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РЕЦЕНЗИЯ 

 
НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД “НОРМИ ЗА ПРАВИЛНО 

ПИСАНЕ И СКРИНИНГ НА ПРИЗНАЦИ ЗА ДИСЛЕКСИЯ 

ПРИ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІІ, ІІІ И ІV КЛАС” ЗА ПРИДОБИВАНЕ 

НА НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР НА НАУКИТЕ” - ОБЛАСТ НА 

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ, 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ПЕДАГОГИКА 

(СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА – ЛОГОПЕДИЯ)  

 

С АВТОР: ЦВЕТАНКА ЛУКАНОВА ЦЕНОВА  

 

РЕЦЕНЗЕНТ: ДОЦ. Д-Р НЕЛИ ВАСИЛЕВА 

 

Защитата на дисертационния труд на Цветанка Ценова за 

придобиване на научната степен „доктор на науките” по научно 

направление 1. 2. Педагогика (Специална педагогика – Логопедия) към 

ФНПП на Софийски университет „Св. Климент Охридски” се провежда 

в съгласие с всички клаузи от ЗРАСРБ и Правилника за неговото 

приложение. Това дава правно основание на Научното жури да 

изслуша и оцени автора в съответствие с чл. 13 от ЗРАСРБ и чл. 40 от 

Правилника за прилагане на закона. Цветанка Ценова е представила 

пълния комплект необходими документи по процедурата, съответно: 

1. Седем броя дисертации и седем броя автореферат; 

2. Дипломи за завършено висше образование, за образователна и 

научна степен „доктор” и за научно звание „доцент”; 

 3. Автобиография; 

4. Публикации по темата на дисертацията – общо седем (две от 

тях под печат и една чака одобрение);  

5. Други: рецензии от предварителното обсъждане на труда.  

Оценката на доц. д-р Цветанка Ценова, която познавам като 

сериозен и отговорен учен, преподавател и колега, ще представя в 

няколко рубрики:  

 

1. ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 

Цветанка Ценова е родена на 06.01.1956 в гр. София. В периода 

1971-1976 завършва 9-та гимназия с преподаване на френски език, в гр. 

София, а през 1981 година завършва висше образование по Педагогика 
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с квалификация Дефектология към Философски факултет на СУ „Св. 

Кл. Охридски”. Има дълъг стаж като логопед (от 1981 до 1998 год.), а в 

периода 1998-2002 год. е директор на Логопедична детска градина 

№134, в гр. София.    

 

2. ПРОФЕСИОНАЛНА И АКАДЕМИЧНА РЕАЛИЗАЦИЯ 

В периода 1992-2002 год., когато е практикуващ логопед, 

Цветанка Ценова работи като хоноруван асистент по логопедия към 

ФНПП на СУ „Св. Кл. Охридски”. През 1997 година защитава 

докторска дисертация на тема „Перцепция на говорни звукове при деца 

с артикулационни нарушения в предучилищна възраст” и получава 

образователната и научна степен „доктор” по Специална психология.  

През 2002 година, след обявен конкурс за доцент по Специална 

педагогика (Логопедия) тя бива избрана за доцент по Логопедия във 

ФНПП на СУ, където работи и понастоящем. През цялото това време 

Цветанка Ценова изпълнява функция на ръководител на сектор 

Логопедия към катедрата по Специална педагогика и е член на 

редколегията на списание Специална педагогика. Води лекционни 

курсове по Въвеждане в логопедията, Основи на логопедията, 

Неврогенни говорни и неврогенни езикови нарушения при деца, 

Артикулационни и структурни нарушения и др. в бакалавърската и 

магистърските програми към специалност Логопедия. Ръководи голям 

брой дипломанти и докторанти от България, Гърция и Кипър. Най-

добър пример за професионалната и академична реализация на доц. д-р 

Ценова са три монографии и два учебника, които тя издава в периода 

2001 – 2010 година. Качествата й на учен и изследовател се допълват и 

от внушителен брой статии и доклади (над 65 броя).   

 

3. КАЧЕСТВА И ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

Искам веднага да отбележа, че представеният за защита 

дисертационен труд на доц. д-р Цветанка Ценова е претърпял сериозна 

ревизия в сравнение с първоначалния си вид, като авторката е отчела 

прeпоръките на рецензентите, допълвайки някои параграфи и 

коригирайки други. Резултат от това сериозно отношение е 

увеличеният обем на разработката и допълненият списък от автори в 

литературата.     

В своя завършен вид, дисертационният труд има обем от 366 

страници, съдържателно структурирани в три глави, изводи, приноси и 

заключение. В литературния списък присъстват 144 заглавия на 
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български, руски и английски език. Трудът е допълнен от 65 страници 

приложения, включващи подробна статистическа обработка към 

отделни части от анализа. Количественото съотношение между 

литературния обзор и анализа на собствените резултати е в полза на 

последния, което говори за високата изследователска стойност на 

разработката.   

Актуалността на темата е особено обозрима през последните 

години, когато се изнасят все повече данни за увеличаващ се брой 

ученици с много ниски резултати по писане – факт, който се 

потвърждава в световен мащаб. В същото време (конкретно у нас) 

липсват унифицирани критерии за правилно писане, които да се 

прилагат както в начална, така и в по-горна училищна степен. 

Провежданите в началото и в края на всяка учебна година входно и 

изходно оценяване на грамотността на децата нямат ясно очертани  

критерии, което води до субективизъм на отчетените резултати. Освен 

това показателите, по които началният учител оценява писмените 

работи на децата са различни от тези, които логопедията визира като 

признаци за дислексия. Опитът да се открехне завесата на подобни 

трудности и да се определи докъде се простират нормалните девиации 

и откъде започва патологията е предизвикателство пред теоретиците и 

практиците в логопедията, което авторът на разработката успешно 

разрешава.    

В тази връзка дисертационният труд на доц. д-р Ценова е първи 

опит за диагностично-оценъчен подход на състоянието на писмената 

грамотност на българските ученици от позиция на изработване на 

нормативи за отделните степени на началното образование и на 

критерии за оценка на патологични по характера си отклонения. Това 

го прави актуален както за училищните логопеди, така и за началните 

учители, които най-често първи регистрират трайни ограмотителни 

затруднения при някои от децата. Искам да подчертая, че подобен род 

разработки са особено трудоемки поради необходимост от 

многофакторен анализ и предвид на силно индивидуализирания 

характер на писмените работи. Не по-малко отговорно е изработването 

на критерии за оценка на грешките при писане и определяне на начина 

за тяхното количествено оценяване. Държа да подчертая, че авторката 

на дисертационния труд се е справила блестящо с последните две 

условия.          

Литературният анализ е структуриран в пет части. В обем от 80 

страници обобщено, но максимално изчерпателно са представени 

въпроси, посветени на феноменологията на писмения език, неговото 
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усвояване от децата и проявите на специфичните нарушения на 

ученето.  Подробно се представят основните етапи в усвояване на 

четенето и писането, допълнени с техни норми в рамките на българска 

популация деца от І до ІV клас. Намирам за много полезно 

представянето на фонетичните промени в говоримия език и 

отражението им върху писането, която линия се проследява специално 

и при анализа на данните. Специално внимание е отделено на 

коментара на на някои спорни в съвременната логопедична литература 

термини, като „специфична дислексия” и „специфични нарушения на 

ученето”.     

Втора глава представя изследователските насоки, които в 

резултат от литературния анализ се представят като „бели” полета в 

теорията и практиката на българската логопедия и начална педагогика.   

Сред тях са: липса на унифицирана система за входно-изходно 

оценяване на учениците от началните класове по писане; по-голям 

акцент върху графичния и правописния компонент на писането, а не 

предимно върху съдържателния, каквато е практиката в българското 

училище; извеждане на преобладаващ тип грешки в писането през 

отделните етапи на обучение и връзка между тях; специфични грешки, 

позволяващи ясно отделяне на случаите на специфична дислексия от 

тези, при които е  налице по-бавно формиране и усвояване на писмения 

навик; разпространение на специфичната дислексия сред учениците от 

масовите училища и влиянието на полови, възрастови и социални 

фактори; съдържателно и експериментално разграничаване на 

популацията на ученици с дислексия от тази на междинните варианти и 

нормата. На базата на така очертаните насоки са формулирани общо 8 

хипотези, като може да се помисли да обединяване на някои от тях.  

Коректно и точно са представени целите, задачите и субектите на 

изследването. Последните (общо 1440 деца), се явяват представителна 

за българското училище извадка, поради провеждане на 

диагностичното изследване в различни по цивилизационен и етнически 

признак населени места (столица, голям град, малък град, село). За 

обективния характер на разработката допринася и подробното 

описание на изследвания контингент ученици, диференцирани  по клас, 

пол, етнос, както и включването в текста на примерни диктовки на деца 

със специални образователни потребности, които не са включени в 

анализа, а работите им се използват само в сравнителен план.   

Отделен параграф е посветен на материалите и методиката на 

изследването. Същата представлява диктовка на различен за всяка 

степен на обучение текст. Същата се реализира в началото на учебната 
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година, когато традиционно се прави проверка на входното ниво по 

основни учебни предмети. Описан е авторски модел на ранжиране на 

грешките  по 42 критерия и начините на тяхното оценяване. 

Обобщеният анализ на критериите позволява отделяне на няколко типа 

грешки – на макроравнище и на микроравнище, като последните се 

подразделят на структурни (фонологични), графични и фонетични.  

Анализът на резултатите от изследването, в обем от 140 

страници, е представен в две части – умения за писане и 

характеристики на дислексията. Допълнен е от 74 таблици, 44 диаграми 

и 35 фигури. Използвани са различни и допълващи се статистически 

методи за обработка на данните – коефициент на грешката, Т-тест на 

Стюдънт, тест на Ман-Утни. В първата част се прави задълбочено 

обсъждане на писмените работи на учениците, диференцирани според 

местоположение на училището, пол и клас. Във всички класове се 

установява по-голяма вариативност и честота на грешките в писмените 

работи на момчетата, както и най-голяма честотност при грешки от 

типа пропуски на букви, пропуски на думи и редукция на гласни. Би 

могло да се каже, че големият брой замени и пропуски на думи в по-

дългите изречения при децата от втори клас, се дължат на някои някои 

възрастови особености в паметта и езиковата компетентност (както 

устна, така и писмена).   

Във втора част на анализа се представят характеристиките на 

дислексията и нейното процентно разпределение отново по критериите 

местоположение на училището, пол и клас. На тази основа се 

обособяват три категории деца по степен на изграденост на уменията за 

писане - норма, междинна и затруднения. Съществена зависимост се 

регистприрасамо между променливите „брой грешки”, „пол” и „клас” и 

не се установява такава с променливата „демографско-социални 

фактори”. На подробен анализ са подложени резултатите на децата от 

двете категории извън нормата – „междинна” и „дислексия”, границите 

между които се определят на база процент грешки. Приведените голям 

брой примерни диктовки от всички класове формират извода за липса 

на грешки, типични само за случаите на дислексия. Според автора, тя 

се определя само на базата на честотност и повторяемост на грешките.  

Формулираните изводи от разработката  (общо 18) пряко следват 

от анализа, като във връзка с тях са определени и приносните моменти 

на дисертационния труд. Последните са широкоспектърни и имат 

отношение към програмите за обучение по писане в начално-

училищната педагогика, към диагностичните и терапевтични модели на 

дислексия в логопедията, към теоретико - методологичното   




