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Основната цел на Гигова в разработената дисертация е търсене на 
възможност за надеждно ранно откриване на децата в риск от нарушения в 
способността за учене, както и разработване на индивидуални програми за 
навременна интервенция. Дисертационната тема  е разработена в 
модерната парадигма на когнитивно-поведенческите практики, основани 
на доказателства за постигната промяна. Това е добър подход, който 
вдъхва доверие не само на различните професионалисти, но и на 
потребителите – родителите на децата в риск. Докторантката има 
дългогодишен професионален опит на когнитивно-поведенчески психолог 
консултант на деца с нарушения в способността за учене, което дава 
сериозно основание да провежда научно изследване в  тази трудната 
област. 

Първата глава е обзор върху психологичните теории и изследвания за 
психичното развитие на детето в предучилищна възраст. Тук подробно са 
дадени възрастови стадии и настъпващи качествени психични промени. 
Психичното развитие е представено в областта на: когнитивното, 
емоционалното, езиковото и социалното функциониране с много добро 
логично свързване на отделните части към основната цел и внасяне на 
личната позиция. 

Втората и трета глави на дисертацията са върху специфичните нарушения 
на способността за учене  -  дислексията и превенцията към тези 
нарушения. Тези глави съдържат още повече съвременни данни за 
видовете, етиологията генетичните хипотези на заболяванията, клиничната 
картина, класификациите  и честотата на нарушенията както в света така и 
у нас.  Следва много добър обзор за видовете превенция и превантивните 
програми в различни държави при нарушения на развитие в детска възраст. 
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Представени са и актуалните стандарти и разпоредби на държавата, които 
дават възможност и гарантират създаването на добри практики у нас. 
Докторантката е направила съвестен преглед на голям брой публикации у 
нас за тези практики на работа с рисковите деца, анализът на авторите за 
постигнатите цели и трудности. Много добро представяне е направено на 
международните специализирани програми, които съдържат добри 
диагностични критерии и специализирани програми от грижи за децата в 
риск от развитие на проблем в ученето. Този систематизиран и 
сравнителен обзор на световния и български опит в изследвания и анализ 
на разстройствата на учене и превенцията е особено ценен и заслужава да 
бъде отпечатан като самостоятелна статия или студия, за да се ползва в 
практиката. Обзорът отразява  задълбочените знания и професионално 
компетентен коментар на докторантката в тези области, които и дават 
основания да полага цели и задачи на своето изследване.  

Четвърта глава на дисертацията е върху организация на емпиричното 
изследване. Най-напред са положени пет основни хипотези, в които се 
допуска, че има нарушения в когнитивни, езикови, емоционално-
поведенчески  и социални аспекти на развитието при деца. Като основа цел 
е положено да се изследва, кои от нарушените аспекти в развитието имат 
прогнозираща стойност за по-висок риск към специфичните нарушения в 
ученето. Формирани са 11 задачи на изследването, които следват логиката 
на научния стил на организация.  След отсяване по диагностични критерии 
на 270 деца са определени за изследване  две групи от по 90 деца, като е 
направен много добър подбор на извадката по всички параметри. 
Изследването е проведено в две части, от които първата част в пет 
последователни етапа, а втората в два етапа. Първоначално е проведено 
скринингово изследване със скринингов тест за когнитивни аспекти на 
училищната готовност и скринингова оценка на емоционално-
поведенческите и социални аспекти на развитие с въпросници, попълнени 
от родители и учители. Така е направено скринингово отсяване на децата в 
риск и без риск. След това е проведено индивидуално изследване на всяко 
дете от експерименталната група с 6 субтеста, специализирани към 
конкретни сфери на психичното развитие определени в целта. 
Използваните проби са добре адаптирани от авторката и екип за 
българската популация и те са релевантни към целите на изседването. 
Определени са 60 деца в риск. След това при всяко дете е направена 
експертна оценка от учителите. В четвъртият етап е извършена сложна 
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статистическа обработка на резултатите от скрининга за когнитивни 
аспекти, емоционално-поведенчески и социални аспекти на развитие. 
Изведени са 8 групи на деца с повишен риск, с преобладаваща сфера на 
нарушения. Определени са и  три групи на риск по степен на изразеност на 
параметрите на скринингова оценка. 

В петия етап  всяко дете от групите с повишен риск от специфични 
нарушения се подлага на интензивно невропсихологично изследване с 
проби от невропсихологичен тест за деца в предучилищна възраст. 
Използваните проби от теста са адаптирани и апробирани за българските 
деца от авторката. В проследяването подробно са описани процедурата и 
методиките на невропсихологичното изследване и оценка, придружен с 
въпросник за анамнестични данни, попълван от родителите. 
Невропсихологичната диагностика на децата от тези групи дава 
съществени параметри на отделните области от психичното развитие, 
които определят повишения риск.  Качественият анализ представя 
обобщени данни за различни дефицити при децата, които са съпоставени с 
оценката на учителите. Най-висок е рискът от трудности в началните 
умения за зрително-моторна интеграция, следвани от риск за езикови 
умения и накрая за кодиране и зрителна дискриминация. От анализите са 
изведени 5 рискови групи с преобладаваща сфера на нарушение. Искам да 
подчертая, че това невропсихологично изследване изисква 
високоспециализирани умения за провеждане и отчитане на фини детайли 
в резултата спрямо всяка когнитивна функция, което е сериозно 
достойнство на дисертацията. 

 
При първият етап от втората  част на изследването е проведена първична 
интервенция на децата от двете възрастови групи и след това лонгитюдно 
проследяване на ефективността от приложените първична и вторична 
интервенции. На базата на оценените нарушения на отделните функции 
при всяко дете с повишен риск са  изработени инидивидуални програми, в 
които родителите получават насоки за работа като котерапевти. В 
програмите са използвани индивидуални и групови игрови техники, 
съчетани с моделиране, рисуване, арт-терапия. Описани са специализирани 
рисувателни техники, които са апробирани при децата с нарушения на 
емоционалното, поведенческото и социално развитие.  
 
Във втория етап от втората част на изследването е представено 3 годишно 
лонгитюдно изследване при 32 деца, разпределени в две възрастови групи.  
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Описани са методиките за лонгитюдното изследване по същество, а 
подробните протоколи, които описват конкретните задачи и начин на 
провеждане са изнесени в приложение. Направен е и количествен анализ 
на резултатите със сложни статистически методи върху данните от 
скрининговите методики. Статистическите анализи са представени много 
подробно за всеки параметър на нарушение в развитието и спрямо 
конкретната група. Анализирани са множество взаимовръзки и честотно 
разпределение, взаимовръзки на  корелативни зависимости и  
статистически значими различия. В обобщените анализи се виждат много 
специфични зависимости: повишен риск, който се определя от проблеми 
във зрително-моторната координация,  математически и езикови проблеми. 
Те от своя страна по  различен начин кореспондират с възрастта. 
Докторантката съразмерно прави интерпретация, че най-оптималната 
възраст за ранно откриване и профилактика на специфичните нарушения в 
способността за учене е 5 – 6 години на детето. Направен е специфичен 
анализ за двете възрастови подгрупи на 5 – 6  и  6 – 7 годишните. Тук 
много удачно докторантката прави съпоставка с данни на български 
автори, като отчита ограничения на своето изследване. В анализът на 
резултатите от лонгитюдното  проследяване  докторантката определя пет 
рискови групи, чрез метода на еднофакторния дисперсионен анализ, които 
са паралелно оценени както от индивидуалното изследване, така  и от 
учителите. С двуфакторен дисперсионен анализ е определена зависимостта 
риск от специфични нарушения за учене спрямо възраст, пол и езиково 
развитие. Установени са корелативни  зависимости между езикови, 
математически умения и зрителна дискриминация. Корелации между 
когнитивни променливи и хиперактивност. Очертани са специфични 
взаимозависимости между когнитивни, емоционално-поведенчески и 
социални променливи.  

Представени са подробно 4 случая с качествен анализ на нарушенията и 
постигнатия ефект след прилаганите интервенции. Тези случаи убеждават 
в сериозната индивидуална работа, която е била извършвана при всяко 
дете, за да се постига отчетен резултат. Тази част от работата изисква 
много добри специализирани професионални умения, които докторантката 
показва, че притежава.  
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В обобщените изводи са представени резултатите  спрямо поставените 
хипотези.  Най-сериозен акцент е даден върху ефективността на 
извършваната превантивна работа при децата с потвърден и повишен риск, 
потвърдена от лонгитюдното проследяване. Има специфичност във 
превантивната индивидуална дейност във всяка  конкретната възраст. Тук 
справедливо  докторантката изказва лична позиция - да бъде направено 
предложение за промяна в Проектозакона на образованието за диагностика 
и ранна интервенция на децата  във възрастта 5 – 7 години за превенция на 
специфични нарушения в способността за учене.  

Изведени са най-съществените взаимовръзки и влияния: емоционалните 
симптоми и хиперактивността влияят на когнитивните процеси; възрастта 
и езиковото развитие влияят върху когнитивното, емоционалното, 
поведенческо и социално развитие; вниманието и паметта влияят върху 
езиковото, емоционалното и социалното развитие. Направени са и 
конкретни препоръки за превантивната терапевтична работа към 
конкретните специалисти (лекари, психолози, педагози) и родители, 
определени от специфичните нарушения и потенциал  на детето. Очертани 
са и специфичните тренинги за родители с деца в риск от нарушения в 
способността за учене. Изведени са конкретни фактори от нарушения в 
различните възрастови групи, които могат да определят специфичния риск 
от нарушения в способността за учене в ранното детско развитие. 
Очертани са и специализирани тренинги за учителите, които ще 
подпомогнат индивидуалната работа с децата в риск. 

Най-значимият научен принос на дисертацията е свързан с проведеното 
научно емпирично изследване на когнитивните, емоционални, 
поведенчески и социални аспекти на училищната готовност при децата на 
пет годишна възраст, с адаптираните невропсихологични тестове за оценка 
на 5 и 6 годишни деца. Определени са и критериите съдържащи конкретни 
дефицити, по които се определя риска.  

Като рецензент ще обобщя най-съществените положителни 
характеристики на дисертационната разработка: 

Направен е теоретичен анализ на съвременните чуждестранни и български 
изследвания, теории и практики към проблема определяне на риска от 
нарушения в способността за учене в детска възраст. Изследвана е важна 
за практиката цел – отсяване на специфични нарушения в детска възраст, 
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които определят риск към нарушения в способността за учене. Изработена 
е методика от скринингови тестови и неврокогнитивни изследвания на 
децата, методики за оценки от родителите и учителите. Въз основа на 
количествени и качествени анализи са определени психичните области на 
нарушения, които определят риск от нарушения на способността за учене. 
Определена е най-подходящата възраст за оценка на този риск. Изработена 
е методика за проследяване на ефекта от провежданите педагогически и 
психологични въздействия, които намалят този риск. Направени са 
препоръки към различните специалисти с конкретни предписания.  

 

Критични бележки 

След направените в предварителните обсъждания пред катедрен съвет 
препоръки дисертацията е сериозно технически преработена и сега е 
придобила ново оформление, където  много добре са систематизирани 
сложните и подробни психодиагностични оценки в различните етапи на 
изследване, с анализите и интерпретациите към тях. Дисертацията е 
станала стегната, с научен език и добро техническо оформление. Нямам 
съществени критични бележки. 

 

В заключение считам, че докторската дисертация „ПРЕВЕНЦИЯ НА 
СПЕЦИФИЧНИ НАРУШЕНИЯ НА СПОСОБНОСТТА ЗА УЧЕНЕ” 
на  СТЕФКА  ТОДОРОВА  ГИГОВА е много добре разработена и 
отговаря на високите стандарти за научно изследване, с приложени 
професионални умения за диагностична оценка и терапевтична работа 
при деца с риск от нарушения в способността за учене.  

Ето защо предлагам на уважаемите членовете на Научното Жури да 
гласуват научната и образователна степен „Доктор” на Стефка 
Тодорова Гигова! 

 

20.03.2012г.                                     Рецензент: 

     Доц. д-р П. Петкова 


