
РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ 

 
на  гл.ас. д-р Пламен Стефанов Петков, 

участник в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше 

образование  

1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална 

педагогика - Логопедия) ”, обявен в Държавен вестник, бр.61/28.07.2017 

 

I. Монографии: 

 
1. Петков, Пл. Специфични езикови нарушения. Университетско издателство 

„Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017; 

 

РЕЗЮМЕ: Монографията съдържа анализ на функциите и ролята на езика 

като знакова система, на механизмите и особеностите при неговото овладяване. 

Разгледани са основните етапи в езиковото развитие като база за съпоставка и 

формулиране на критерии за оценка специфичните езикови нарушения. Направен е 

обзор на концепциите за специфичните езикови нарушения, проследена е 

хронологията на тяхното зараждане, обосноваване и развитие. Анализирани са и са 

съпоставени описанията и характеристиките на изследваните от различни автори 

случаи и групи от деца със специфични езикови нарушения на различна възраст, 

проследени са тенденциите и основните принципни позиции в диагностиката. 

Обзорът включва и проследяване на еволюцията на терминологичния апарат при 

описанието на специфичните езикови разстройства, съпоставени са основни 

схващания и възгледи в рамките на различни парадигми. Разгледани са въпроси като 

разпространението на специфичните езикови нарушения, продължителност на 

проявите, обособяване на подгрупи в рамките на нарушението и разбира се описание 

на езиковия дефицит в резултат на изследвания на различни автори със сериозен 

опит в проучването и познаването на характеристиките на специфичните езикови 

нарушения. Откроени са основните различия в развитието на децата със специфични 

езикови нарушения и децата с нормално езиково развитие. Поставен е акцент върху 

овладяването на значенията на думите и обвързването на лексикалния запас със 

синтаксиса като възлов момент в езиковото развитие. Направена е характеристика на 

операциите, отнасящи се до морфосинтаксиса. Представени са резултати от 

изследвания върху синтактичната структура на изказванията на деца със специфични 

езикови нарушения и върху приложението на граматическата морфология в тяхната 

езикова продукция. Направена е оценка на комуникативните възможности на децата 

с подобни проблеми и отражението на  езиковият дефицит върху  тяхната 

социализация и цялостното им личностно развитие. Представени са обобщени 

резултати от изследване на автора, заедно с анализ на основни характеристики и 

особености на деца със специфични езикови нарушения в предучилищна възраст. 

 

 

 



II. Учебници: 

 

1. Петков, Пл. Писменост и механизми на четенето и писането. Университетско 

издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017; 

 

РЕЗЮМЕ: Представеният учебник „Писменост и механизми на четенето и 

писането” е предназначен за студенти по логопедия и по своя замисъл е въведение в 

нарушенията на четенето и писането. С оглед на задълбоченото и цялостно обхващане 

на проблемите, свързани с четенето и писането и техните нарушения, са използвани два 

различни подхода, представени в два отделни модула. Първият от тях е филогенетично 

ориентиран и разглежда феноменът писменост от възможно най-отдалечената гледна 

точка по отношение на произхода, зараждането, предназначението, функциите и 

развитието на писмеността  в глобален исторически план. Така в първия модул са 

обхванати въпроси в сферата на антропологията, семиотиката и историята на 

езикознанието и писмеността. Направен е обзор на стадиите в развитието на 

писмеността, видовете писмени системи, както и на вариантите и спецификите на 

тяхното приложение в контекста на културно-исторически и демографски процеси. 

Основно внимание е отделено на развитието на знаковите системи, закономерностите и 

причините за техните трансформации и преходите при тяхното усъвършенстване. 

Посочени са и ключови моменти в развитието и настъпването на важни промени в 

знаковата система и правилата на българската писменост. Представеният обзор е 

необходим поради факта, че именно от тези процеси се определят обликът, съставът, 

правилата и функционалните специфики на използваната днес писменост, а това има 

връзка с всички аспекти на нейното приложение, включителното и с вариантите на 

различните нарушения. В този смисъл механизмите на четенето и писането, както и 

техните нарушения, макар и косвено, са резултат и продукт на   определени 

филогенетични предпоставки, които, разбира се, са различни за всеки език и писменост. 

Във втория модул се използва директен  пряк подход към онтогенетичното 

приложение на писмеността и се разглежда комплексът от невроанатомични, 

физиологични, когнитивни, социални, езикови и образователни аспекти на четенето и 

писането. Акцентира се върху комплексността на различните по модалност и равнища 

операции, осъществявани при четенето и писането и се проследяват процесуалните 

връзки и механизми между тези равнища, обезпечаващи символните репрезентативни 

трансформации и разпознаването и използването  на кодови стимули, активиращи 

съзнавани и несъзнавани ресурси на личността. При описанието на различните 

механизми и равнища в конкретния им контекст са посочени и съответни писмени 

нарушения в резултат на нарушени връзки и операции и по този начин, макар и 

описани с минимални, но основни отличителни  индикатори, се представят въвеждащи 

понятия за определени форми на нарушения на четенето и писането.  

 

 

 

 

 



 

 

2. Петков, Пл. Неврогенни речеви нарушения и дисфагия. Университетско 

издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017; 

 
РЕЗЮМЕ: Основно внимание в рамките на представеното издание се 

обръща на нарушения на артикулацията, които са резултат от дефицити в 

инервацията на артикулационния апарат. Описват се механизмите на 

двигателния речеви контрол. Посочват се видовете церебрална парализа и 

артикулационни нарушения, свързани с нея. Представят се  различни 

функционални звена  в речевата подукция  – дишането, фонацията, резонансът и 

артикулацията, както и прозодиката, заедно с характеристики на техните 

дисфункции при дизартрия. Разгледани са различните видове дизартрия с 

техните основни, отличителни и специфични индикатори. Откроени са основни 

насоки в диагностиката на формите на дизартрия, както и някои подходи при 

нейната логопедична корекция. 

 Като допълнителна част към характеристиките на неврогенните  

артикулационни нарушения се представя информация за нарушенията на 

гълтането. От една страна проявите на дисфагия се разглеждат като ко-симптом 

в различните форми на дизартрия, но от друга страна се посочват и други 

нарушения, различни от дизартрия, при които също се наблюдават дисфункции 

и разстройства на гълтането. Описани са фазите при протичането на гълтането: 

фаза на очакване (подготовка за гълтане), орална фаза, фарингеална фаза и 

езофагеална фаза. Посочени са разстройства на гълтането при всяка от фазите, 

както и различни заболявания при деца и при възрастни, при които се 

наблюдават нарушения на гълтането. Отчита се също така връзката между 

нарушенията на гълтането и тяхното отражение върху палатално-фарингеалния 

механизъм при артикулация. Посочват се основни подходи при диагностиката 

на нарушенията на гълтането и ролята на участието на различни видове 

специалисти при осъществяването на терапия, насочена към отстраняването или 

смекчаването на трудностите в гълтането. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Статии: 

 
 

1. Петков, Пл. Проучвания върху граматическата морфология във вербалната 

продукция на деца със специфична езикова слабост. Пътуващ семинар, 

сборник „Иновации в образованието“. SocioBrains, international scientific 

online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, Issue 34, 

June 2017 

 

РЕЗЮМЕ: В статията е представен обзор по отношение на развитието на 

граматическата морфология във вербалната продукция на деца със специфични езикови 

нарушения. Съпоставени са редица изследвания и парадигми, направени са сравнения 

между различни описания и заключения. Специално внимание е отделено върху 

използването на граматическите морфеми и тяхната роля. Откроени са разлики при 

тяхната употреба при деца със специфични езикови нарушения и деца с нормално 

езиково развитие. Тези различия са описани и анализирани в статията. 

 

2. Петков, Пл., Н. Василева, Ж. Жеков. Причини за нарушената номинация при 

лица със специфични езикови нарушения. ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ 

УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“. Том XXI D, 

ISSN: 1314-6769Шумен, 2017(под печат) 

 

РЕЗЮМЕ:В статията е представен обзор от изследвания, насочени към 

особеностите на номинацията при лица със специфични езикови нарушения. 

Проследява се връзката между семантични, граматични и фонологични особености на 

думите в процеса на тяхната номинация. Изследвания на различни автори доказват, че 

лицата със специфични езикови нарушения разбират значенията на думи, които не 

могат да назовават. Когато чуят дадена дума изследваните лица със специфични 

езикови нарушения могат да посочат сред множество картинки тази картинка, която 

съответства на чутата дума. В същето време те не могат да назоват тази дума, въпреки 

че тя присъства в техния речник. От друга страна при номинация по конфронтация 

липсата на контекст прави кодирането на думи доста по-трудно. Обхвата и 

интензивността на връзките между семантичните, граматическите и фонологичните 

характеристики на думите са в определена степен по-ограничени или тяхното 

протичане се осъществява по-бавно при децата със специфични езикови нарушения в 

сравнение с децата с нормално езиково развитие. 

 

 

 



3. Петков, Пл., Н. Василева, Ж. Жеков. Овладяване на думи в предучилищна 

възраст в случаи на  специфични езикови нарушения . ГОДИШНИК НА 

ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН 

ПРЕСЛАВСКИ“. Том XXI D, ISSN: 1314-6769. Шумен, 2017 (под печат) 

 

 

РЕЗЮМЕ: В статията са разгледани и съпоставени различни изследвания върху 

процеса на овладяване на думи при деца със специфични езикови нарушения в 

предучилищна възраст. Анализирани са резултати от различни експерименти. 

Изтъкнати са основните особености при овладяването на думи от деца със специфични 

езикови нарушения. Операциите, свързани с морфосинтаксиса, причиняват значителни 

трудности при овладяване на думи при тези деца. Думи, при които се извършват много 

граматически трансформации, са трудни за овладяване. Важно условие за това 

овладяване е интонацията, с която се изговарят думите, темпът на говорене и 

дистинктивните характеристики на фонемите в потока на речта. Няма съществени 

различия при овладяването на съществителни имена при децата със специфични 

езикови нарушения и деца с нормално езиково развитие, но при оладяването на 

значенията на глаголи се наблюдават изразени трудности при децата със специфични 

езикови нарушения. 

 

4. Kozhuarova, P., Yordanova N., Simeonova T., Stoychev C.,Petkov, P., Ivanova V. 

Innovative learning resources for foster equal participation in grassroots sports 

dealing with discrimination and violence incidents. THEORETICAL AND 

APPLIED RESEARCHES IN THE FIELD OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY 

AND SOCIAL SCIENCES., ISBN 978-966-916-212-9., Kherson – Kielce, 2017 

 

Иновативни учебни ресурси за насърчаване на равноправно участие в масовия 

спорт и справяне с инциденти, свързани с насилие и дискриминация 

 

 РЕЗЮМЕ:В статията са разгледани въпроси, свързани с преодоляването на 

дискриминацията в масовия спорт в училище и в спортните клубове. Отделя се 

внимание на проявите на дискриминация по различни признаци. Поставя се и акцент 

върху участието на деца със специални потребности в масовия спорт и превенцията на 

дискриминационни прояви спрямо тях в контекста на тяхното пълноценно включване в 

масовия спорт и преодоляването на тяхната социална изолация. Проведено е 

изследване с учители и треньори и е направена оценка на основните потребности и 

тенденции по отношение на подобни прояви. Представена е методология и механизми 

на междуинституционално взаимодействие за справяне със случаи на 

дискриминационно отношение на базата на различни признаци. 

 



5. Kozhuarova, P., Yordanova N., Simeonova T., Stoychev C., Petkov, P., Ivanova 

V. Prevention on discrimination, racism and violence in grassroots sports in 

Bulgaria. THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE FIELD OF 

PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL SCIENCES., ISBN 978-966-916-

212-9., Kherson – Kielce, 2017 

 

Превенция на дискриминацията, расизма и насилието в масовия спорт в България 

 

РЕЗЮМЕ: Основен акцент в статията се поставя върху социалното включване 

на деца и възрастни (включително и такива със специални образователни потребности) 

посредством дейности и мероприятия в сферата на масовия спорт в училище и 

спортните клубове. Обсъжда се въпросът за мерките и възможностите за създаване на 

условия за интеграция на различни общности чрез физическа активност и спортни 

дейности. Особено внимание се обръща на преодоляването на предпоставките за 

дискриминативно отношение към определени социални групи и общности (етнически 

малцинства, хора с увреждания и др.). Дискутира се оптимизирането на условията и 

достъпа до отворена за всички среда, която да стимулира социалното включване и 

социалната интеграция на уязвими по отношение на прояви на дискриминация и 

неглижиране социални групи. Посочват се ангажираните в този процес институции, 

механизмите и правилата за тяхното ефективно взаимодействие, както и нормативната 

уредба, която регламентира тяхната дейност. 

 

6. Vasileva, N., Petkov, P. Neuropsychological aspects of the diagnostics and therapy 

of the language developmental disorders// Годишник на Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХ D, УИ „Епископ 

Константин Преславски”, ISSN 1314-6769, Ш., 2016 г., 

 

Невропсихологични аспекти в диагностиката и терапията на нарушенията в 

езиковото развитие. 

 

РЕЗЮМЕ: Статията е фокусирана върху ролята на невропсихологичния подход 

при анализа на симптомите в случаите на специфични езикови нарушения. Въпроси, 

свързани със стадиите на ранния онтогенезис на висшите психични функции, са 

разгледани във връзка с основните принципи, на които се подчиняват тяхното 

формиране и динамика. Специално внимание е отделено на участието на отделни зони 

от мозъчната кора, както и на влиянието на хемисферната латерализация върху 

интеграцията на гнозисните, праксисните и езиковите операции. В статията се отделя 

внимание на два важни въпроса. Единият от тях е необходимостта от възрастово 

адаптирани невропсихологичниот тестове, отнасящи се до определени периоди в 

развитието и даващи възможност за определяне на точни норми по отношение на 

гнозиса, праксиса и езиковите функции на децата. Вторият въпрос се отнася до 



включването на невропсихологични  подходи и методи при провеждането на 

логопедична терапия на езиковите и речевите нарушения. 

7. Петков, П., Ж. Жеков. Изследване на употребата на предлози при деца с 

дисфазия на развитието. Сборник доклади от Научна конференция с 

международно участие "Интердисциплинарни логопедични практики" , НБУ, 

том 2, стр. 70-76, ISBN 978-954-535-863-0, С. 2016 

РЕЗЮМЕ:Диагностицирането на специфичните езикови нарушения изисква 

комплексни подходи на изследване и разнообразно проучване на различни вербални 

операции, за да бъде определена цялостната картина на езиковите дефицити. 

Формулирането на глобална характеристика и открояването на конкретни особености е 

възможно след оценяването на детайлни и тясно специфични умения и функции. По 

тоншение на предучилищната възраст един безпорно важен детайл, който би следвало 

да бъде проучен при децата с дисфазия на развитието, е употребата на предлози. В 

статията е представено изследване на разбирането на значенията на предлози и 

употребата на предлози при деца с дисфазия на развитието. Изследването обхваща 30 

деца с дисфазия на развитието на възраст от 5;1 (години, месеци) до 5;8 (години, 

месеци) и 30 техни връстници с нормално езиково развитие. Съотношеното на средната 

възраст между двете групи е: дисфазия на развитието – 5;5 (години, месеци) и 

контролна група 5;4 (години, месеци). Извършена е съпоставка на резултатите като са 

откроени някои специфични детайли и особености при употребата на предлози и 

разбирането на техните значения. 

 

8. Петков, П., Ж. Жеков.Прояви на параграматизъм, циркумлокуторни фрази, 

вербални парафазии и фонологични трудности при деца с дисфазия на 

развитието. Сборник доклади от Научна конференция с международно 

участие "Интердисциплинарни логопедични практики" , НБУ, том 2, стр. 64-

69, ISBN 978-954-535-863-0, С. 2016 

РЕЗЮМЕ:В статията са представени различни видове вербални дефицити при 

деца с дисфазия на развитието. Целта на настоящото проучване е да бъдат представени 

емпирични резултати и данни по отношение на следните индикатори при дисфазия на 

развитието: прояви на параграматизъм; използване на циркумлокуторни фрази; 

наличие на вербални парафазии; фонологични грешки във вербалната продукция. 

Поставен е акцент върху различни детайли и конкретни форми на езикови трудности. 

Изследвана е способността на деца с дисфазия на развитието да генерират езикови 

послания като грешките, направени от тях, са дифиренцирани, класифицирани и 

анализирани. Представени са и са описани различни варианти на фонологични 

дефицити, прояви на параграматизъм и вербални парафазии, както и употребата на 

циркумлокуторни фрази. На базата на резултатите са формулирани някои изводи. 

9. Петков, П., Ж. Жеков, Н. Чакърова-Саамиева. Представяне на резултатите от 

текущата педагогическа практика по логопедия в зимния семестър на 

учебната 2015-2016 година //Сборник научни трудове "Формиране на 

компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на 

практическата поготовка на студентите от специалност Специална 



педагогика" Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 

с.37-49 ISBN 978-619-201-090-4.  Ш., 2016 г.  

РЕЗЮМЕ:Статията представя целта, задачите, организацията и провеждането 

на текущатата педагогическа практика на студентите от специалност „Логопедия”. 

Практиката предоставя на подготвяните специалисти условия и изисквания, 

максимално идентични на реалната професионална среда и дейност на практикуващите 

квалифицирани логопеди. По време на нейното протичане се извършва изключително 

важният преход от систематизирани теоретични познания към директни логопедични 

интервенции, при осъществяван мониторинг (от базовите логопеди и преподавателите 

методисти). Студентите за пръв път поемат отговорност за резултатите и качеството на 

извършваното от тях логопедично въздействие и трябва да демонстрират умения за 

умело прилагане на придобитите по време на обучението си знания, продължавайки да 

трупат компетенции и опит за придобиване на професионалната 

сиквалификация.Текущата педагогическа практика има за цел да въведе и запознае 

студентите с отговорностите на участниците в практиката: проверка, изнасяне, 

мотивиране и обсъждане от студентите на различни форми на диагностично-

корекционна работа в условията на логопедичен кабинет. Необходимо е да отбележим, 

че представените резултати от текущата педагогическа практика на студенти от 

специалност „Специална педагогика – Логопедия” и описанието на нейното 

съдържание, показват, че тя е възлов етап от подготовката на студентите и че по време 

на нейното протичане се формират и развиват задълбочени професионални умения, 

приложени в реална среда. Пред студентите и техните преподаватели стоят много 

предизвикателства, заедно те разрешават разнообразни проблеми и предприемат 

подходи и методи, благодарение на които децата с комуникативни нарушения имат по-

добри възможности за адаптация, социализация и развитие. 

10. Kozhuarova, P., Yordanova N., Simeonova T., Stoychev C., Petkov, P., Ivanova 

V.Prevention of discrimination and violence in grassroots sport in school and 

sports clubs. European Journal of Training and Development Studies, Vol. 3, No.5, 

pp.14-25, ISBN 2057-5238 (Print), ISBN ISSN 2057-5246 (Online). December, 

2016. APS Impact Factor: 7.01 

Превенция на дискриминацията и насилието в масовия спорт в училище и 

спортните клубове 

РЕЗЮМЕ:В статията е представено изследване, проведено в периода от юни до 

септември 2015 година, с ключови експерти в областта на физическото възпитание и 

спорта. Изследването е насочено към рискови фактори, свързани с причините и 

предпоставките за дискриминация, насилие и расизъм в масовия спорт в училище и в 

спортните клубове. Основен акцент е поставен върху институционалните механизми и 

създаването на условия за превенция на прояви на дискриминация, както и върху 

професионалната подкрепа и подготовката на специалистите (учители и треньори) по 

отношение на техните интервенции за недопускане на подобни прояви и съответно 

ефективни пътища за преодоляването им, в случаите когато възникнат. Сред 

различните варианти на превенция на дискриминацията са включени мерки и стратегия 

относно децата и възрастните със специални образователни потребности и тяхната 

социална интеграция и пълноценното им включване им в масовия спорт. 



 

11. Петков, Пл.,Разпространение на специфичните езикови нарушения. Научни 

трудове от конференция Иновации в образованието, Педагогически 

Факултет, Годишник на Шуменския Университет „ Епископ Константин 

Преславски”, Том XIX, ISSN 1314-6769. Шумен, 2015 

 

 

РЕЗЮМЕ: Достоверното установяване на разпространението на специфичните 

езикови нарушения в популацията зависи от осъществяването на надеждна диагностика 

и разграничаването на специфичните от неспецифичните езикови нарушения. Ето защо 

в доклада са представени основните диагностични критерии, сред които спадат   

стойностите на невербалната интелигентност, липсата на слухови дисфункции (отити 

на среднотоухо) и стойностите от тестове за изследване на вербалните умения на 

децата. При децата със специфична езикова слабост невербалната интелигентност е в 

рамките на нормалните стойности като са срещани и случаи на висока невербална 

интелигентност. Установено е, че 7,4 % от петгодишните деца са със специфична 

езикова слабост като преобладава броят на момчетата в съотношение 2,8:1. 

 

 

12. Петков, Пл., Жеков, Ж., Чакърова-Саамиева, Н. Резултати от 

преддипломната педагогическа практика на студенти от специалност „ 

Логопедия”. Научни трудове от конференция Иновации в образованието, 

Педагогически Факултет, Годишник на Шуменския Университет „ Епископ 

Константин Преславски”, Том XIX, ISSN 1314-6769. Шумен, 2015 

 

 РЕЗЮМЕ:В доклада са представени данни, свързани с провеждането на 

преддипломна педагогическа практика на студенти от специалност Логопедия. 

Описани са основните цели и задачи на практиката, както и начинът на нейната 

организация като основно е акцентирано върху подготовката на условия и готовността 

на студентите да реализират своите професионални умения. Изискванията и 

предпоставките за успешно прилагане на техните знания, умения и навици са 

анализирани в контекста напрактическата им дейност и резултатите, които се 

наблюдават. Представена е информация за видовете комуникативни нарушения, които 

се срещат при децата, с които студентите работят. Представен е списък с диагнозите и 

темите, по които работят студентите. Направени са съпоставка и обобщение на 

резултатите от тяхната работа, откроени са някои тенденции и особености по 

отношение на честотата на някои комуникативни нарушения и темповете на тяхното 

отстраняване.  

 

 

13. Колев, Г., Кожухарова, П., Йорданова, Н., Симеонова, Т., Стойчев, Ч., 

Петков, Пл..Проучване на проявите на дискриминация и насилие в 

училищния и клубен спорт. Научни трудове от конференция Иновации в 



образованието, Педагогически Факултет, Годишник на Шуменския 

Университет „ Епископ Константин Преславски”, Том XIX, ISSN 1314-6769, 

Шумен, 2015 

 

РЕЗЮМЕ:В доклада са обобщени възгледи на експерти от Регионалния 

инспекторат в североизточна България към Министерството на образованието относно 

физическото възпитание във връзка с проучването на наличието на дискриминация в 

спорта и превенцията на подобни негативни явления. Разглеждат се политики, 

стратегии, планове и програми за превенция на насилието в масовия спорт в училищата 

и спортните клубове. Представят се препоръки за взаимодействие и съвместни усилия 

между различни институции за превенция и справянето с инциденти, свързани с 

дискриминацията в масовия спорт. 

 

 

14. Колев, Г., Кожухарова, П., Йорданова, Н., Симеонова, Т., Стойчев, Ч., 

Петков, Пл. Мониторинг върху прилагането на принципа за равенство на 

половете и превенция на дискриминацията. Научни трудове от конференция 

Иновации в образованието, Педагогически Факултет, Годишник на 

Шуменския Университет „ Епископ Константин Преславски”, Том XIX, 

ISSN 1314-6769, Шумен, 2015 

 

РЕЗЮМЕ:В доклада се анализират ключови въпроси, свързани с прилагането на 

принципа за равенство на половете и превенцията на дискриминацията в 

международното и националното законодателство. Представени са ръководства за 

приложението на принципа чрез реализирането на политики и практики в 

образованието и социалната сфера. Разгледан е модел на мониторинг и взаимодействие 

между образователни институции и местната власт при прилагането на този принцип. 

 

 

 

15. Mincheva, N., Panteleeva, I.,Petkov, P. Speech and language aspects in the 

development of children with special educational needs. 4th International 

Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders. 

Varna, Bulgaria,  ISBN 978-619-201-002-7, September 5-7, 2014 

 

Речеви и езиковиаспекти  

вразвитиетонадецасъсспециалниобразователнипотребности. 

 

РЕЗЮМЕ:Някои обобщени характеристики в езиковото и речевото развитие на 

деца със специални образователни потребности са представени в статията. Представен 

е също кратък обзор на етапите в езиковото и речевото развитие в онтогенезиса и е 

направена съпоставка между особеностите в езиковото развитие на деца със специални 

образователни потребности и децата с нормално развитие. Отчита се наличието на 

изолация и ограничени социални конакти в една или друга степен при децата със СОП 



като резултат от дефицити в езиковото развитие и комуникативните умения. По 

отношение на комуникацията невинаги е налице обратна връзка и някои деца със СОП 

предпочитат да бъдат на добре познати места при познати хора и отбягват нови 

социални контакти. В поведението на тези деца доминираща роля имат стереотипите за 

сметка на спонтанни и креативни реакции и форми на поведение. Често в хода на 

установяваните интеракции една голяма част от децата със СОП проявяват интерес към 

едни и същи обекти, предпочитат едни и същи играчки и използват едни и същи думи и 

фрази. В много случаи липсва монологична и диалогична реч. В такива случаи се 

използват алтернативни системи за комуникация. За специалистите, осъществяващи 

целенасочени интервенции и методи на педагогическо въздействие върху  деца със 

СОП е важно да познават особеностите и спецификите по отношение на езиковото им 

развитие и техните комуникативни умения и стереотипи. 

 

 

16. Petkov, P.Helen Keller – the most inspiring example. 4th International Congress 

on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, ISBN 

978-619-201-002-7, Varna, Bulgaria, September 5-7, 2014 

 

ХЕЛЪН КЕЛЪР – НАЙ-ВДЪХНОВЯВАЩИЯТ ПРИМЕР 

РЕЗЮМЕ:Изключителният и удивителен път на Хелън Келър при овладяването 

на езика е основния фокус в настоящата статия. След претърпяването на остро 

възпаление, когато е на 19 месеца, Хелън Келър загубва напълно зрението и слуха си. 

През първите седем години от живота си тя не може да говори, нито да възприема и 

разбира вербална иформация. Тя има тежко детство поради невъзможността да общува 

пълноценно. Благодарение на безусловната подкрепа на Ан Съливан – гениален 

педагог, заел се с нейното обучение, Хелън успява да овладее и да използва езикови 

увения. Този процес е изключително труден, но резултатите са забележителни и дори 

невероятни. Когато е на 24 години, Хелън Келър завършва колежа „Редклиф” и става 

първия дипломиран незрящ и лишен от слух индивид, придобил образователна степен 

„Бакалавър по изкуствата”. Тя написва 12 книги и става известна като писател, 

философ и общественик. Хелън Келър има уникален стил като писател и в творбите  ѝ е 

изразена удивителна проникновеност. В статията е проследен начинът, по който тя 

овладява и използва езика и се анализират специфичните моменти в този вълнуващ 

процес, при който Хелън показва, че дори и бариери, които изглеждат непреодолими, 

могат да бъдат преодоляни. 

 

 

 

 

 



17. Petkov, P., Zhekov, Z., Ignatovska, S., Chakarova-Saamieva, N. An enquiry of 

some factors referring to the children with special educational needs ; Annual of 

Trakya University, 9th Balkan Education and Science Congres, Edirne, 2014  

 

Проучване на някои фактори, отнасящи се до интеграцията на деца със 

специални образователни потребности 

 

РЕЗЮМЕ:В статията се обръща внимание на организацията и подготовката на 

образователна среда, която да е подходяща за децата със специални образователни 

потребности и осигуряването на условия, които да стимулират тяхното развитите. За 

тази цел е  необходимо проучване на факторите, от които зависи правилната 

организация на условията и стимулите в тази среда. Към тези фактори спадат: 

образователните традици, свързани със специалните образователни потребности; 

образователното законодателство; особеностите и структурата на образователната 

система; материалната база; финансовите ресурси; подготовката на специалисти; 

обществената подкрепа; особеностите на децата със специални образователни 

потребности. Също така се представят резутати от изследване, което е насочено към 

следните основни аспекти –  оценка на ранните периоди в развитието и прилагане на 

превенция, ранна диагностика и ранна терапия; спесифициране на различни видове 

интервенции и определяне на тяхната ефективност, както и определяне на базисните 

умения, които децата със СОП трябва да овладеят в образователната среда. 

 

 

18. Petkov, P., Karagiyozov, I., Alexieva, K.  Neuropsychological evaluation of 

children with special educational needs; Annual of Trakya University, 9th Balkan 

Education and Science Congres, Edirne, 2014  

 

Невропсихологично изследване на деца със специални образователни потребности 

 

РЕЗЮМЕ: Когато специалистите изследват деца със специални образователни 

потребности, важен компонент от това изследване е невропсихологичният статус. 

Способността да бъдат разпознавани различни обекти и знаци, осъществяването на 

комплексните двигателни програми, разбирането на вербална информация и 

способността за генериране на езикови съобщения  – всички тези функции и умения са 

особено важни и трябва да бъдат проследени при общата оценка на развитието на 

децата със специални образователни потребности. В статията са представени резултати 

от невропсихологично изследване. Изследването включва следните функции и умения: 

ляво-дясна ориентация, ориентация в двумерното и тримерното пространство, 

утойчивост и превключваемост на вниманието, вербална и невербална памет, разбиране 

на предлози, разбиране на контекст, разбиране на наречия и метафори, преразказ, 

четене и писане. Резултатите от изследването разкриват трудности на децата със 

специални образователни потребности по отношение на изброените показатели. 

 



19. Петков, Пл. Граматични, синтактични и семантични дефицити при деца със 

специфична езикова слабост в предучилищна възраст; СБОРНИК ДОКЛАДИ 

от Научна конференция с международно участие „КОМУНИКАТИВНИ И 

ЕМОЦИОНАЛНО- ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ“ , Нов Български 

Университет, ISBN 978-954-535-863-0, София, 2014 

 

РЕЗЮМЕ: В статията са представени резултати от изследване, което е насочено 

към граматически, синтактични и семантични операции при деца със специфични 

езикови нарушения в предучилищна възраст. Анализирани са основните особености в 

езиковото развитие на тези деца. Специално внимание е отделено на синтактичната 

структура като предпоставка за овладяването на значенията на глаголите. В 

изследването са включени 30 деца със специфични езикови нарушения и 30 техни 

връстници с нормална езиково радвитие. Изследваните деца с езикови наршения 

получават помощ от логопед в съответните предучилищни заведения. Изследването е 

насочено към следните функции и операции: номинация на съществителни имена и 

глаголи, разбиране на съществителни имена, прилагателни имена, глаголи и предлози, 

разбиране на изречения, текст и идиоми. Изследвано е също умението на децата да 

съставят изречения и разказ, както и да правят преразказ.  Изследвана е също и 

употребата на различни глаголни имена. Описани са и са анализирани грешките, 

направени от децата със специфични езикови нарушения и е направена съпоставка на 

тяхното езиково развитие и неговите особености с развитието на децата от контролната 

група. 

 

20. Кирилова, Цв., Н. Чакърова-Саамиева, Пл. Петков. Описание на случаи на 

комплексни прояви на дисфазия на развитието в съчетание с артикулационни 

нарушения, хиперактивност и при билингвизъм. Сборник научни трудове от 

национална конференция с международно участие „40 години Шуменски 

Университет 1971 – 2011“  част I, ISBN: 978-954-577-582-6, Шумен, 2011 

 

РЕЗЮМЕ: Дисфазия на развитието е специфично езиково нарушение, при което 

не се наблюдават интелектуални дефицити. В статията са описани четири случаи на 

дисфазия на развитието в съчетание с артикулационни нарушения. В два от случаите 

също се наблюдава и хиперактивност, а в друг от случаите  е налице билингвизъм. 

Направено е описание на особеностите на езиковия и комуникативния статус на тези 

деца. Анализирани са основните трудности, които те изпитват. Посочените са 

резултатите, постигнати благодарение на логопедичната работа с тях. 

 

 

21. Петков, Пл. Социализацията на децата със специални образователни 

потребности в контекста на интегрираното и включващото обучение. 

Сборник научни трудове: развитие на комуникативните възможности при 

деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано 

обучение. ISBN 978-954-577-572-7. Шумен, 2010 



 

РЕЗЮМЕ: В процеса на интегрираното и включващото образование важен 

момент е да бъдат подобрени адаптивните способности на децата със специални 

образователни потребности. Невинаги условията и факторите, които оказват влияние 

върху социализацията на тези деца, са моделирани и организирани. Социалните 

контакти в микрогрупата понякога поставят децата със СОП  в неравностойно 

положение, а от друга страна те не могат да имат тези постижения и тази успеваемост в 

училище както останалите деца и това повлиява на тяхното самочувствие и на техния 

Аз-образ, особено когато не могат да се справят с поставените задачи. Това оказва 

влияние върху тяхната социализация и върху мотивацията им в училище. 

 

 

22. Петков, Пл. Особености на адаптацията на децата със специални 

образователни потребности в масовото училище.Сборник научни трудове: 

Формиране на умения за съвместна работа на деца със специални 

образователни потребности в условията на интегрирано обучение. ISBN 978-

954-577-544-4, Шумен, 2009 

 

 РЕЗЮМЕ: Основно внимание в статията се отделя на различни фактори и 

условия, оказващи влияние върху адаптацията на децата със специални образователни 

потребности в общообразователното училище.  Представят се особеностите на  

референтната група при попадане в нова социална среда, както е при деца, насочени за 

интегрирано обучение от специално към масово училище. Анализират се ролите и 

позициите в микрогрупа, в която има дете с нарушение. Отчита се ролята на Аз-образа 

и самочувствието на децата със СОП, ролята на интересите и активността в процеса на 

адаптация. Описани са също така състояния на фрустрация, в които изпадат деца със 

СОП в хода на тяхната интеграция. Акцент се поставя и върху някои рискове, свързани 

с етикирането на децата със СОП в процеса на самата интеграция и някои трудности в 

рамките на техните социални интеракции. Отчита се подготвеността на обществото 

като фактор и създаването на подходящи условия в училище, които да стимулират 

социализацията и адаптацията на тези деца и да водят до създаването на 

психологически комфорт и чувство за удовлетворение. 

 

23. Петков, Пл. Диференциалната диагноза в логопедичната работа. Подготовка 

на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. 

ISBN 10:954-8510-97-9/ISBN 15:978-954-8510-97-4,С., 2006 

 

РЕЗЮМЕ: Всяко едно от комуникативните нарушения има своя специфична 

структура като комплекс от функции, чието взаимодействие има нарушен синхрон. 

Познаването на техните особености и методите за тяхната диагностика са важна част от 



базисните умения на логопеда. Както във всеки вид диагностика, така и в 

логопедичната, диференциалната диагностика е задължително условие за постигане на 

нужната прецизност в изследването и за избягването на грешки, които могат да се 

отразят неблагоприятно на корекционната работа. Използването на апробирани 

системи от критерии при съпоставянето на комуникативни нарушения, които имат 

значителни прилики в своите симптомокомплекси, но различни по доминация и 

конфигурация дисфункции, дава възможност за изясняване на механизмите на техните 

прояви и за използването на опорни приоритети при организацията на 

рехабилитационния прогрес. 

 

24. Василева, Н., Пл. Петков. Състояние на процесите на формиране на понятия 

при 6 и 7 годишни деца с дефицит на езиковото развитие. Образование и 

изкуство, том IV,  ISBN 954-577-218-2, Шумен, 2005 

 РЕЗЮМЕ: В статията е представено лонгитюдно изследване на семантичната 

памет на деца със специфични езикови нарушения. Използван е методът на свободната 

класификация на обекти като обработката на резултатите става чрез йерахичния 

клъстъров анализ на Джонсън. Освен експериментална група, се изследва и контролна 

група от деца с нормално езиково развитие на същата възраст (6 и 7 години). При 

децата със специфични езикови нарушения се установяват трудности при овладяването 

на понятия на базата на функционалните характеристики на обектите.  

25. Петков, Пл. Проблеми на терминологичната селекция и подходи при 

диагностиката на езиковите нарушения в детска възраст. Култура и 

образование – перспективи. Сб. II част, Пловдив, 2004 

 

РЕЗЮМЕ: В статията се разглежда терминологичната номенклатура по 

отношение на специфичните езикови нарушения. Дискутира се разнообразието от 

различни термини като дисфазия на развитието, специфична езикова непълноценност, 

еволюционна афазия, алалия, общо недоразвитие на речта и други. Съпоставят се 

понятията, които тези термини обозначават. Посочват се основни критерии за 

диагностицирането на специфичните езикови нарушения. Отчитат се основните 

характеристики в симптомокомплекса от индикатори и диференциални признаци. 

Съпоставят се различни схващания и парадигми при дефинирането и анализа на 

специфичните езикови нарушения. 

 

ИЗГОТВИЛ:  ................... 

                     ( Пламен Петков) 

 

 


