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Настоящото становище е изготвено на основание заповед № РД -16-190/19.12. 

2019 г. на ректора на Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”, 

както и на решение на научното жури по процедурата.

1. Общо представяне на процедурата и докторанта

Елена Кирчева Тодорова е докторант в редовна форма на обучение в 

докторска програма „Специална педагогика“ на катедра „ Социална и специална 

педагогика” към ШУ Еп. Константин Преславски. Процедурата и представеният 

комплект от документи е съобразен с Правилника за развитие на академичния 

състав на Шуменски университет.

2. Актуалност на тематиката

Предучилищното образование е призвано да създаде условия за ранно 

детско развитие, за придобиване на съвкупност от компетентности -  знания, 

умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към 

училищното образование. От особена значимост е създаването на възможно най- 

добрите възможности в детската градина за повишаване на училищната 

готовност на децата със специални образователни потребности. Търсенето на 

адекватни методи и подходи за ефективно реализиране на корекционно- 

възпитателния процес в съответствие с психолого-педагогическите особеностите 

на тези деца в предучилищна възраст.



В този контекст дисертационният труд на Елена Тодорова е актуален, 

значим и особено полезен за педагогическата теория и практика В него 

вниманието се насочва към децата с лека степен на умствена изостаналост и 

Синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието, по-конкретно влиянието 

на мултисензорната методика Миппсоп в процеса на подпомагане на обучението 

по образователно направление „Математика”.

3. Представяне на труда и оценка на съдържанието

В предложения дисертационен труд са изпълнени изискванията към 

педагогически изследвания с теоретичен и експериментален характер. Трудът 

отговаря на критериите за подобна разработка на такова научно равнище.

Дисертационният труд е разработен в три глави и включва 161 страници 

основен текст плюс списък на литературата и 2 приложения, представени на 16 

страници. В библиографията са представени 1112 източника, от които 94 на 

кирилица, 18 на латиница, включително 6 интернет източника.

В увода се аргументира значимостта на избрана тема в съответствие със 

Закона за предучилищното и училищното образование (2016) и произтичащите 

от него изисквания.

В първа глава, представяща теоретичната част на дисертационния труд се 

прави преглед на литературата по изследвания в него проблем. Разглеждат се 

теоретичните аспекти за училищната готовност като феномен. Отправя се 

ретроспективен поглед към проблема за определянето на критерии за постъпване 

на децата в училище, включително възникване на понятията „училищна 

готовност” и „готовност за учене”. Разглеждат се различни трактовки относно 

съдържанието на понятието „готовност за учене”. Вниманието се насочва към 

различните аспекти, модели, методи и методология за диагностика на 

училищната готовност. Представят се концепциите на интегрираното и 

приобщаващото образование и психолого-педагогическите характеристики на 

децата със специални образователни потребности, по-конкретно децата с лека 

степен на умствена изостаналост и Синдром на хиперактивност и дефицит на 

вниманието в предучилищна възраст. Описва се съдържанието на образователно 

направление „Математика“ в детската градина, особеностите на педагогическата



ситуация по математика при работа с деца със специални образователни 

потребности, ролята на мултисензорната методика Мштпсоп за подпомагането им 

по това образователно направление.

Във втора глава коректно са определени обекта, предмета, целта и 

задачите, хипотезите и контингента на изследването, включително критериите за 

подбор на групите -  контролна (79 деца на шест-седемгодишна възраст с 

типично развитие) и експериментална (30 деца на същата възраст: 22 деца с 

умствена изостаналост лека степен и 8 деца с умствена изостаналост лека степен 

и съпътстваща хиперактивност и дефицит на вниманието, т.е. деца с множество 

увреждания).

Данните от изследването на контролната група са събрани лично от 

експериментатора. Данните на експериментална група - с помощта на 

ресурсните учители, подпомагащи обучението на децата със специални 

образователни потребности, които предварително са запознати и инструктирани 

за методиката на провеждане на експеримента.

Докторант Тодорова описва и етапите на изследването -  подготвителен, 

изпълнителен, анализиращ, финален (заключителен). В изследователската 

процедура прилага две групи методи -  методи на изследването и методи за 

статистическа обработка на данните.

Впечатляващо е разнообразието на използваните методи на изследване: 

Тест за изследване на училищната готовност, съкратен вариант разработен от 

Бижков и колектив, 1996 г.; Методика Мигшсоп Миппсоп (Нумикон) - 

иновативна мултисензорна методика с набор от нагледни материали, 

разработени във Великобритания през 1996-1998 г. за деца със затруднения в 

обучението по математика; Анкетен метод - за целите на изследването е 

разработена анкета за изследване на нагласи и практики на педагогически 

специалисти, работещи с деца със специални образователни потребности. 

Анкетирани са 78 такива специалисти. Използван са и методите наблюдение и 

беседа -  направена с учители



При използването на Тест за училищна готовност за всяко обследвано дете 

се попълва индивидуален протокол и се изчислява тестовият бал. Съдържанието 

на теста е представено в Приложение № 1.

В трета глава коректно и последователно са представени резултатите от 

входящо проучване и резултатите в края на експеримента за училищната 

готовност на децата от контролната група и децата от експерименталната група.

Анализирани са и резултати от анкета с педагогически специалисти, както 

и собствени наблюдения върху протичането на експерименталната работа.

Резултатите от анкетното изследване са изразени в процентно 

съотношение, като е направена и качествена обработка на данните. Анализът на 

резултатите от всеки въпрос е представен поотделно. Въпросите от анкетното 

проучване са поместени в Приложение № 2.

Получените резултати, от направеното чрез ползване на различните 

методи изследване, са умело анализирани и онагледени чрез таблици, графики, 

фигури. На основа на анализите са формулирани полезни изводи и обобщения, 

очертавани са конкретни препоръки.

Приемам формулираните приноси на дисертационния труд както от 

теоретична, така и от практическа и приложна гледна точка.

4. Автореферат

Авторефератът е добре логически структуриран. Представя обобщено

дисертационния труд. В него са откроени обобщените изводи, препоръки и

приноси на автора.

5. Преценка на публикациите 

Публикациите по темата на дисертационния труд са 5 - три самостоятелни

и 2 в съавторство. Четири от тях са в Годишник на ШУ от 2015/17, 18 и 19

година.

6. Ппрепоръки:
1. Смятам, че дисертационното изследване би спечелило, ако в анкетата към 

въпросите, чийто отговор е посочен да бъде само ДА или НЕ, се включат и 

такива, които да допълват, да доуточняват и конкретизират. Например 

въпрос 19 „Изпитвате ли затруднения при общуването с родители на деца



със специални образователни потребности?“ От съществено значение е да 

се знае какви са тези затруднения; въпрос 23 ,.В работата си използвате ли 

специално разработени дидактични материали за работа с деца със 

специални образователни потребности?“ Важно е да се разбере какви са 

тези дидактични материали, а не само дали използват. Такива отговори ще 

помогнат да се откроят повече значими предпоставки за повишаване на 

училищната готовност и успеваемостта на децата със специални 

образователни потребности

7. Въпроси:

1. Какви иновативни методи на корекционно-педагогическо въздействие по 

образователно направление „Математика“ на деца с лека степен на 

умствена изостаналост и Синдром на хиперактивност и дефицит на 

вниманието в предучилищна възраст бихте препоръчали на учителите, 

които работят с тях?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основата на достойнствата на предложения дисертационен труд, на 

коректно направения анализ, изводи и препоръки, на констатираните приноси 

давам своята положителна оценка за проведеното изследване и постигнати 

резултати. Затова си позволявам да предложа на почитаемото научно жури да 

присъди образователната и научна степен „доктор” на Елена Кирчева Тодорова в 

област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално

направление 1.2. Педагогика, научна специалност: Специална педагогика

3.02.2020 г.


