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ТЕСТ ЗА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ (ТУГ) 

  

ТЕСТЪТ ЗА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ (ТУГ) оценява 
когнитивни аспекти на готовността като предпоставка за ус-
пешно обучение. Целта е по бърз и икономичен начин да се 
идентифицират както "силните страни" (ресурсите) на де-
тето, така и потенциални „дефицити“, затрудняващи адапта-
ция към училището. 
 
ТУГ включва 5 компонента: Начални езикови умения, На-
чални математически умения, Зрително-моторна интег-
рация, Зрителна дискриминация и Кодиране, въз основа на 
които се формират и два общи показателя, първият от които 
се използва за целите на скрининговото заключение, а вто-
рият – като интегративен индекс на готовността. 
 
Данните за прогностичната валидност, оценени чрез експер-
тна оценка на учебните постижения в края на първи клас, в 
две независими изследвания, свидетелстват за сензитив-
ност от 0,909/0,846, специфичност: 0,835/0,820, положи-
телна прогностична сила: 0,408/0,489 и отрицателна 
прогностична сила: 0,987/0,963. 
 
В сравнение с предишната публикация (2005), в изданието 
от 2013 година: 
1. Частично коригиран и обновен е стимулният материал. 
2. Ръководството е съкратено и преструктурирано, с цел 
улесняване на потребителя на инструмента. 
3. Добавена е кратка скринингова скала, попълвана от роди-
телите, за поведенчески и емоционални проблеми, взаимоот-
ношения на детето с връстниците и просоциално поведение, 
данните от която разширяват обхвата на оценката. 
(За по-подробна информация вж.: http://iztok-
zapad.eu/uploads/materials/Test_za_u4ilistna_gotovnost.pdf.) 

 

ЕДНОДНЕВНИ 

ОБУЧИТЕЛНИ 

КУРСОВЕ ЗА РА-

БОТА С ПСИХО-

ЛОГИЧЕСКИ 

ТЕСТОВЕ  

  

 



 ТУГ е в процес на регистрация/рецензиране в 

Национален регистър на психологическите 

тестове, в съответствие с приетите от Нацио-

налния тестов комитет на Дружеството на пси-

холозите в България критерии 

(http://ntcbg.org/criteria.php) 

Тестът се отнася към категория „B“ според при-

етите от Дружеството на психолозите в Репуб-

лика България правила за категоризиране на 

тестовете и работата с него изисква бакалавър-

ска или магистърска степен по психология. 

Тренингът представлява интерес за училищни, 

детско-юношески и клинични психолози, както 

и за други психолози с професионални инте-

реси в областта на психодиагностиката и оце-

няването. 

 

ПРОГРАМАТА НА ВСЕКИ ОТ ТРЕНИНГИТЕ ВКЛЮЧВА ДВА МОДУЛА 
 
(1) В първия участниците се запознават с: 
 
 оценяваните от ТУГ конструкти и начина на тяхното операционализиране; 
 етапите на конструиране на инструмента и обосноваване на структурата; 
 критичен анализ на надеждността и валидността; 
 процеса на провеждане на изследването, изчисляване на суровия бал по ком-

поненти и общи показатели и трансформация на данните в стандартни 
оценки; 

 интерпретацията на резултатите – компоненти, общи показатели и конфигу-
рация от показатели. 

 
(2) Във втория модул участниците въвеждат, обработват и интерпретират прото-
коли на реални изследвани лица. 
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УЧАСТНИЦИТЕ В ТРЕНИНГА ПОЛУЧАВАТ: 
 

 Пълен комплект от материали, необходими за провеждане на изследването; 

 Изпълним Excel-файл за компютърна обработка (автоматично изчисляване 
и трансформация на суровия бал по субтестове и общи показатели в стандар-
тни оценки и графично представяне на резултатите); 

 Удостоверение за квалификация и персонално право да използват съответ-
ния инструмент, включително право да копират тестовите бланки за лична 
употреба. 

 

 

ИЛЮСТРАЦИЯ: Фигура 1. представя резултатите на момче на 6 години. Стандарт-

ните оценки на равнище общи показатели не сигнализират за потенциален проб-

лем, но „профилът“ по субтестове изисква допълнителна интерпретация. 

 

Фигура 1. Стандартни оценки по общи показатели (X=100; SD=15) и субтестове 

(X=10; SD=3) на Тест за училищна готовност – момче на 6 години 
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Преминалите тренинга получават правото да се регистрират 
като квалифицирани потребители на ТУГ в Национален ре-
гистър на психологическите тестове (http://ntcbg.org/). 
(За регистрацията се заплаща допълнителна такса от 5 лева 
на Дружеството на психолозите в Република България, в съ-
ответствие с приетите от Националния тестов комитет пра-
вила.) 

 
За използването на ТУГ е публикувано ръководство (П. 
Калчев (2013). Тест за училищна готовност. С.: Изток-За-
пад), което може да се закупи в мрежата за книгоразпрост-
ранение или по време на тренинга. Ръководството предс-
тавя в детайли работата с теста, но не съдържат комплекта 
от материали, необходими за провеждане на изследването. 

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГА ЗА РАБОТА С 

ТУГ: 85 лева 

Заплащането може да се извърши: 
(1) в „Паричен салон” на Ректората на СУ 
(2) по банков път: 
Име на получателя – СУ „Св. Климент Охридски”, Фило-
софски факултет – СДК 
IBAN на получателя – BG52 BNBG 9661 3100 1743 01 при 
БНБ ЦУ 
Основание за плащане: Обучение за работа с Тест за учи-
лищна готовност 
Име на вносителя 

ВРЕМЕ И МЯСТО НА ТРЕНИНГА 
 

1 юни 2013 г., аудитория 211, IV блок на Софийски университет „Св. Климент Охридски” 
(спирка „Хотел Плиска”).  

ПРОГРАМА 
10.00 – 13.00 ч. Първи модул: запознаване с теста, провеждане на изследването и интерпрета-
ция на резултатите. 
14.00 – 17.00 ч. Втори модул: въвеждане, обработка и анализ на протоколи на реални изслед-
вани лица. 
Забележка: За въвеждане и анализ на резултатите е препоръчително участниците да разполагат с пре-
носим компютър с инсталиран MS Excel. 

Кандидатите трябва да изпратят сканирани копия на: молба за участие в дадения тренинг (сво-

боден текст), диплома за завършена бакалавърска или магистърска степен по психология и 

платежно нареждане по банковата сметка на СУ, до координатора на обучението Анелия Ге-

оргиева, имейл: amgeorgiev@phls.uni-sofia.bg. 

За други еднодневни обучителни курсове за работа с психологични тестове 
с водещ проф. Пламен Калчев вж.: 

http://phls.uni-sofia.bg/article/180#tab0 
http://phls.uni-sofia.bg/documents/articles/180/Kalchev_ScalesTrainingBroshuraLAST.pdf 

 
Занятията се провеждат в 
събота, в аудитория 211, IV 
блок на Софийски универ-
ситет „Св. Климент Охрид-
ски” (спирка „Хотел 
Плиска”), при предвари-
телно фиксирана дата или 
при наличие на минима-
лен брой от 6–8 заявки за 
дадена скала. 
Карта: 
http://goo.gl/maps/cBVOs 
 

http://ntcbg.org/
mailto:amgeorgiev@phls.uni-sofia.bg


 ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Тренингът се предлага и в дистанционна форма, която изисква  

по-активна роля на участниците. 

1. Кандидатът изпраща: (1) до координатора А. Георгиева 
(amgeorgiev@phls.uni-sofia.bg) сканирани копия на: молба за 
участие в тренинга, диплома за завършена бакалавърска или 
магистърска степен по психология и платежно нареждане по 
банковата сметка на СУ и (2) молба за участие в дистанционна 
форма на обучение до водещия тренинга П. Калчев 
(pkalchev@phls.uni-sofia.bg; ppkalchev@yahoo.com). 
 
2. След това кандидатът получава Декларация за неразпрост-
ранение на теста, която трябва да върне подписана, по елект-
ронен път (сканирано копие). 
 
3. Кандидатът се запознава с Ръководството за използване на 
ТУГ. (Ръководството, описващо в детайли работата с инстру-
мента, което може да бъде закупено в мрежата за книгоразп-
ространение.) 
 
4. Възникналите въпроси относно конструирането и използ-
ването на теста се обсъждат по електронен път. 
 
5. Кандидатът получава комплекта от материали, необходими 
за провеждане на изследването, изпълним Excel-файл и про-
токоли със сурови данни. 
 
6. След въвеждането на данните и изчисляване на резулта-
тите (с помощта на изпълнимия Excel-файл), те се връщат с 
кратка интерпретация. 
 
7. При необходимост на кандидата се задават допълнителни 
въпроси относно интерпретацията на резултатите. 
 
На кандидатите, потвърдили по този начин компетентността 
си да работят с ТУГ, се издава удостоверение и те получават 
правото да се регистрират в Националния регистър на психо-
логическите тестове като квалифицирани потребители. 
Таксата за участие в дистанционната форма на обучение е съ-
щата, както за груповата форма. 

 

 
 

ЗА ЗАПИСВАНЕ: 
Анелия Георгиева  
инспектор Продължаващо обу-
чение 
телефон:  
9308 351; 987 10 46 
имейл:  
amgeorgiev@phls.uni-sofia.bg 

 
ЗА ВЪПРОСИ ОТ-
НОСНО ФОРМИТЕ НА 
ПРОВЕЖДАНЕ, ПЛА-
НИРАНИ ТРЕНИНГИ 
И ДР.: 
проф. Пламен Калчев 
телефон:  
029308 240 
имейл:  
pkalchev@phls.uni-sofia.bg 
ppkalchev@yahoo.com 
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