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РЕЦЕНЗИЯ 

НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД “ЗАВИСИМОСТ НА РЕЧЕВИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ 

ДЕЦА С ВРОДЕНИ ЦЕПНАТИНИ НА НЕБЦЕТО ОТ ХИРУРГИЧЕСКАТА 

ИНТЕРВЕНЦИЯ И ОТ ТЕЖЕСТТА НА ПЪРВИЧНИТЕ АНАТОМИЧНИ 

УВРЕЖДАНИЯ”  

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР” В 

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ, 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1. 2. ПЕДАГОГИКА, НАУЧНА 

СПЕЦИАЛНОСТ - СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (ЛОГОПЕДИЯ)  

 

ДОКТОРАНТ: МАРТА ВЕНЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА  

 

РЕЦЕНЗЕНТ: ДОЦ. Д-Р НЕЛИ ВАСИЛЕВА 

Защитата на дисертационния труд на докторанта Марта Василева за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор” по научно 

направление 1. Педагогически науки, професионално направление 1. 2. 

Педагогика - Специална педагогика (Логопедия) към Факултета по 

предучилищна и начална педагогика на Софийски университет „Св. Кл. 

Охридски”, катедра „Специална педагогика и логопедия”, се провежда при 

спазване на всички клаузи от ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение. 

Това дава право на Научното жури да изслуша и оцени кандидата в 

съответствие с чл. 30 от ЗРАСРБ и чл. 26 от Правилника за прилагане на 

закона. Кандидатът е представил пълния комплект необходими документи по 

процедурата, съответно:  

1. Пет броя дисертации и пет броя автореферат; 

2. Дипломи за завършена бакалавърска и магистърска степен;  

3. Автобиография; 

4. Публикации по темата на дисертацията – общо 3;  

5. Други: заповеди за зачисляване и отчисляване и др. 

 

Оценката на докторанта Марта Венелинова Василева, която познавам 

още като студент по логопедия, ще представя в две основни рубрики: 
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1. ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА  

Марта Василева е родена през 1982 година в София, където през 2000 

година завършва Национална гимназия за древни езици и култури „Св. 

Константин – Кирил Философ”, с квалификация „информатор-библиограф”. 

В периода 2000 – 2004 година е студент по Специална педагогика – 

логопедия към ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски”, а през 2005 година 

завършва и магистърска степен по логопедия към същия университет. 

Хуманитарното образование на докторанката, която владее два езика – 

английски и гръцки, е основание за персоналните ѝ интереси и ангажираност 

с проблемите на участието на жените в политиката и гражданското общество. 

За това свидетелства участието на Марта Василева в редица национални 

семинари, нейното обучение и получените сертификати в семинар за млади 

партийни лидери (международна организация на франкофоните) и 

политически мениджмънт (Нов Български Университет).  

Успоредно с това, в периода 2005 – 2009 година, докторантката работи 

като експерт по младежки проекти към неправителствени организации, а от 

2010 до 2012 година работи като логопед по проект „Млади лидери в 

подкрепа на социалната интеграция на децата от институциите”, към 

Българско училище за политика „Димитър Паница”. Практиката ѝ като 

логопед е в Логопедична детска градина „Венелин Иванов”, гр. София (2006 

– 2008 г.), към ООД „Звезден водопад” (2009 – 2010 г.) и понастоящем в 

Логопедичен център „АнМаВи”.  

От 2010 до 2013 година Марта Василева е редовен докторант по 

Логопедия към катедра Специална педагогика и логопедия на СУ „Св. Кл. 

Охридски”, а от есента на 2012 година е и хоноруван асистент. В същия 

период тя се включва активно в обучения и конференции, посветени на 

проблемите на децата с вродени лицеви аномалии и техните семейства, което 

говори за сериозно отношение към научните проблеми, обект на нейната 

дисертацинна разработка.     

 

2. КАЧЕСТВА И ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Темата на дисертационното изследване е особено актуална както за 

логопедичната теория и практика, така и за онази част от медицината, която 

се занимава с оперативното лечение на краниофациалните малформации при 
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децата. Следва да се отбележи, че изследването е първо по рода си в рамките 

на българската логопедична школа.   

Работата е в обем от 194 страници и е структурирана в 3 глави, изводи 

и приноси, а литературната справка включва 101 източници на кирилица и 

латиница. В рамките на теоретичния обзор, чрез анализ на медицинска и 

логопедична литература, докторантката показва умение за коректно и 

подробно представяне на всички аспекти на проблема за вродените 

цепнатини на небцето. Коментират се голям брой източници на български, 

руски и английски език.  

Добро впечатление оставя частта, изясняваща етиологията на 

вродените цепнатини на устните и небцето. Намирам за добро решение и 

представеният литературен преглед на термините за означаване на 

патологията в различните логопедични школи, както и обобщеното описание 

на нейната невербална и вербална симптоматика. Описанието на 

нарушенията на фонетичното развитие и артикулацията, както и на 

фонологичното и езиковото развитие при изследваната категория деца, са 

добра база за извеждане на хипотезите на изследването.  

С приносен характер е подробният преглед на логопедичната терапия в 

случаи на вродени цепнатини от гледна точка на  исторически аспекти, ранна 

превенция и съдържание на специализираното въздействие. Приносно за 

логопедията намирам и описанието на различни медицински интервенции 

при деца с вродени цепнатини на устните и небцето, с акцент върху тези, 

които се прилагат в българската хирургическа практика. Добро допълнение 

към теоретичния анализ е и описанието на синдромите, в рамките на които се 

срещат вродени цепнатини. Изказвам положителното си  впечатление от 

умението на докторантката за коректен и професионален коментар на 

научната литература, показател за нейната висока теоретична подготовка.     

Изследователските насоки на дисертацията са коректно обсновани. 

Напълно оправдан е малкият брой лица в експерименталната група, предвид 

желанието на авторката за тяхното уеднаквяване по основни показатели, като 

възраст, идентичност на използваната оперативна технология и ограничена 

логопедична терапия до момента на изследването. Коректно са формулирани 

целта, задачите и хипотезите (общо 4) на експерименталната част. Намирам, 

че при формулиране на четвъртата подцел не следва предварително да се 

говори за разкриване на езикова недостатъчност при децата с вродени 



4 
 

цепнатини на небцето, предвид на това, че нейното доказване предстои и не е 

категорично. По-добре би било да се говори само за сравнителна оценка на 

състоянието на езиково функциониране при децата от експерименталаната и 

контролната групи.   

Много подробно е представена методологията на изследването, с 

нейния централен акцент - Протокол за диагностика на деца с вродени 

цепнатини на небцето. Същият намирам за оригинален и професионално 

разработен. Той включва събиране на подробна информация по няколко 

подкатегории: фамилна анамнеза, лична анамнеза, хирургично лечение, 

ортодонтско лечение, структурно и функционално състояние на органите на 

говорния апарат, проби за оценка на говора и проби за оценка на езика. 

Последните две са изцяло авторска разработка. Бих искала да допълня, че в 

частта за оценка на езиковите функции може да намери място и състоянието 

на глаголната лексика, предвид на това, че същата страда специфично в 

случаи на забавено езиково развитие.        

Анализът на резултатите е подробен и онагледен с 30 таблици и 66 

диаграми. От логопедична гледна точка намирам за много уместно 

диференцирането в рамките на експерименталната група на две подгрупи 

деца, в зависимост от характера на анатомичната увреда и проведеното 

оперативно лечение. Намирам за интересен и анализа на структурно-

функционалните особености на органите, участващи в говорния акт (нос, 

устни, зъбни редици, челюсти, език, твърдо и меко небце, назофарингс) при 

подгрупата деца с цепнатини на мекото небце и децата с цепнатини на 

мекото и твърдото небце. Същият установява интересна зависимост на 

състоянието на говорните органи от характера на вродената цепнатина.  

Резултатите от изследването показват определени различия между 

двете подгрупи по някои показатели за говорно и езиково развитие, което 

може да се разглежда като теоретичен принос и база за бъдещи изследвания в 

тази посока. Представен е и сравнителен анализ на артикулационната и 

езикова компетентност на децата с вродени цепки на небцето и групата деца 

без анатомични увреди на говорния апарат. Обективният характер на анализа 

печели от подробното излагане на случаите на нарушена артикулация при 

децата от двете групи под формата на изопачавания на звукове, техните 

липси и замени. Налага се изводът за качествено аналогични говорни 
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дефекти при децата с вродени цепнатини и нормата, различаващи се само по 

количествено изражение.   

Намирам за особено интересни резултатите от изследване на езиковото 

развитие при децата с цепнатини и децата без структурни увреди на говорния 

апарат. Между двете подгрупи деца с вродени цепнатини не се регистрира 

статистически значима връзка между вида на анатомичната увреда и 

езиковата компетентност, като същите допускат сходни в количествено и 

качествено отношение езикови грешки, които докторанкта е обективирала с 

конкретни примери. Данни за езиков дефицит има и при децата без 

анатомична увреда на говорния апарат, което не изненадва, тъй като 

езиковото развитие зависи от индивидуалното невропсихично съзряване на 

мозъчните структури. Освен това, при децата в норма не е провеждано 

подробно логопедично изследване, което още веднъж обяснява находката за 

езиков дефицит. Прави впечатление, че и в рамките на езиковото оценяване 

децата от експерименталтната и контролната група допускат еднотипни 

грешки, които могат да се разглеждат като възрастово закономерни.   

В допълнение искам да отбелажа постоянната „кореспонденция”, която 

авторката прави между теоретичната и експерименталната част на 

дисертационната разработка, което е безспорно предимство и което, за 

съжаление, не винаги срещаме в други разработки от подобен характер.  

Изказвам категоричното си становище, че обсъжданата проблематика и 

получените резултати имат безспорна теоретична и практическа стойност за 

съвременната логопедия, като доказват нейния интердисциплинарен 

характер. Представеният автореферат отразява обективно основните моменти 

от дисертационния труд.              

Като най-важни сред приносните моменти на дисертационната 

разработка на Марта Василева бих откроила следните:  

1. Първо по рода си у нас изследване на взаимовръзката между вида на 

хирургическата интервенция, вида на цепнатините и състоянието на 

говоримия език при деца с вродени цепнатини на небцето. 

 

2. Разработване на авторска методика за пълна оценка на 

индивидуалното развитие на детето с вродени цепнатини и 

диагностика на неговите говорни и езикови способности. 
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Имам някои въпроси към докторантката, които произтичат от 

получените в изследването резултати: 

1. Как може да се обясни наличето на достоверни различия между 

децата от подгрупата с вродена цепнатина на мекото небце и тези с 

вродена цепнатина на мекото и твърдото небце само по 

показателите за хиперназален гласов резонанс и разбираемост на 

говора?  

 

2. Как могат да се обяснят по-големите различия между децата с 

вродени цепнатини на небцето и децата в норма по показателя 

„говорна компетентност” и по-малките по показателя „езикова 

компетентност”?  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

По своята актуалност и научно изпълнение дисертационният труд на 

Марта Василева „Зависимост на речевите нарушения при деца с вродени 

цепнатини на небцето от хирургическата интервенция и от тежестта на 

първичните анатомични увреждания” отговаря напълно на всички условия 

за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1. 2. 

Педагогика - Специална педагогика (Логопедия). Образователната и 

професионална подготовка на кандидата, безспорните приносни моменти на 

неговия труд и умението му да анализира различни въпроси в областта на 

езиковото и говорно развитие на контингента деца с вродени цепнатини на 

небцето, са повод за висока оценка на представената работа.  

Положителното ми отношение към теоретичната и практическа 

стойност на рецензираната дисертационна разработка е основание да 

предложа на уважаемото Научното жури да даде положителен вот и да 

присъди на Марта Венелинова Василева образователната и научна степен 

„ДОКТОР” в професионално направление 1. 2. Педагогика - Специална 

педагогика (Логопедия).  

23.05.2014 год.                  РЕЦЕНЗЕНТ:  

                        (доц. д-р Нели Василева) 
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