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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 

1574 София, бул. " Шипченски проход " N 69 а, тел. 872-05-61; 872-08-93 

 

СТАНОВИЩЕ 

на доц. д-р Ивайло Петров – Катедра „Специална педагогика  

и логопедия”, ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски”, член на журито  

за защита на  

ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД  

на Василики Димитриос Хадзияннакиду 

на тема: „Логопедична терапия на прозодичните нарушения при де-

ца с церебрална парализа” 

за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в про-

фесионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – 

Логопедия) 

 

1.  Актуалност и значимост на темата 

Разработеният от редовната докторантка Василики Хадзиян-

накиду дисертационен труд е посветен на особено значима и съв-

ременна тема. Детската церебрална парализа е най-

разпространеното неврологично заболяване в света, при което се 

отчитат многобройни вторични отклонения, част от които ясно и 

силно изразени са дизартричните разстройства на речта. Както в 

Република България, особено в Република Гърция, така и в Евро-

пейския съюз не са много проучванията, свързани с нарушенията в 

прозодичните качества на речта на засегнатите от ДЦП лица. Зато-

ва оценявам като принос в това направление задълбочения цялос-

тен дисертационен труд на Василики Хадзияннакиду. Проучването 

на кандидатката  има основно логопедична, но също така и педаго-

гическа и психологическа насоченост и  цялостно може да бъде 

оценявано от социална гледна точка.  
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2. Параметри на дисертационния труд. 

Той има следната структура: увод, 4 глави, заключение, биб-

лиография с общо 83 източници, от които 30 на кирилица, 42 на ла-

тиница и 11 на гръцки език. Глава първа е посветена на актуалност-

та на проблема,  в която подробно и аналитично са описани класи-

фикациите и етиологията на ДЦП. Цитирани са разнообразни източ-

ници на безспорни авторитети в анализираната област. Глава втора 

изследва  интонационната изразителност на речта при децата с це-

ребрална парализа в предучилищна възраст.  

Тук същественият момент е не толкова излагането на инфор-

мация за дизартрията и подходите за изучаване на интонационната 

изразителност на речта. По-същественото е, че дългогодишната 

практика и високата квалификация на Василики Хадзияннакиду като 

логопед й позволяват да направи прецизен анализ на корекционни-

те методики за преодоляване на дизартричните разстройства на 

речта на засегнатите от ДЦП. Глава трета обхваща експериментал-

ното проучване на интонационната изразителност на речта при де-

цата в предучилищна възраст с церебрална парализа. Именно това е 

целта на експерименталното проучване и в съответствие с нея са 

формулирани три основни задачи. Изследването е извършено чрез 

три последователно проведени експерименти – констатиращ, обуча-

ващ и контролиращ. 

Контингентът включва общо 42 деца с различни форми на 

ДЦП. Хипотезата е формулирана правилно, организацията на конс-

татиращия експеримент е направена на високо равнище.  В глава 

четвърта е реализиран и описан експеримента на всеки от конкрет-

ните етапи на работа и са публикувани резултатите от изследване-

то. 
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3. Научни приноси на дисертационния труд. 

Проучването е актуално и значимо, защото е осъществено в 

една все още недостатъчно разработвана научна област.  

Докторантката предлага комплекс от продуктивни форми, ме-

тоди и средства за развитие на интонационната изразителност на 

речта на децата с церебрална парализа. Използват се специални 

техники за диференцирана работа с децата и по този начин се стига 

до повишаване на ефективността от логопедичната терапия. 

Резултатите от изследването могат да се използват в логопе-

дичната практика в специализираните детски предучилищни заве-

дения за деца с речеви нарушения. 

4. Заключение 

Като научен ръководител на докторантката и автор на множес-

тво изследвания и публикации, свързани с развитието на децата с 

церебрална парализа считам, че достойнствата на дисертацията на 

Василики Димитриос Хадзияннакиду на тема: „Логопедична терапия 

на прозодичните нарушения при деца с церебрална парализа” са 

несъмнени. В процеса на изготвяне на дисертационния труд автор-

ката се съобрази с всички направени от мен препоръки и забележки. 

Предлагам почитаемото научно жури да присъди образователната и 

научната степен „доктор” на Василики Димитриос Хадзияннакиду в 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професио-

нално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална 

педагогика – логопедия. 

 


