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в област на висше образование 1. Педагогически науки 

Професионално направление 1.2 Педагогика 

(Специална педагогика – логопедия) 

Тема на дисертационния труд: “Логопедична терапия на прозодичните 

нарушения при деца с церебрална парализа” 
 

Автор: Василики Димитриос Хадзияннакиду 

Научен ръководител: доц. д-р Ивайло Петров 
 

Представеният ми за становище дисертационен труд е полезен както за 

теорията, така и за практиката в логопедията, главно по посока на ефективна 

терапия при деца с церебрална парализа. Той съдържа 277 страници стандартен 

набор на текст, библиография  (83 източника на български, руски, английски и 

гръцки език) и приложения. Съдържанието е структурирано в увод, четири глави, 

приноси на дисертационния труд и заключение.  

В увода докторантката обосновава актуалността на избраната тема, 

свързана с недостатъчно разработения в логопедичната литература въпрос за 

методически подход при развитие на интонационното оформяне на устната реч в 

случаи на детска дизартрия. Очертани са обектът и предметът на изследване, 

както и неговата хипотеза, задачи и използваните научни методи. Представени са 

и очакваните научни приноси от провеждане на изследването и тяхното значение 

за логопедичната практика.  

Научно-теоретичният анализ е представен в първа и втора глава на 

дисертацията. Преди обсъждането на основния проблем на своето изследване, 

докторантът е намерил за целесъобразно да разкрие същността и особеностите на 

детската церебрална парализа и развитието на интонационната изразителност на 

речта при тази категория деца. Несъмнено, подобен подход е напълно логичен и 

обоснован от научно-теоретични позиции. Първа глава е изцяло посветена на 

проблема за детската церебрална парализа, като се представят неговото 

историческо развитие, етиология и класификации, описание на рисковите фактори 

за развитие на нарушението.   

Втора глава е посветена на анализ на дизартрията като говорно нарушение 

от неврологичен характер и типичната за нея симптоматика. Подчертава се 

наличието на смесен тип дизартрична патология в случаи на детска церебрална 

парализа. В самостоятелен раздел се представят някои съвременни подходи при 

изучаване на речевата прозодика с нейните основни компоненти – интонация, 

темп, ритъм, ударение, тембър. Същият раздел пряко кореспондира с този за 

интонационните особености на речта в случаи на нормално и абнормално речево 
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развитие по модела на детска церебрална парализа, както и с литературния анализ 

на корекционните методи за преодоляване на дизартричната симптоматика. На 

базата на теоретичния анализ в края на втора глава се извеждат изводи, които 

насочват към предмета на дисертационния труд, а именно: процесът на развитие 

на интонационната изразителност на речта при деца с детска церебрална парализа 

по време на логопедичните занимания.  

Трета глава на труда представя организацията на констатиращия 

експеримент. Изследвани са 42 деца от предучилищна възраст (5-7 години) с 

различна форма на детска церебрална парализа и данни за дизартрично 

нарушение. Добро впечатление оставя представената авторска методика за 

изследване на интонационната изразителност на речта при деца с церебрална 

парализа. Същата включва три серии задачи: за възприемането и 

възпроизвеждането на речева мелодика, за възприемане и възпроизвеждане на 

интонационни конструкции и за разбиране и употреба на интонация при 

изразяване на емоции. Всяка от задачите е съпроводена с критерии за оценка, 

което позволява провеждане на задълбочен количествен анализ. Изследването 

позволява отделяне на три групи деца – с високо, средно и ниско равнище на 

интонационна изразителност на устната реч. Анализът на резултатите от 

констатиращия експеримент е представен в същата трета глава и е обобщен в 4 

таблици и 4 графики. Формулираните изводи в края на третата глава са коректно 

представени на базата на получените резултати от проведените изследвания.  

Последната (четвърта) глава от дисертационния труд представя целта и 

методите за развитие на интонационна изразителност при децата от обособените 

групи в рамките на формиращ експеримент. В тази връзка се отделят три етапа – 

подготвителен, основен и заключителен. В рамките на основния етап се прилага 

диференцирана система от упражнения и игри за отделните групи, което намирам 

за много удачно. Статистическият анализ на резултатите дава ясна представа за 

значимите и незначими различия, а във връзка с това и за приложението на 

ефективни корекционно-логопедични методи на работа при деца с дизартрия на 

развитието.  

Намирам за изчерпателно и обективно описанието на приносните моменти, 

които успяват да подкрепят формулираните в началото хипотези. Като най-

съществени от приносите мога да посоча разрабването на научно обоснована 

методика за диагностика на отклоненията в развитието на интонационната 

изразителност на речта, осигуряваща пълно изучаване на интонационните 

възможности на децата с церебрална парализа, както и реализирането на 

обоснован подход при построяване на логопедичната работа с тази категория деца 

в рамките на предучилищния период.  

Докторантът посочва и три статии по темата, публикувани в различни 

списания, като една от тях е в сп. "Специална педагогика". Съдържанието на 

автореферата отговаря на необходимите изисквания, като предлага обективна 
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картина на целия процес на изследването и адекватно отразява най-значимите 

моменти от дисертационния труд. 

Препоръчвам на докторанта да разпространи резултатите от изследването 

си в научната общност, за да могат те да бъдат използвани в логопедичната 

диагностика и терапия в случаи на дизартрия на развитието.    

Представеното в дисертационния труд изследване е на високо научно 

равнище. По своята актуалност и тематична насоченост то впечатлява с 

решимостта на авторката да изследва проблеми, които практически не са 

застъпени в логопедичната диагностика и терапия. Следва да се отбележи също 

широката професионална подготовка на докторанта в областта на специалната 

педагогика и логопедията.  

Смятам, че дисертационният труд отговаря на всички изисквания за 

подобен род научни разработки. На тези основания и предвид общото 

положително впечатление от компетенциите на докторанта, с професионална и 

морална убеденост предлагам на уважаемите членове на Специализираното 

научно жури да дадат своя положителен вот за придобиване на образователната и 

научна степен "доктор" на Василики Димитриос Хадзияннакиду.  

 

 

гр. Шумен 

16.09.2012 год.       доц. д-р Живко Жеков 


