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СТАНОВИЩЕ 

От Проф. Д-р Веска Шошева 

Относно дисертационния труд на Василики Димитриос Хадзияннакиду 

На тема „Логопедична терапия на прозодичните нарушения при деца с церебрална  

парализа” за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” в професионално 

направлениние 1.2 Педагогика (Специална педагогика-Логопедия). 

 

Василики Димитриос Хадзияннакиду е родена в гр. Козани – Гърция на 

22.04.1973 г. Завършва през 1999 г. ФНПП към СУ „Св. Климент Охридски” по специ-

алността „Специална педагогика” с втора специалност „Слухово-речева рехабилита-

ция”. Защитава магистърска степен по специална педагогика- „Логопедия” със специа-

лизация „Комуникативни нарушения на развитието”. 

Представеният дисертационен труд на тема „Логопедична терапия на прозодич-

ните нарушения при деца с церебрална парализа” разглежда значим проблем свързан с 

речевото развитие на деца с невро-соматични заболявания и по-конкретно - церебрална 

парализа.  

Фокусирайки вниманието си върху подобен проблем, авторката е поела голяма 

отговорност с амбицията си да вникне в дълбочината на подобно научно изследване. 

Детската церебрална парализа като медицински и логопедичен проблем е обект на 

внимание на много изследователи. Пораженията, които заболяването нанася върху пси-

хо-физическото развитие на децата са с отражения от различен характер, включително 

и върху речта и своеобразието с които тя се развива при тази група деца. Стремежът на 

аавторката на дисертационното изследване е много точно определен и внася яснота 

върху въпроса защо точно тази група деца е обект на изследване и какво ново може да 

бъде добавено към всичко онова, което вече е проучено при речта на деца с церебрална 

парализа.  

Определено може да се подчертае, че Василики Димитриос Хадзияннакиду мно-

го сполучливо се насочва към един аспект от нарушенията в развитието на речта при 

деца с церебрална парализа, който малко е изследван, а именно – състоянието на инто-

национната изразителност на речта при групата деца с ДЦП.  

При проследяване на логиката в съдържанието на дисертационния труд прави 

впечатление, че авторката се концентрира върху проблема след задълбочен литерату-
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рен обзор и ретроспекция на различните методики, които се използват към момента за 

преодоляване на дизартричното разстройство при децата с церебрална парализа.  

Глава първа на дисертацията е посветена изцяло на терминологията, класифика-

цията и етиологията на детската церебрална парализа, докато в глава втора е осъщест-

вен компаративен анализ на различните методики за корекция. 

Осъщественото дотук теоретично изследване позволява на Василики Димитриос 

Хадзияннакиду аргументирано да очертае своето изследователско поле в глава трета, 

като формулира целта, задачите и хипотезата на изследователската процедура. 

Констатиращият и обучаващ експерименти, които подробно са представени в 

глава трета и четвърта  показват уменията на авторката при изследване и експеримен-

тиране на определен научен проблем. 

В съдържателен план според мен в цялостното дисертационно изследване могат 

да се очертаят следните акценти: 

- очертаване на параметрите на клиничната картина на ДЦП с цел да се определи 

своеобразието при развитието на речта в контекста не само на речепроизнасянето, но и 

на семантиката; 

- определяне своеобразието при интонирането, детерминирано от състоянието на 

компонентите на интонацията; 

- изследване на връзката между възприемане и възпроизвеждане на интонацион-

ните конструкции; 

- проучване върху социалните емоции като резултат от възможността за адек-

ватно възприемане интонационната изразителност на речта на друг субект. 

Реализирана от Василики Димитриос Хадзияннакиду научно-изследователска 

работа в полето на тези изведени акценти позволява на докторантката да разкрие един 

нов аспект за логопедична корекция при групата деца с церебрална парализа. Осъщест-

веният обучаващ експеримент показва, че докторантката умее задълбочено, целенасо-

чено и последователно да изследва, открива и предлага нови продуктивни форми за 

корекционна работа при деца с ДЦП.  

Групата деца с церебрална парализа, с която работи Василики Димитриос Хад-

зияннакиду като клиничен и психолого-педагогически статус е представена коректно, 

както коректно са представени и всички резултати от отделните етапи на изследовател-

ската дейност. 

Към докторантката имам следните въпроси: 
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