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Дисертационният труд на Е. Бояджиева-Делева  е създаден в 

интердисциплинарна област, която крие редица неизяснени досега 

въпроси, засягащи сложната патология при дизартрия на развитието, а 

оттук – и нейната терапия. Актуалността на този труд е пряко 

свързана с необходимостта чрез него и други подобни разработки да 

се стигне до специализирани терапевтични стратегии, приложими към 

дизартрията в детска възраст. 

По формални показатели – обем (183 стандартни компютърни 

страници плюс приложения), структура, оформление и стил на 

изложение дисертационният труд напълно отговаря на изискванията 

към такъв тип научни разработки. Написан е на ясен, четивен език при 

явно владеене на правописа и пунктуацията (нещо вече 

забележително!), което допринася за разбираемостта на научното 

съдържание. 

Първата част, теоретичният обзор, съдържа анализ на всички 

области, свързани със заложените в темата ключови понятия и 

производните от тях научни проблеми. В центъра е взаимовръзката 

между езиковия и когнитивния статус на децата с дизартрия. 

Прегледът на литературата е осъществен с широта и голяма 

прецизност. Личи дълбоко познаване на литературата далеч не само 

по логопедия, но и по свързаните с нея науки: неврология, 

психология, неврофизиология, специална педагогика, 

психолингвистика на развитието и пр. Около половината от 

ползваните литературни източници (общо 171 на брой) са от 

последните 10-15 години. За обективността на докторантката  

свидетелства фактът, че присъстват български, руски и англоезични 

автори в балансирано съотношение. С теоретичния анализ са  

представени в синтезиран вид и националните, и световните 

достижения в проучената сфера.  

Въпреки сложността и многоаспектността на проблематиката, 

която разглежда, докторантката не си позволява да загуби логическата 



нишка и да „затъне” в литературната материя. Тя успява да направи 

ясни обобщения от теоретичния обзор, които обосновават собствената 

й експериментална постановка. Не сме свидетели на неясна връзка 

между първата и втората част на труда – нещо нерядко срещано при 

младите изследователи, а на стройна взаимообвързаност между 

всички компоненти на дисертацията. Ето защо целите, задачите, 

хипотезите на изследването са адекватно формулирани и точни.  

Съдено от пряката корелация на хипотезите с резултатите от 

изследването, хипотезите вероятно са окончателно формулирани след 

като, а не преди да са получени резултатите. Това се е наложило 

поради приетото у нас „желязно правило” всяко изследване да се 

ръководи от определени хипотези, тоест, очаквания, дори когато нито 

литературата, нито опитът дават основа за конкретни предположения, 

още повече ако изследването е в неосветлена област. Въпреки 

наличието на нулева хипотеза, изследването може да бъде успешно 

осъществено, стига да са налице конкретни изследователски въпроси, 

очертаващи белите полета в науката, и ясна, реалистична цел. 

Докторантката е работила в област, където са малко изследванията и 

емпирично изведените доказателства по проблемите в контекста на 

темата на дисертацията, което определено е предизвикателство за по-

смелите, но това е довело до трудност в предварителното 

формулиране на хипотези с конкретни детайли. Докторантката е взела 

стандартното решение да оформи хипотезите в пълния им вид към 

края на изследването, което не накърнява достойнствата на нейния 

труд. Препоръчвам й в бъдеще да има и смелостта да взема някои 

нестандартни решения, тъй като нерядко именно те дават най-добрия 

продукт на научното мислене.  

Сред достойнствата на дисертационния труд трябва да се 

споменат правилният подбор на участници в изследването и особено 

методиката на изследването. Специално внимание заслужават точният 

подбор на стимулния материал и системата за оценяване на 

резултатите, която е така операционализирана, че позволява 

действително проникване до научните факти в кръга на 

изследователските задачи. Създаването на тази методика, чрез която, 

както показват резултатите, се стига до доказване на специфични 

закономерности в езиковото и когнитивното развитие на децата с 

дизартрия, е един от приносите на дисертацията. Несъмнено са били 



необходими много труд и усилия, докато се „наместят” всички 

компоненти на методиката и тя „заработи” пълноценно за събирането 

на търсените доказателства. Пълни, точни и добре описани са също и 

процедурите за математико-статистическа обработка на данните от 

изследването. 

При анализа на резултатите прави впечатление умението на 

докторантката да представя в необходимата логическа 

последователност и да интерпретира адекватно получените данни. 

Научните доказателства са прецизно изведени на статистическо 

равнище, систематизирани са в над 30 таблици и множество диаграми. 

Разкрити са особености на връзката между развитието на езика и на 

когнитивната способност при децата с дизартрия и са очертани 

детайлите на тяхното дисхармонично развитие, за което до момента 

има само обща информация в науката. Не е известно по тези 

характеристики на развитието на децата със смесена дизартрия до 

момента да има публикации, което несъмнено трябва да се отчете като 

научен принос.  

В третата, особено важна част на разработката, присъстват 

количествен и качествен анализ по всички заложени цели и задачи на 

изследването. Би могло тук, освен да се следва строгия език на 

цифрите, да се отдели повече внимание за обяснение на получените 

резултати от патопсихологична гледна точка. Например много 

интересно би било да се отговори на следния въпрос: как може да се 

обясни наличието на корелация между граматиката и мисленето и 

между фонологията и паметта, и липсата на корелация между 

фонологията и паметта и между граматиката и паметта.  

Изводите от изследването са обстойни и съдържат елементи на 

научна интерпретация на резултатите (например извод №9). Всички 

изводи произтичат пряко от собственото изследване и отразяват 

достоверно установените факти. Някои резултати от изследването тук 

са обсъдени от гледна точка на корелацията им с намерени в 

литературата авторски становища по конкретни факти, които 

изследването установява и изяснява. Така собствените резултати са 

преценени от позицията доколко потвърждават или отхвърлят 

определени научни тези. Тези сравнения с достиженията на други 

учени и залегнали в литературата твърдения са много ценни. Добре е 

те да имат самостоятелно място в структурата на дисертационния 



труд. Приносите, оформени в неговия край, са добре формулирани и 

достоверни.  

Авторефератът на предоставения дисертационен труд е 

подробен и отразява надеждно съдържанието му. Докторантката има 3 

публикации в рецензирани издания, свързани с темата на 

дисертацията. С публикационната си активност, която е значително 

по-широка, като се вземат предвид множество нейни публикации 

извън темата на дисертацията, тя удовлетворява необходимостта от 

научни изяви и показва изградени умения за боравене с научно-

изследователска материя.  

 Познавам Елена Бояджиева-Делева още като студентка в 

бакалавърската програма по логопедия. Винаги е създавала 

впечатлението за буден, сериозен, организиран в делата си и коректен 

в отношенията си с другите човек, готов за участие в екипна и в 

обществено ангажирана работа. Още като ръководител на дипломната 

й работа забелязах креативността и вродения усет към науката, които 

тя носи и които се потвърждават в дисертацията й. Като колега 

докторантката има жизнено и много позитивно присъствие - качество, 

отразяващо се и в преподавателската й работа, поради което тя е 

високо уважавана от студентите. Тъй като от дипломирането си досега 

Елена Бояджиева-Делева работи на полето на логопедията, макар и 

млада, вече е ясно разпознаваема в логопедичната общност. 

Обсъжданата дисертация е резултат от задълбочен труд, 

разработен компетентно и добросъвестно. Както дисертацията, така и 

общо продукцията на докторантката са доказателство, че тя е овладяла 

методологията на научните изследвания, безспорно умее да 

осъществява и в бъдеще да ръководи такива изследвания, което й 

препоръчвам да прави с вещина и винаги в името на обществената 

полза, без нотка на  тщеславие. На тези основания предлагам на 

уважаемото Специализирано научно жури да присъди на Елена 

Кирилова Бояджиева-Делева образователната и научна степен 

„доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност 

Специална педагогика – Логопедия, с пожелание за следващи 

творчески успехи. 

 

    19. 06. 2015 г.                         Изготвил становището:………………. 


