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Дисертационната разработка на Маргарита Недкова е посветена на особено 

актуална  тема -  ролята на хемисфериалната латерализация като  важен  патогенетичен 

механизъм на езиковия дефицит при деца със специфично езиково нарушение ( 

дисфазия на развитието). 

    Работа е разположена  върху  на  164 стандартни машинописни страници и е 

разделена на  увод,  теоретична рамка  на проблема,дизайн на изследването,резултати и 

анализ на получените данни, заключение , изводи, приноси на дисертационния труд, 

библиография и приложение.  Цитирани са 191  автори, от които 15 на кирилица  и 176 

– на латиница.  При анализа на резултатите са представени 28 таблици, голяма част от 

които са онагледени с диаграми. В структурно отношение работата  отговаря напълно 

на общоприетите стандарти за представяне на дисертационен труд за  степен „доктор“. 

В първия  теоретичен раздел  авторката  прави обзор на специализираната  

литература по проблемите на хемисфериалната латерализация, възрастовата динамика 

на този процес и взаимовръзката между  ръкост и  латерализация на мозъчните 

хемисфери. Компетентно се разглеждат факторите, повлияващи  процеса на 

латерализация. Представени са основните модели и концепции за патогенетичните 

механизми  за поява на специфични езикови нарушения. В тези текстуални раздели, 

дисертантката  демонстрира отлични умения да борави и анализира литературни 

източници. С научна добросъвестност се отбелязват възгледите на наши и чужди 

автори. От направения теоретичен обзор логично се извеждат целите на  настоящето 

проучване. Тук бих искала да отбележа липсата на  нови ( след 2000 год.) проучвания 

по въпросите за латерализацията.  

Втора  глава  представя дизайна на експерименталното проучване. Предложената 

батерия от тестове е адекватна на поставените цел и хипотези на собствено емпирично 

проучване . Би  било коректно  обаче  да се  отбележи  откъде  или как е  направен 

дихотичния тест. Изследването при деца със СЕН изисква някои  особености- например 



тук въпросът е дали  двете подадени срички  звучат еднакво или различно, а не  

повтаряне на по-добре чутата сричка . Ако  детето със СЕН има артикулаторен проблем 

, то отговорът няма да бъде реален.  

     Изследвани са общо 128 деца на възраст от 3г. 9 м. до 6 г. 10м..,  от които 30 

деца със СЕН. Броят на изследваните деца е напълно достатъчен за целите на този тип 

проучвания.  

Анализът на  получените резултати е направен  професионално, подробно и 

научно мотивирано. Сравнителния анализ е направен прецизно , подробно  и показва 

твърде интересни  за теорията и практиката зависимости. Например   ръкостта   може 

да бъде надежден  показател за хемисфериалната  латерализация. Друг интересен 

резултат от настоящето проучване е  установената ниска степен на латерализираност на 

функциите по отношение на езиковото процесиране при деца със СЕН- най-вероятно 

това е една от причините за езиков дефицит и най-вероятно тази особеност е генетично 

детерминирана. 

Моята преценка за представения дисертационен труд е  положителна и  пред 

членовете на уважаемото научно жури   гласувам за присъждане на образователно- 

научната степен „доктор“ на Маргарита Недкова-Теодору. 
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