
СТАНОВИЩЕ 
от доц. д-р Емил  Цветанов Маринов, дм 

 

за дисертационен труд на Маргарита Недкова - Теодору, 

докторант на самостоятелна подготовка 

за присъждане на образователната и научна степен “доктор” 
 

Тема на дисертационния труд: “Сравнителен анализ на 

хемисферната езикова специализация и ръкостта в норма и при 

специфични езикови нарушения ” 

 

 
 

 Представям настоящето становище в качеството си на научен 

ръководител на докторантката и член на журито.  

Дисертационният труд на досторантката Маргарита Теодору 

изследва изключително актуален и значим за логопедичната наука 

въпрос относно междухемисферната специализация и ръкостта при 

деца с специфични езикови нарушения.  

Познавам и съм съпричастен към процеса на разработката на 

представения за защита дисертационен труд. Това ми дава 

основание да направя следните оценки за качеството на 

дисертационния труд.  

Дисертационният труд на Маргарита Теодору е в обем от 164 

машинописни страници стандартен текст. Структуриран е в увод, 

три глави, заключение и изводи. Онагледена е с 19 фигури и 28 

таблици, които илюстрират  получените резултати. Библиографската 

справка е представена от 191 литературни източници. 

Литературната справка е задълбочена и целенасочена. Развита 

е на базата на 191 литературни източника, от които 15 на български 

и 176 на латиница. Научният проблем е разгледан всеобхватно, като 

са анализирани всички съвременни постижения в тази област. 
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Отразени са критични бележки, които отразяват задълбочено 

вникване в същността на проблема. Тези достойнства подчертават 

приносния характер на библиографската справка.  

Научната хипотеза е правилно формулирана и произтича от 

направения анализ на литературните данни. Целта на научното 

изследване е точно и ясно формулирана. За постигането й са 

поставени 4 задачи, решаването на които предполага постигане на 

целта на изследването.  

Изследването е проведено върху контингент от 128 деца, 

разделени на контролна и работна групи. Групите са сравними по 

пол и възраст, което е предпоставка за коректно сравняване на 

получените резултати. 

Много изчерпателно и точно е описана методиката. 

Методиката включва множество съвременни средства и методи, като 

Peg Moving Test, Wоrd Order Memory Test,  Non real Word 

Discrimination Test, Phonological Rhyme test. Прилагането и 

изследването на ефекта от прилагането на такива средства е също 

сериозен научно - практически принос на научната разработка.  

Анализът на представените резултати е прецизен и 

задълбочен. Проличава умението на автора да интерпретира научно 

установените факти. Статистическият анализ е направен прецизно и 

отчетените резултати са максимално достоверни. 

Представеният материал завършва с формулировка на 18 

извода. Те са формулирани точно и произтичат от получените 

резултати.  

Като основни достойнства на представеният материал ние 

виждаме: 

1. Систематизирани са съвремени литературни данни, 

обосноваващи и очертаващи мястото и ролята на 
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междухемиферната езикова специализация при децата със 

СЕН.   

2. За първи път в дадения географски район се прави подобно 

научно изследване на функционалната хемисферна езикова 

специализация. 

3. Разграничени са разнородните по степен на проява нарушения 

и дефицити на фонологичната обработка на вербална 

информация, съответни на дисфункциите и нарушенията на 

функционалната хемисферна езикова специализация   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Представеният за становище научен материал 

представлява един завършен дисертационен труд с подчертани 

научни и приложно-практични приноси в областта на логопедията. 

Постиженията в дисертационният труд съответстват на изискванията 

на Закона за развитие на академичния състав в Република България. 

Научните и практическите приноси обогатяват изследователската 

логопедична практика.  Това ми дава основание да препоръчам на 

уважаемите членове на научното жури да се присъди на Маргарита 

Недкова – Теодору образователнаа и научна степен „Доктор” в 

област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1. 2. Педагогика – Специална 

педагогика (Логопедия). 

 

 

                                                                                   ………………… 

                                                                          (Доц. д-р Е.Маринов д.м.) 

 
 


