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РЕЦЕНЗИЯ 

 

 

на дисертационен труд на тема: 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ХЕМИСФЕРНАТА ЕЗИКОВА 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И РЪКОСТТА В НОРМА И ПРИ СПЕЦИФИЧНИ 

ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ 

 

За присъждане на образователната и научната степен „доктор“ в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика, научна специалност 05.07.04 Специална педагогика -логопедия 

на МАРГАРИТА НЕДКОВА-ТЕОДОРУ  

 

Рецензент: доц. д-р Силвия Борисова Цветкова 

 

 

1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

Представеният от Маргарита Теодору комплект материали по процедурата 

е в съответствие със ЗРАСРБ, Правилника за приложения на развитие на 

ЗРАСРБ и Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски” чл.66, ал.2 и 

чл.67, ал.3. 

2. КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ НА ДОКТОРАНТКАТА  

   Маргарита Недкова-Теодору е родена на 06 април 1968 г. Завършва 

средно образование в Немска езикова гимназия “Ернст Телман” в гр. Ловеч през 

1986 г. През 1991 г. придобива в СУ “Св. Кл. Охридски” магистърска степен по 

дефектология – специалност “тифлопедагогика”. През 2000 г. завършва 

магистратура по логопедия “Комуникативни нарушения на развитието” в СУ 

“Св. Кл. Охридски”. М. декември 2007 г. е зачислена към Катедра “Специална 
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педагогика”, ФНПП, СУ като докторант на самостоятелна подготовка и 

отчислена м.декември 2011 г. с право на защита.  

М. Теодору е работила като: логопед на частна практика в Пафос, Кипър 

/1992-1994/; логопед към частен дом за деца с увреждания – Пафос, Кипър /1994-

1996/; логопед към Отдел “Начално образование” в МП Кипър, Никозия /от 1996 

до момента/.  

Освен това е била координатор и участник в европейски проект за здравно 

образование на подрастващите (Кипър, 2003 – 2005); участник в европейски 

проект „Преодоляване на различията в началното училище” (Германия – Кипър, 

2007).  

Владее: немски, гръцки, руски и английски език. 

Научна дейност и членство: 

       М. Теодору е взела участие в пет научни мероприятия /1 в България и 4 в 

чужбина/ с четири доклада и една презентация. 

Във връзка с дисертационния труд са описани общо 5 публикации – три реални, 

като 2 са отпечатани в български издания и 1 в Кипър. Под печат са още два 

материала за сп. “Специална педагогика”: “Функционална хемисферна 

латерализация на езиковата преработка, ръкост и фонологичен  дефицит при 

специфични езикови нарушения” и “Лингвистичен профил на децата със 

специфични езикови нарушения” . 

 Членува в Съюза на логопедите в Кипър, Съюза на специалните педагози 

в Кипър и  в редица обществени сдружения  в Кипър. 

3. ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД 

Направено е проучване, което е израз на научния интерес на 

докторантката към изясняване на хемисферната лингвистична специализация и 

ръкостта чрез компаративен анализ на резултати при деца в норма и деца със 

специфични езикови нарушения.  Темата е актуална, тъй като в литературата се 

срещат редица, но все още нееднозначни данни относно характера и степента на 

изразеност на функционалната асиметрия при деца в норма и значително по-

ограничени данни за деца с езиков дефицит. Потърсена е връзка между 
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нетрадиционната хемисферна специализация на езиковата рецепция и продукция 

и ръкостта. 

Дисертацията е в обем 164 страници, като 69 са посветени на 

литературния обзор (Първа глава), включващ 8 подтеми. Втора глава представя 

дизайна на изследването – цел, задачи, хипотези, контингент и методика. Трета 

глава показва резултатите и техния анализ, последвана от заключение, изводи и 

приноси на дисертационния труд. Съдържа и четири приложения. Използвани са 

общо 191 литературни източника, 10 от които на кирилица, останалите – на 

латиница.  

Стилът на разработката е много добър. Освен стилистичната 

специфичност на текста, се открива персоналното отношение на Мария Теодору 

по обсъжданите въпроси. Добро впечатление прави логическата свързаност 

както между отделните части, така и между частичните и общите изводи.  

В увода са представени в синтезиран вид двата подхода при изучаване на 

езиковите разстройства, свързани с развитието – клиничен и лингвистичен, като 

се подчертава тяхната взаимосвързаност и значението им при изясняване на 

патогенезата и на тази основа - адекватeн избор на терапевтични стратегии. 

Аргументиран е интересът към темата, още повече, че докторантката има 

наличен практически опит.  

В първа глава “Обзор и актуалност на проблемите” се разглеждат 

въпросите за: функционалната хемисферна специализация и ръкост в 

историческа ретроспекция; еволюция и генезис на функционалната 

специализация на хемисферите; езиковата преработка и мозъчната 

латерализация; еволюция и генезис на ръкостта (като се търси връзка между 

наследствената предиспозиция и проявите на ляворъчието, паралелно с 

изясняване влиянието на средовите условия и взаимовръзката – мануален 

перформанс, езиково развитие и интелигентност). Дискутирани са, въз основа на 

съвременни проучвания, факторите за формирането на функционалната 

хемисферна специализация и ръкостта по отношение на възрастовата динамика 

и пола. Изяснено е понятието “специфични езикови нарушения” в контекста на 

историческия и съвременен прочит на представените в литературата 
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определения. Направен е критически анализ на терминологичното разнообразие, 

съобразно двата подхода при интерпретиране на езиковите дефицити, свързани с 

онтогенезата. 

Във втора глава “Дизайн на изследването” е конкретизирана целта на 

проучването и произтичащите от нея задачи. Направени са пет хипотези, като 

първата може да бъде приета ако визира единствено целевата група 3-6 годишни.  

Контингентът обследвани се обособява съобразно логиката на 

проучването: При първата фаза са обхванати общо 67 деца в норма, за да се 

изясни възрастовата динамика на функционалната хемисферна специализация и 

ръкостта, определени в две групи (А) на възраст 3 г. 9 мес.-5 г. 6 мес. и (Б) 5 г. 9 

мес.-6 г.10 мес. Първата група са деца от предучилищна възраст, втората – деца 

от начална училищна възраст /1-2 клас на кипърското масово училище/. Втората 

фаза обхваща две нови групи деца (общо 61), обозначени като деца със СЕН (30 

обучаващи се в кипърското масово училище), на възраст 5 г. 8 мес.-6 г. 10 мес. и 

контролна група (31 деца), предполага се на същата възраст.  

Методиката включва общо 6 процедури: Дихотичен тест /36 дихотични 

двойки силаби от типа CV/;  Въпросник за определяне на ръкостта на M. Annett 

(12 айтема, които се поставят и наблюдават чрез действия); Peg Moving Test 

(двигателен тест за изследване на ръкостта); Тест за изследване на 

фонологичните способности и запаметяване (Word Order Memory Test – Anett, 

1992) – 12 групи по 4 двусрични реални думи; Фонологичен тест за акустично 

преценяване на нереални думи (Nonreal Word Discrimination Test) – 20 

приличащи и неприличащи на реални думи и Фонологичен тест за римуване на 

двойки нереални думи (Phonological rhyme test for pairs unreal words) – 20 двойки 

нереални, с акустично сходство с реални думи. 

Резултатите са обработени с SPSS, така че посочените в анализа 

статистически данни могат да бъдат прецизирани.  

Трета глава представя резултатите и техния анализ. Анализите са  

онагледени с таблици и графики, които имат позовавания в текста. 

Докторантката извежда аргументирани частични заключения, които подкрепят 

или подлагат на дискусия публикувани данни. При проследяването на 
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възрастовата динамика на хемисферната специализаци при деца в норма /първа 

фаза на проучването/ се стига до заключението, че леворъчието е проява на 

вариативност на функционалната мануална асиметрия, без да се приема като  

форма на патология и диагностичен критерии за развитийни нарушения. 

Интересни са резултатите, които сочат по-изразена стабилност на хемисферната 

вербална специализация при деца от предучилищна възраст и отсъствие на 

амбидекстрия валидно за всички десноръки и тези с тенденция към използване 

на лява ръка в сравнение с децата от начална училищна възраст – т.е. към 

намаляване на хемисферната асиметрия за дихотично слушане с увеличаване на 

възрастта. Докторантката регистрира немалък брой от обследваните две групи 

деца, които определеля като недесноръки и с передпочитанния към използване 

на лява ръка 25 от 67 /37.3%/. Факт, който може да бъде коментиран единствено 

в контекста на конкретното изследване.   

Направен е и анализ на резултатите от дихотичната проба относно 

хемисферната специализация, латерализация и ръкостта по пол. Налага се 

заключението, че съществува известна диференциация по полов белег, което 

може да бъде по-категорично заявено с увеличаване броя на обхванатите лица. 

По-нататъшните анализи са свързани с втората фаза на проучването. 

Достига се до извода, че повече при децата със СЕН се установява по-голяма 

вариативност, което е основание групата да бъде определена като хетерогенна и 

бъдат обособени пет субгрупи: леви, леворъки с десни тенденции, амбидекстрия, 

десноръки с леви тенденции и десни. Освен вариабилността на хемисферната 

специализация и по-слабата латерализация, се отчитат разлики в групите и по 

отношение ефективността на мануалните умения и фонологичното осъзнаване.   

Заключението логично следва направените анализи. Изводите се 

отличават с конкретност и показват потвърждението на приетите хипотези. 

Приносните моменти в разработването на дисертационния труд са синтез на 

иновативността и направените от изследването обобщения.  

4. ВЪПРОСИ: 1. Обхванати са случаи, диагностицирани като деца със 

специфично езиково нарушение, които са интегрирани в масовото кипърско 
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училище. Може ли докторантката да конкретизира вида на езиковия дефицит, 

съобразно лингвистичния подход и получените резултати.  

   

5. ПРЕПОРЪКИ 

Поставената тема е с дискусионен и практико-приложен характер. 

Проведеното проучване се отличава със задълбоченост, която може да бъде  

разгърната в понататъшни изследвания, базирани на статистическа конкретика и 

разширен обхват на деца със специфични езикови нарушения. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Положителната оценка от рецензирането на дисертационния труд и 

показаните качества на добросъвестност, аналитичност и стилистична 

прецизност ми дават основание да предложа на уважаемите членове на Научното 

жури да присъди на Маргарита Недкова-Теодору образователната и научната 

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

професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност 05.07.04 

Специална педагогика –логопедия.  

 

 

 

 

 

02 юни 2012                                 РЕЦЕНЗЕНТ: доц. д-р С. Цветкова 

 


