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 Изграждам становището си по дисертационния труд на Маргарита Недкова – 

Теодору на базата на представения труд „Сравнителен анализ на хемисферната 

специализация и ръкостта в норма и при специфични езикови нарушения”. 

 Дисертацията е разработена в три глави. Първата глава третира обзор на 

публикации (191 заглавия, от които 15 - на кирилица и 176 – на латиница в периода 

от 1936 до 2011 г.). Изборът на темата е направен по проблем, който не е изследван в 

достатъчна степен и представлява сфера, значима както в теоретически, така и в 

практически план. Два са тематичните центрове: 

- релацията функционална хемисферна специализация и ръкост (еволюция, 

генезис, фактори, езикова обработка); 

- специфични езикови нарушения (терминология, модели, дефиниция, 

класификация, етиология, лингвистичен профил). 

Докторантът показва категорично умения за анализ на публикуваните трудове 

и ориентирането му към темата на дисертацията. Демонстрира критично отношение 

към всяка публикация. Показва познаване на проблемите в световен мащаб в твърде 

широк диапазон от време и особено по-новите трудове, предимно на западни автори. 

Използвайки този подход, М.Недкова – Теодору очертава границите и обхвата на 

своето изследване. Тук обаче искам да отбележа два дефицита: 

- пропускане на публикации, в които има непосочени от автора 

интерпретации на функционалната специализация на мозъчните хемосфери 

– парциалната и комплексната функционална специализация 

(Psychophysiology: Memory, Motivation and Event-Related Potentials in 

Mental Operations. Edt. Rainer Sinz, Mark R. Rosenzweig. (1983). VEB Gustav 

Fischer Verlag. Jena, part IV, p.p. 437 – 507); 

- неизползване на теорията за соматотопичната организация на първичните 

(проекционни), вторичните (проекционно-асоциативни) и третичните 

(асоциативни) зони на мозъчната кора при интерпретацията на 

функционалната специализация. 

По този начин релацията функционална специализация – ръкост – специфика 

на специфичните езикови нарушения – можеше да бъде поставена на по-широка 

модално-специфична интерпретация. Известно е, че езиковата компетенция и 

говорните способности се формират на полисензорна база. 

Особено сполучлива е разработката на втора глава. Системно е изградена 

програмата за изследване. Целта, задачите и хипотезата са логически обвързани. 

Главен елемент тук е хипотезата. Осигурен е статистически значим контингент на 

изследването – експериментална група – n =36 и контролна група n = 31 (при 

минимум n ≥ 30).  Почти равно са представени момчетата и момичетата. Не са 

посочени данни за възрастова реципрочност. 



Методическият инструментариум е подбран от апробирани методики на 

утвърдени автори по съответния проблем. Те покриват заявения изследователски 

периметър. Удовлетворяват математико-статистическите методи за оценка и анализ 

на изследователския материал. Би била полезна и оценката на разпределенията на 

изследваните лица, което би засилило още повече убедителността на резултатите от 

изследването. Така биха били избегнати изразените колебания от автора за 

недостатъчност на изследвания контингент. 

Най-ценна част от дисертацията е представена в трета глава, в която изпъкват 

ясно и научните приноси на докторанта: 

- по възрастова динамика на функционалната хемисферна специализация – 

известно намаляване на латерализацията; 

- по половата диференциация на функционалната хемисферна 

специализация – по-силно изразена при момчетата; 

- по релацията на функционалната хемисферна специализация – ръкост – 

висока степен на корелация между нетрадиционната хемисферна 

специализация и леворъчието при СЕН, което води до затруднения във 

формирането на базисни фонологични умения и цялостно езиково развитие 

и в ограмотяването. 

Емпиричните данни са подложени на системен анализ. Обработката е 

направена умело с подбрания методически инструментариум. Табличното и 

графичното представяне убедително подкрепят направените заключения, изпълнени 

по строго диференциален алгоритъм. Научен принос представлява установеният 

функционален дефицит при СЕН и обособяването на три подгрупи според 

дефицитите и дисфунцкциите на двете хемисфери. Според тях се маркира 

вариативността в езиковия профил във връзка с патогенезата и планирането на 

логотерапията. Убедителни са направените 18 научно-теоретически и практически 

изводи от изследването. Широкият им спектър отразява достоверните 

многопрофилни аспекти на изследователската програма, като те се диференцират 

много презицно. Приемам като обосновани и произтичащи от анализа на 

експерименталния материал диференцираните приноси на дисертационния труд. 

Авторефератът отразява пълно в концентриран вид съдържанието на 

докторската дисертация. По темата на дисертацията са публикувани материали, 

които манифестират приемане от професионалната гилдия на постулираните идеи.  

 

Заключение 

Като имам предвид научните достойнства и приноси на дисертацията, 

показващи изследователските възможности и способности на докторанта Маргарита 

Недкова – Теодору  за избор и формулиране на изследователския предмет, 

литературната осведоменост, планирането и реализирането на научното изследване, 

добрия дизайн и коректния и точен езиков стил на изложение предлагам на научното 

жури да присъди научната степен „доктор” в професионално направление 1.2. 

педагогика, 4.07.05. специална педагогика и да се внесе във факултетния съвет на 

ФНПУ – към СУ утвърждаването на научната степен на Маргарита Недкова – 

Теодору. 
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