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РЕЦЕНЗИЯ 

НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД “МЕХАНИЗМИ НА ДИСФАЗИЯ НА РАЗВИТИЕТО”  

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР” В 

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ, 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1. 2. ПЕДАГОГИКА, НАУЧНА 

СПЕЦИАЛНОСТ - СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА   

 

Докторант: Пламен Стефанов Петков 

Научен ръководител: проф. д-р Людмил Мавлов, дмн 

Рецензент: доц. д-р Нели Василева 

Защитата на дисертационния труд на Пламен Петков за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор” по научно направление 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика - Специална педагогика към Педагогически 

факултет на ШУ „Еп. К. Преславски”, катедра „Специална педагогика”, се провежда при 

спазване на всички клаузи от ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение. Това дава 

право на Научното жури да изслуша и оцени кандидата, в съответствие с чл. 30 от 

ЗРАСРБ и чл. 26 от Правилника за прилагане на закона. Същият е представил пълния 

необходим комплект документи по процедурата, съответно:  

1. Пет броя дисертации и пет броя автореферат; 

2. Дипломи за завършена бакалавърска и магистърска степен;  

3. Автобиография;  

4. Публикации по темата на дисертацията – общо 6;  

 

Оценката на автора на труда, когото познавам от годините на обучението му като 

студент по Логопедия, ще представя в две рубрики: образование и професионална 

подготовка; качества и приноси на дисертационната разработка.  

 

1. ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 

 

Пламен Петков е роден през 1977 година в гр. Павликени. В периода 1996 - 2001 

година той е редовен студент в ШУ „Еп. К. Преславски” по специалност Специална 

педагогика – Логопедия. Като студент се отличава с нестандартно мислене и широки 

научни интереси. Същите касаят както съвременни теоретични постулати в логопедията, 

така и самостоятелни научни изследвания, едно от които прераства в задълбочен и 

отлично защитен дипломен проект. През 2002 година Пламен Петков спечелва конкурс за 

редовен асистент по Специална педагогика (Логопедия) към катедрата по Специална 

педагогика на ПФ при Шуменски университет. Понастоящем заема длъжността „главен 

асистент” и като такъв води семинарни и лабораторни упражнения към редица учебни 
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дисциплини в специалностите Специална педагогика и Логопедия (бакалавърска и 

магистърска степен). Успоредно с това участва активно и в провеждане на летни учебни 

практики, където има възможност да предаде на студентите своите задълбочени 

теоретични и диагностични знания. Пламен Петков разширява научните си познания, като 

в периода 2005 – 2007 година завършва магистърска програма по Психология към 

Шуменския университет.  

В следващите години преминава интензивен курс по английски език за 

преподаватели, който му дава възможност в периода 2013-2014 година да осъществи 

преподавателска мобилност по програма „Еразъм”, по време на която изнася лекции 

университета в Белгия. Последните касаят проблемите на интегрираното образование в 

България и спецификата на езиковата симптоматика при деца с дисфазия на развитието. 

Успоредно с това участва като обучител и в редица национални и регионални проекти, 

свързани със студентските практики, дистанционното обучение и квалификацията на 

педагогически специалисти за работа с деца със СОП. Организаторските способности на 

Пламен Петков са основание през 2014 година той да бъде избран за научен секретар на 

Четвърти Международен Конгрес „Ранна превенция на деца с комуникативни 

нарушения”, гр. Варна, на който Шуменски университет е съорганизатор и домакин.     

  

2. КАЧЕСТВА И ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННАТА РАЗРАБОТКА 

  

2.1.Актуалност и значимост на изследователския проблем 

Проблемът за нарушенията в детското езиково развитие (дисфазия на развитието, 

специфични езикови нарушения) е с голяма давност, въпреки която той продължава да 

бъде актуален и днес. Една от възможните причини е неизяснената етиология на тази 

патология, разнообразието от симптоми (вербални и невербални) и нееднородния характер 

на нейното проявление. В допълнение следва да се спомене и голямото разнообразие от 

терминологични модели и концепции, правещи опит за изясняване същността на 

нарушението, и кореспондиращи с редица области от съвременната наука – 

психолингвистика, детска невропсихология, неврофизиология. В голяма степен, това 

поставя въпроса за детските езикови нарушения на мултидисциплинарна плоскост, 

явявайки се сериозно научно предизвикателство за изследователите в тази област на 

логопедията. В увода авторът обективно формулира нерешените проблеми на 

специфичните езикови нарушения, които, както той отбелязва, се отличават от останалите 

комуникативни нарушения, поради което изискват нестандартен подход при тяхното 

диагностициране и разработване на терапевтични програми. Действително, едно от 

основанията за това са особеностите на механизмите, стоящи в основата на патологията, 

характерът на които все още не е напълно познат. Това обективира основните цели на 

дисертационната разработка, като я прави актуална и навременна. Твърдя това, тъй като 

на полето на българската логопедия проблемите на детските езикови нарушения не са 
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достатъчно проучени в дисертационни и монографични разработки, а представеният за 

рецензиране труд е един от малкото в тази посока.  

Дисертационната разработка е в обем от 270 компютърни страници и в структурно 

отношение включва увод и три глави: теоретичен обзор, структура на изследването и 

анализ на получените резултати, който се финализира от обобщения, изводи и приносни 

моменти на труда. Спазено е изискването за количествен баланс между между 

теоретичната и аналитична част. Аналитичната част съдържа 56 таблици и 52 графики. 

Литературният обзор включва 312 източника, от които 20 на български, а останалите на 

английски език.  

 

2.2. Оценка на теоретичния обзор 

Теоретичната част, която е с внушителен обем от 130 страници, представя 

интелигентен и обективен преглед на концепции и парадигми относно развитието на 

детския език в норма, като авторът прави опит за собствена интерпретация на литературни 

факти и постановки. С особено внимание са проследени и описани дискусионни въпроси 

(теоретични и терминологични) на специфичните езикови нарушения, за означаването на 

които авторът си служи с преводния термин „специфична езикова слабост”, използван 

като синоним на „дисфазия на развитието”. Според мен, за да не буди недоумение и за да 

е в унисон с утвърдената у нас логопедична терминология, по-удачно би било той да се 

придължа към термина „специфични езикови нарушения” (Specific Language Impairment). 

Особен акцент се поставя върху хетерогенния състав на групата на децата с нарушено 

езиково развитие, което дисертантът извежда като възможна причина за теоретичните 

дискусии и нерешени проблеми на тяхната диагностика и терапия. Прави впечатление 

добрият научен стил на изложението и умението на Пламен Петков да формулира 

въпроси, на които да дава собствено обяснение, опитвайки се да го подкрепи с 

литературни факти. Анализът би спечелил от използване на по-кратки фрази и изречения, 

което ще улесни възприемането на авторовите разсъждения на места.  

Пламен Петков показва много добро познаване на разглежданата проблематика, 

като прави подробен исторически екскурс на изследванията на нарушенията на детския 

език, коментирайки автори от края на 19 и началото на 20 век. Искам да отбележа, че 

присъствието в библиографията на източници, които са с давност повече от 30 години, е в 

голяма степен неуместно, тъй като същите (в преобладаващата си част) са недостъпни или 

могат да бъдат открити в някои архиви (Town, 1911; Nice, 1925; Morley, 1955 и др.). За 

максимална обективност, авторът следва да упоменава източниците, от които данните са 

прецитирани. Специален акцент в теоретичната част се поставя върху терминологичното 

разнообразие в двата модела (медицински и психолингвистичен) и тенденциите за 

унифициране на терминологията при означаване на детската езикова патология (алалия, 

експресивна алалия, дисфазия на развитието, ОНР, специфична езикова слабост). Като 

положителен момент намирам опита за обобщаване на критериите, подпомагащи 

разграничаването и диагностиката на езиковите нарушения на развитието, както и обзора 
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на дискусионните въпроси относно съотношението между езиковата слабост при децата и 

нивото на невербалния интелект, по които има разминаване между отделни автори.   

Смятам, че параграф 9 (стр. 44) би следвало да се преформулира, тъй като в него 

авторът акцентира върху анализ на съществуващите в западната школа стандартизирани  

тестове за оценка на езиковото функциониране. Същото е уместно, тъй като има 

отношение към основния принос на дисертационната разработка, свързан с разработване 

на батерия за диагностика на езиковата компетентност на децата. Научната ерудираност 

на дисертанта е основание за включване и на редица параграфи, представящи странична 

информация по проблема, които могат да отпаднат от анализа (Слуховата сетивност, стр. 

53; Неврологичен статус, стр. 54, Структура и функции на артикулационния апарат, стр. 

55). В същото време, съдържанието на параграфи 18 (стр. 69), 19 (стр. 69) и частично 20 

(стр. 75), което повтаря коментирани в предходни части въпроси, би следвало да се 

обедини с тях. Обратно, пар. 21, включващ подробен литературен анализ на 

лингвистичните характеристики на децата с езиково нарушение, намирам за особено 

ценен, тъй като представя слабо позната в специализираната литература у нас 

информация, свързана с особености на лексикона, заучаването на думи в предучилищна и 

училищна възраст, обвързването на лексиката със синтаксиса, характера на операциите на 

морфосинтаксиса и синтаксиса и др.  

 

2.3. Оценка на структурата и процедурата на изследване 

Главата, посветена на програмата на изследване описва в логична 

последователност неговите обект и предмет, цели, задачи и хипотези. Предметът се 

свързва с разкриване на механизмите на езиковите дефицити при децата, без обаче да се 

уточнява какво се има предвид под това. Формулираните две хипотези визират очаквани 

особености в проявление на процесите на езиково декодиране и езиково кодиране при 

децата с езикова слабост. Не намирам за нужно същите да се означават като нулеви, 

предвид липсата на алтернативни такива. Контингентът на изследване включва общо 60 

деца на 5-годишна възраст, разделени пропорционално на експериментална и контролна 

група, във всяка от които присъстват деца и от двата пола. Не става ясно дали децата с 

дисфазия на развитието посещават занятия с логопед и ако да, то от каква възраст.  

Дизайнът на изследването е свързан със създаване на авторска диагностична 

батерия, включваща обстойна проверка на импресивния и експресивен аспект на устния 

език в предучилищна възраст. За проверка на езиковото декодиране са подбрани 9 проби, 

а за проверка на кодирането – 8 проби, онагледени с подходящ картинен материал. 

Съдържателното структуриране на експерименталния инструментариум показва високата 

лингвистична и диагностична ерудираност на докторанта и е един от основните приноси 

на труда. Намирам, че пробата за декодиране на идиоми не отговаря на езиковия и 

комуникативен  опит на децата на 5 години и следва да отпадне от батерията, тъй като 

една задача се приема за възрастово достъпна, само в случай, че повече от 60% от децата 

се справят с нея. Математико-статистическите методи, основен сред които е Т-критерий 
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на Стюдънт, са достатъчни и позволяват обективно извеждане на закономерности в 

изследваните явления и формулиране на изводи.  

 

2.4.Оценка на резултатите от изследваните 

 Анализът (количествен и качествен) на получените резултати от приложената 

диагностична батерия е представен логично и следва реда на подаване на задачите. 

Авторът прави опит за обективна и интелигентна интерпретация на количествените данни, 

които са онагледени с таблици и графики. Резултатите от анализа на задачите за 

декодиране показват аналогични трудности и при двете групи деца, което е важен 

индикатор за наличие на общи възрастови тенденции в езиковото развитие в норма и при 

патология – теза, широко застъпена в литературата. Интерес представляват резултатите по 

декодиране на семантично несвързани и семантично свързани действия и по-големите 

трудности на децата с езиков дефицит при последните, на което докторантът представя 

логично обяснение. Теоретично важни са и резултатите по декодиране на предлози, които 

също показват наличие на общи тенденции между групите в тяхното усвояване. 

Любопитен е фактът на по-големи трудности, които децата с дисфазия срещат при 

разбиране на прилагателни имена, в сравнение с разбирането на изречения, което в 

известна степен не се съгласува с издигнатата хипотеза.    

От анализа на задачите за кодиране правят впечатление ниските резултати по 

назоваване на конкретни съществителни и глаголи на децата с дисфазия на развитието, 

който факт говори за забавено развитие на всички равнища от системата на експресивния 

език, а не само на неговите граматични компоненти. Много обстоен е коментарът по 

отношение на морфограматичните и синтактични неточности при съставяне на изречения 

от децата с езикова патология. Същите, според автора, представляват ядрото на основните 

симптомокомплекси, характеризиращи същността на дисфазичното нарушение и 

поддържащи тезата за водещи дефицити в употребата на граматическите правила. 

Коментарът ми по отношение и на двете части от изследването е, че резултатите и 

анализът по всяка от пробите би следвало да се допълнят от данни за наличие или липса 

на достоворност на различията между средните на двете групи чрез Т-критерия на 

Стюдънт. Същите са представени едва в края на главата в обобщена таблица, в която 

обаче пробите са означени със странни индекси. Това прави невъзможна ориентацията по 

кои от тях са налице достоверни различия между групите. Освен това, от таблица 56 не са 

изведени всички случаи, в които стойностите на Т-теста показват достоверност на 

различията, : индекс 16 (0,009), индекс 21 (0,000), индекс 28 (0,000) и индекс 35 (0,000), 

които за съжаление не става ясно кои от пробите заместват. В тази връзка, искането ми е 

докторантът да направи коментар на тези данни и посочи към кои от задачите се отнасят.  

На базата на проведения обстоен анализ, авторът скромно формулира няколко 

извода и релевантни на тях практически препоръки. Смятам, че изводите би трябвало да 

са повече и по-детайлни, тъй като голямото количество разнообразни експериментални 

резултати го позволява. Препоръката за прилагане в логопедичната практика на групови 
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