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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Живко Димитров Жеков 

на дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор” 

в област на висше образование 1. Педагогически науки 

Професионално направление 1.2 Педагогика, Научна специалност 

Специална педагогика  

Тема на дисертационния труд: „Взаимовръзка между елементите на 

социално–психичните фактори и езиково-говорното развитие на 

децата (от 3 до 6-годишна възраст)” 

Автор: Румяна Ванева 

Научен ръководител: доц. д-р Живко Димитров Жеков 

 

 

Дисертационният труд на Румяна Ванева „Взаимовръзка между 

елементите на социално–психичните фактори и езиково-говорното 

развитие на децата (от 3 до 6-годишна възраст)” е едно навременно научно 

изследване, което насочва вниманието ни към един актуален проблем в 

специалната педагогика, а именно социално–психичните фактори и 

езиково-говорното развитие при децата.  

Отчитайки факта за важността на проблема относно правилното 

речево развитие на децата, неминуемо достигаме до факторите от 

социалното обкръжение на децата и тяхното решаващо влияние в 

положителен или отрицателен аспект върху езиковото-говорното им 

развитие. 

Влиянието на микросоциалната среда върху речта на детето в ранна 

възраст се характеризира с повишена чувствителност и уязвимост към 

различни негативни влияния върху неговото соматичното и психическото 

развитие. 

На пръв поглед този добре познат проблем за „взаимовръзка между 

социално-психичните фактори и езиково-говорното развитие на 

децата” крие редица недостатъчно обосновани твърдения от страна на 

изследователите в тази област. От тази гледна точка проведеното 

експериментално изследване внася известна доза яснота на все още 

недоразкритите и нерешени проблеми във връзка с неправилното езиково и 

речево развитие на децата. 

Дисертацията съдържа 148 стандартни страници. Онагледена е със 5 

таблици и 66 фигури. С оглед спецификата на темата дисертацията е добре 
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структурирана. Представена е в увод, 3 глави, изводи, препоръки и 

приноси. Видът и обемът съответстват на изискванията за подобен тип 

разработки.  

Необходимостта и актуалността на проблема, който се е заел да 

изследва авторът, са представени в уводната част на дисертационния труд. 

Там са разкрити и основните параметри, които оказват непосредствено 

влияние върху езиково-говорното развитие на децата. 

В първа глава на дисертационния труд „Теоретични схващания и 

постановки за езиково-говорното развитие при децата“ авторът ни 

представя историческите аспекти на езиково-говорното развитие, 

теоретични постановки на език, говор и реч, етапи в развитието на речта, 

етиологични фактори, определящи появата на езиково-говорни нарушения 

и др. Добро впечатление прави задълбоченият прочит и представянето на 

литературни данни на различни автори (наши и чужди) относно факторите 

на микросредата (социалната и природна среда, особеностите на езиковата 

среда, семейството, емоционалното състояние, спазването на дневен 

режим, игрите) и тяхното влияние върху езиково-говорните нарушения 

при децата. 

Така структуриран, теоретичният анализ в първа глава ни дава ясна 

представа за основните теории и схващания на множество автори по 

разглеждания проблем. 

Във втора глава „Организация, съдържание и методи на 

изследването“ докторантът разкрива последователно идейната концепция 

на изследването си като ни представя организацията и съдържанието му. 

Точното определяне на обекта и предмета на изследването, на 

задачите, които докторантът си поставя, водят до ясното формулиране на 

целта на дисертационния труд. 

Поставените от докторанта две хипотези дават пълнота на 

цялостното изследване и предполагат развитие и доказателство на 

авторовата теза. 

Методиката на изследването е подробно описана и дава пълна яснота 

за извършените от докторанта действия и тяхната последователност.  

Диагностичният материал, използван в методиката, е напълно 

адекватен за оценка и постигане на поставените цел и задачи. Оценяването 

на резултатите е качествено и количествено. 
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„Анализ на резултатите от изследването” е третата глава от 

дисертацията, където са представени и анализирани всички резултати от 

направеното изследване. 

В първата част „Анализ на данните от скрининг на речта на децата“ 

се прави количествен и статистически анализ на получените резултати от 

работата с децата, чрез които се формират посочените групи. Би било 

добре ако беше направен по-пълноценен анализ на резултатите при децата. 

Това би допринесло още повече за достойнствата на десертационния труд. 

Във втората част “2. Анализ на резултатите от анкетите за 

родителите“ е направен детайлен анализ на различните групи въпроси, 

които са структурирани в три области: свързани със здравето на детето; 

със социалното обкръжение и живота на детето в семейството; с 

взаимовръзките и тяхното функциониране в трилогията - родители - дете - 

детската градина. 

Тук искам да отбележа, че изработената анкета е разработена от 

докторанта, като са използвани различни видове анкети за постигане на 

целта на настоящото изследване. 

Извадката на изследваните лица (82 родители) е в рамките на 

допустимите норми за такъв тип проучване. 

Добро решение на докторанта е да представи част от данните в 

сравнителна перспектива между родители на деца с маркери за 

логопедични проблеми и такива без маркери, което допринася за по-голяма 

пълнота на резултатите и по-голяма информативност. 

Оценявам положително анализа и дискусията на резултатите, в които 

докторантът показва умения за самостоятелна интерпретация на данни във 

връзка с хипотезите. Изводите са обективни и естествено следват от 

проведения анализ. Изведените приноси са ясно формулирани и отразяват  

научно-практическата стойност на труда.  

Докторантът представя пет (5) публикации, от които две (2) в 

съавторство. Две от тях са в сборници от международни научни форуми 

(конференции) и три в списание Sociobrains, което позволява изнесените 

резултати да станат достояние на по-широк кръг от специалисти.  

Авторефератът (в обем от 56 стр.) отговаря на изискванията за 

обобщено представяне на дисертационния труд. Той е достатъчно 
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информативен и в него са отразени основните моменти от разделите на 

труда, с акцент върху резултатите от изследването и научно-приложните 

приноси.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Дисертационният труд на Румяна Ванева „Взаимовръзка между 

елементите на социално–психичните фактори и езиково-говорното 

развитие на децата (от 3 до 6-годишна възраст)” е прецизно планирана и 

проведена разработка, съдържаща значими научно-приложни резултати на 

актуален проблем. Мога да го определя като изследване с важна 

практическа стойност за сферата на специалната педагогика (логопедия). В 

него докторантът доказва способността си за самостоятелно провеждане на 

научно изследване и интерпретация на резултатите. 

Представените задълбочени и аргументирани изследвания са с ясни и 

достоверни резултати. Получени са ценни изводи и са очертани реални 

приноси. Представените в разработката резултати са лична заслуга на 

автора и определено имат теоретична и практическа стойност.  

Считам, че дисертационният труд отговаря на всички изисквания за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1. 2. 

Педагогика - Специална педагогика (логопедия).  

На тези основания и предвид общото положително впечатление от 

компетенциите на докторанта, предлагам на уважаемото научно жури да 

даде положителен вот и да присъди на Румяна Ванева образователната и 

научна степен „доктор” в професионално направление 1. 2. Педагогика - 

Специална педагогика (логопедия).  

 

гр. Шумен       доц. д-р Живко Жеков:  

23.03.2018 г.        


