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СТАНОВИЩЕ 

Върху дисертация на тема:  „Развитие на фонологичното осъзнаване и 

бързото назоваване при деца, носители на българския език”.  

Докторант:  Катерина Щерева 

Член на журито: Проф. Людмил Мавлов 

 

 Преди да прдставя детайлите и аргументите за моето становище върху дисертацията на 

докторантката Катерина Щерева, ще започна с моята глобална преценка. Това е отлично 

програмирана и изпълнена разработка с много достойнства, която според мен надвишава 

мащабите и изискванията на една стандартна докторска дисертация.  

 Ако започнем с баналните, макар и важни общи характеристики, действително избраната 

тема е актуална и значима както за педагогическата теория и практика, така и за евентуалната 

логопедична селекция и интервенция. По-нататък, важни достойнства на разработката са 

логичното структуриране на изследователските цели, ясното дефиниране на основните и все още 

неизяснени въпроси, и разработването на методични подходи за решаване на поставените 

задачи. Висока оценка заслужава и богатият и пълноценен литературен обзор, който осветява 

детайлно различните аспекти на проблематиката и резултатите от досегашните проучвания.  

 Особено силно предимство на проведеното собствено изследване е изработването на 

много богат методичен инструментариум, който само за тестиране на фонологичното осъзнаване 

(ФО) включва 16 субтеста. Голяма част от тях са оригинално разработени или модифицирани за да 

отговарят на поставените задачи. Методиките позволяват: да се изследва йерархичната 

последователност в развитието на ФО и да се провери нейната универсалност за носителите на 

българския език; да се прследи динамиката в развитието на ФО при 4-те отделни възрастови групи 

между 4 и 7 години; да се изследва дали при рисковите случаи с ниска скорост на четене има 

специфично различие при изграждането на ФО. Значителният брой изследвани лица (227) 

позволява да се разделят и групи, които да разкрият влиянието на пола, социалния статус и др. 

Прибавените методи за тестиране на бързото назоваване (БН) и на бързото четене, позволяват да 

се проследят взаимовръзките между ФО и БН, както и на всяка от тях със скоростта на четене. Тук 

също е създаден оригинален и удобен метод за тестиране на бързото автоматично назоваване, 

който представлява сполучлив инструмент за неговото измерване.  

 Моето впечатление относно използваните статистически методи е, че те също са 

адекватно подбрани за проверка на хипотезите, но тук бих се доверил на по-квалифицираната 

преценка, която ще бъде представена от един специалист в тази област като проф. Герганов.  
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 Разбира се, цялостният умело проектиран експериментален дизайн е дал възможност да 

се получа редица значими резултати. Някои от тях са сравнително по-тривиални, защото са 

повторителни и известни, така че са до голяма степен очаквани. Други обче са доста интересни и 

имат несъмнен приносен характер в теоретичен и приложен план. Ще посоча някои от най-

важните и нови находки.  

 Установени са специфични особености в развитето на ФО при българските деца, 

които отразяват някои индивидуални характеристики на нашата езикова система. 

Таква данни са по-ниските резултати при тестовете за римуване, наличието на 

изравняване на резултатите за сегментиране на изречението по неговите лексеми 

и на думите по техните срички, както и доста високите постижения при 

манипулирането със срички и с фонеми.  
 

 Независисмо от това, формирането на ФО при българските деца като цяло 

потвърждава концепцията за неговото универсално развитие, което винаги 

протича от глобалното към все по-сегментираното преработване, докато накрая се 

стигне до истинските фонологични операции.  
 

 Съществена е и находката, че около 5-годишната възраст се оказва критичен 

период, твърде важен за последващото изграждане на ФО.  
 

 Изследваните взаимотношения между ФО и БН в крайна сметка ги очертават като 

независими и самостоятелни компоненти на глобалното лингвистично осъзнаване.  
 

 Приносни находки се разкриват и относно взаимоотношенията между ФО и БН 

спрямо изграждането на умението за четене. Децата с ниски резултати, 

формиращи една рискова група за евентуален дислексичен дефект, имат не само 

количествени но и качествени отличия от нормата. Те демонстрират по-високи 

резултати при задачите за манипулиране, в сравнение със задачите за 

класифициране и сегментиране.  
 

 

 Установена е корелационна зависимост между скоростта на четене с повечето 

задачи за ФО, както и с тези за БН. Тези два типа корелации обаче не вървят винаги 

успоредно и могат да се разминават, като по този начин оформят отделни, 

отличаващи се подгрупи от рискови деца.  

Това са накратко най-важните оригинални приноси, които наистина обогатяват нашите 

познания както върху нормалното изграждане на езиковата компетенция,  така и върху нейното 

влияние за последващото формиране на писмената реч.  

Сега ще посоча някои бележки върху определени аспекти от оформлението на 

представения дисертационен труд и ще направя някои коментари относно интерпретирането на 

определени резултати от проведеното изследване. Тези бележки се отнасят предимно до някои 

редакционни страни от структурата на дисертацията и възможни обяснения на получените данни, 
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но не засягат нито основното ядро на този труд, нито същността на приносните му достойнства, 

които заслужават висока оценка.  

Най-напред бих отбелязъл, че дисертацията включва доста по-широк обсег проучвания 

отколкото посочва нейното заглавие. Така, фактически то не отразява цялото богатство от 

методични подходи и интересни находки, кавито са напр. намерените взаимовръзки между 

нивото на развитие на ФО и на БН от една страна, и изграждането на четивните умения, от друга 

страна.  

Струва ми се, че хипотезите са твърде много (12 на брой) за едно дисертационно 

проучване, макар че поначало всичките изглеждат разумни, а много от получените резултати при 

доказването им, са значими както за езиковата теория, така и за практиката. Все пак, някои от тези 

хипотези не винаги проверяват съществени неизяснени въпроси или спорни алтернативни 

концепции и теоретични модели. Например, хипотезата че с нарастване на хронологичната 

възраст ФО ще се повишава, а скоростта на назоваване ще намалява (хип. 5), или, че задачите за 

„разпознаване” ще бъдат по-лесни от задачите за „възпроизвеждане” (хип. 6), или дори, че 

началните фонеми ще бъдат най-лесни за класифициране, следвани от крайните, а най-трудни ще 

са средните (хип. 7), както и че при момичетата нивата на ФО и на БН ще се окажат по-високи от 

тези на момчетата (хип. 4), всичките те предполагат твърде очаквани и, общо взето, известни 

резултати. Би било голяма изненада, ако при някоя от посочените хипотези се установят обратни 

на тези очаквани резултати. Хипотеза 9 пък постулира че ФО и БН, макар да се развиват по 

принцип успоредно и до известна степен корелирано, не са пряко асоциирани и при анализ няма 

да се сливат в единен фактор. Така просто проличава, че хипотезата е формулирана пост-фактум 

тъкмо въз основа на проведения факторен анализ, чийто резултат се е оказал по-скоро неочакван. 

Разбира се, при такъв подход всички формулирани хипотези ще се оказват доказани, понеже нито 

една няма да бъде формулирана така, че да се окаже отхвърлена и да се подкрепи 

алтернативната хипотеза.  

Една забележка бих направил и върху Извод 13, че има силна корелационна зависимост 

между скоростта на четене и почти всички задачи за ФО. Този извод според мене е малко 

пресилен. Наистина, при голям брой айтеми, както е в случая, винаги може да се постигне ниво на 

статистическа значимост, дори при иначе слаби корелации. Получените тук корелационни 

коефициенти, започващи под 0.30 и стигащи до най-високо ниво при една от задачите от 0.47, 

едва ли могат да се определят като силни корелации.  

От друга страна значимостта на нивото на ФО и на БН за селектиране на рисковите групи е 

несъмнена, и заслужава децата в тях да бъдат допълнително прецизирани. Тук бих направил един 

коментар относно вероятната причина за сравнително невисоките корелации. Според мен, 

причината е в смесването в единна група на деца, които се оказват рискови поради съвсем 

различен фонологичен дефицит. Едната, може би по-голямата подгрупа, са деца, имащи забавено 

развитие на цялостната фонологична система, което се отразява и на устната им реч. Те се 

дефинират от рано като специфично езиково нарушение (или у нас като алалия), което дори да 

бъде преодоляно за устната им реч, се отразява задължително на усвояването на писмената реч. 
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Образната диагностика на коровата невронна активност сочи непълноценност на левите 

перисилвиеви полета, вкл. зоните на Брока и на Вернике. При тях вероятно заедно с бавното 

четене ще е налице също и ниско развитие на ФО и БН. 

Втората подгрупа обаче включва един по-специфичен „първичен” дислексичен дефект. 

При нея ФО може да е добре развито и да няма никакви фонологични дефицити в устната реч. 

Дефектът е в лошото функциониране на невроните в областа на левия ангуларен гирус (ъглова 

извивка), гранична за 3 сетивни области – зрителната, слуховата и соматосензорната. Това поле е 

важно за трансферите графема към фонема и фонема към графема, и засяга изолирано само 

четенето и писането, но не и устната реч и нейната фонология. Такива деца се научават да четат 

само чрез глобалния лексикален път „отгоре-надолу” и след като схванат семантиката на една 

позната цяла дума, чрез нея активират фонологичната си система (която е всъщност нормална) и 

произнасят думата. Те четат добре познатите думи, като се затрудняват само за суфиксите на 

деривативни думи, и обикновено ги налучкват чрез контекста. Много по-трудни са им 

функционалните граматични думи със слаба семантика – предлози, съюзи, местоимения, а почти 

невъзможно им е прочитането на произносими псевдодуми. Такива деца също четат бавно и 

трудно, но може да демонстрират добре развито ФО в устната си реч и в задачите от съответните 

субтестове. Така те донякъде ще неутрализират и опорочават разкриването на рисковите деца с 

първични дефицити на фонологичното изграждане и с недоразвито ФО. Смесеното изследване на 

споменатите две подгрупи може да е причина и за по-слабата корелация между задачите за ФО и 

БН със скоростта на четене при сборната рискова група. Използването на адекватни специфични 

тестови задачи за разграничаване на подгрупите, които формират общата група с четивни 

проблеми, ще повиши допълнително ефективността на диагностичния и скриинингов 

инструментариум.  

Завършвайки своя коментар върху достойнствата на представената дисертация, трябва да 

изтъкна, че, освен всичко, тя е написана интелигентно, с много добър стил и ясен точен език.  

В заключение, считам, че дисертацията на Катерина Щерева е твърде мащабно 

експериментално изследване, чиято широта на поставените задачи и богатство на приложения 

оригинален методичен инструментариум, далеч надхвърлят изискванията за една докторантска 

разработка. Получените резултати също очертават редица безспорни теоретични и практически 

приноси. Те хвърлят светлина върху актуална и неразработена у нас проблематика, която е важна 

за нашата педагогика и логопедия. По моя преценка Катерина Щерева напълно заслужава да й 

бъде присъдена научната степен „Доктор”.  

     

Член на журито:   

       (проф. Л. Мавлов) 


