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С Т А Н О В И Щ Е  
 
 

За дисертационен труд на тема „Интерактивна образователна мулти-
медия в обучението по уста реч на деца със слухов дефицит” с автор 

за присъждане на ОНС „Доктор” по направление „Педагогика“ 
Автор: докторант Благовесна Йовкова 

Член на научно жури: доц. д-р Траян Попкочев 
 

 

Дисертационната работа на Благовесна Йовкова има характер на интегратив-
но теоретико-експериментално педагогическо изследване, фокусирано върху съв-
ременна и значима за теорията и практиката проблематика - приложението на 
модерна образователна технология, каквато е интерактивната образователна 
мултимедия, при овладяването на устна реч от ученици със слухов дефицит. Те е 
структурирана в четири глави, преходът между които е логичен и плавен. Теоре-
тичната обосновка е извършена в първа глава, втората разглежда постановката на 
изследването, в третата се представят и обсъждат получените резултати, а в чет-
въртата е извършен методически синтез с извеждането на модел на педагогичес-
ки дизайн за корекция  на овладяването на лексика от ученици със слухов дефи-
цит. 

Дисертантката е извършила богат и задълбочен анализ на български и чуж-
дестранни публикации по темата на изследването, от който извежда и обосновава 
значимостта на проблема и избрания от нея изследователски подход. На основата 
на съчетаване на конструктивност, критичност и продуктивно усвояване на научни 
идеи тя коректно очертава методологията на изследването си. Висока оценка зас-
лужава точността, с която формулира обекта и предмета на изследването си, цел-
та и задачите, научните въпроси и основната хипотеза, подбора на извадката. Са-
мата хипотеза носи характер на пренос, адаптация, конкретизиране и технологи-
зиране на идеи при специфични езикови и дидактически условия . 

Внимателно са подбрани методите на изследване и с разбиране са обсъдени 
методологическите изисквания за тяхната валидност и надеждност. Тъй като 
обект на емпиричното изследване е обучението на учениците с увреден слух и ав-
торът не цели „намеса в хода на изучаваните явления” (с. 89), правилен е подхо-
дът да се разчита на т.н. „качествена методология”. В случая тя успешно съчетава 
метода изследване на индивидуален случай с елементи от изследване в действие. 
Данните от този метод се допълват с такива, получени чрез наблюдение, тест, ек-
спертни оценки, контент-анализ на документация, въпросник. Получените емпи-
рични факти се подлагат на многофакторен анализ, за който е използван F—
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критерият на Фишер, а техническата реализация е на чрез стандартизирания соф-
туер STATISTIKA. Сполучливо са определени и операционализирани независимите 
и зависимите променливи в изследването.  

Работата е добре онагледена с таблици и фигури, които графично представят 
изследваните зависимости. Включеният в девет приложения доказателствен ма-
териал е убедителен и кореспондира на обсъжданите резултати.  

Съдържателно-резултативно приносите в дисертацията имат две измерения: 
конструктивно-технологично и научно-теоретично. 

1. Върху основата на достъпна и стандартна програма Power Point от MS Office 
е разработен подходящ набор от дидактически интерактивни материали, съчета-
ващи образи, текст, движение, звук с възможности за достъпно взаимодействие 
на ученика с дидактическото средство. Дидактическите материали са съобразени 
с ДОИ и целите на обучението при тази категория ученици, достъпност и занима-
телност, активност и обратна връзка, отчитане на спецификата в дефицитарното 
развитие. 

2. Предложеният от Благовесна Йовкова изследователски инструментариум 
може с успех да се използва от учителите за диагностични цели в реалния учебния 
процес. 

3. Доказана е диференциалната възможност на интерактивната образовател-
на мултимедия за въздействие върху овладяването на лексиката от ученици със 
слухов дефицит (асоцииране на предмет с названието му, възприемане на думи 
от носителя на език, продуциране – включване на думите в изречение). Освен то-
ва е доказано, че най-значим ефект прилаганата обучаваща и корекционна техно-
логия има относно усъвършенстването на уменията за възприемане на думите от 
лицето на говорещия (с. 124) и че влияе по-силно върху разширяването на пасив-
ния речник в сравнение с активния (с. 187). Потвърдена е ролята на тежестта на 
слуховото увреждане при усвояването на лексиката с помощта на предлаганата 
образователно-корекционна технология. 

4. Потвърдено е, че предлаганата образователна технология реално води до 
индивидуализиране на корекционно-познавателния процес, намалява тревож-
ността на обучаваните, повишава интереса и мотивацията им, стимулира тяхната 
учебно-познавателна активност. 

5. Предложеният модел на корекционно-педагогически дизайн за овладява-
не на лексика от ученици със слухов дефицит има практическа стойност и може 
лесно да се адаптира от практиците в тяхната работа по създаване на собствени 
мултимедийни продукти или при индустриално създаване на такива. 

Бележки: 
Намирам за целесъобразно дейността „назоваване на дума” (с. 109, 124 и 

др.) да се обозначи като „произнасяне”, тъй като в случая реално дейността се от-
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нася до изговаряне на думата, а с термина „назовава” речниково се обозначава 
даването на име на обекти от реалността (вещи, хора, явления) или абстракции. 

Предлаганата интерактивна образователна технология донякъде е линейна. 
Би могло да се помисли за дидактически варианти, които да въвеждат независима 
променлива от рода „предпоставена активност на обучаваните ученици”. С подо-
бен ход може да се провери влиянието на дейностната натовареност върху разви-
тие на продуктивната активност на учениците със слухов дефицит. 

 

Заключение 

Предлаганият дисертационен труд удовлетворява съвременните постановки 
за дизайн на педагогическо изследване. То материализира възможности за обсто-
ен и задълбочен теоретичен анализ, както и за осъществяване на методологичес-
ки и методически издържано експериментално изследване. Изводите от него са 
съдържателно и логически коректни и имат теоретична и практическа стойност. 
Цялостното проучване е авторско дело, защитено с вече публикувани частични 
резултати. Това ми дава основание да предложа на научното жури да присъди на 
Благовесна Йовкова образователната и научна степен „Доктор”, което ще подкре-
пя по време на гласуването. 

 

Член на журито:  
27.5.2011 г. 
 


