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С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. дфн Юлияна Стоянова 

за „РАЗВИТИЕ НА ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ И БЪРЗОТО 

НАЗОВАВАНЕ ПРИ ДЕЦА, НОСИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК”, 

дисертация от Катерина Атанасова Щерева, представена за присъждане на 

образователната и научна степен “доктор” по научната специалност Специална 

педагогика (логопедия) 

 

Дисертационният труд на Катерина Щерева е посветен на актуална и много 

значима тема: развитието на фонологичното осъзнаване на българските деца между 4- 

и 7-годишна възраст. Тази тема е сравнително малко проучена у нас, въпреки че 

овладяването на звуковата страна на езика и осъзнаването на фонологичното равнище 

е една от най-важните предпоставки за ограмотяването. Затова разработката на 

Катерина Щерева е навременна и насочена както към теоретично познание, така и към 

практически резултати, свързани преди всичко с ранното откриване на деца с риск от 

дислексия и   разработване на съответни програми за корекция и превенция.  

 

Съдържанието на дисертацията е хармонично структурирано в уводна част, 

четири глави, заключение, библиография и три приложения.  

Най-значителна по обем  е първата глава, съдържаща теоретичния обзор.  

Проблемите на фонологичното развитие и на ранното фонологичо осъзнаване са 

разгледани многостранно и задълбочено, при което авторката показва отлично владеене 

на теоретичния инструментариум, способност за критично осмисляне на концепциите, 

съществуващи в световната и в българската литература, богата ерудиция (в текста са 

цитирани над 150 заглавия на български, руски и английски език) и убедително 

свързване на фундаментални постановки на лингвистиката и психолингвистиката с 

въпроси на логопедията. Теоретичната част е целенасочена, а не самоцелна; тя 

представя основата, върху която се изгражда методологията на проведеното собствено 

изследване на фонологичното осъзнаване и връзката му с бързото назоваване – 

създаването на тестовите набори, планирането на експеримента, обработката и 

интерпретирането на данните и извличането на изводите.  

Бях впечатлена от факта, че без да има филологическо образование, Катерина 

Щерева използва умело и с разбиране някои от най-модерните теоретични постижения 
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на световната фонология, все още неадаптирани към българската фонологична 

традиция, и си служи с нова за българския език терминология, без да се изгуби в нея. 

Със същата вещина Катерина Щереве се ориентира в теориите и моделите за 

перцептивна преработка на информацията, разработени в съвременната когнитивна 

психология и психолингвистика.  

Втората глава представя изложение на методологията на изследването. При 

формулирането на целите, изследователските въпроси и хипотезите, 

инструментариума, изследваните лица и процедурите на изследване е спазена 

стройната логика на научното изследване. Поставените задачи, чрез които се изследва 

фонологичното осъзнаване, са добре подбрани – не само защото следват утвърдени 

образци, но и защото са умело обединени от авторовото виждане за изследователската 

процедура. Фонологичното осъзнаване се изследва посредством единици, представящи 

различни йерархични равнища на езика: изречение и дума, а в рамките на думата – 

сричка и фонема. Отчетени са двете основни процедури за тестиране на паметта – 

възпроизвеждане и разпознаване, като се държи сметка и за разликата между 

когнитивните процеси на идентификация и категоризация. Освен това е взета под 

внимание позицията на тестирания фонологичен сегмент в рамките на думата – 

начална, средна или крайна. Наборът от инструменти за оценка, включващ римуване, 

класифициране, манипулиране, сливане, сегментиране и бързо автоматизирано 

назоваване, отразява изчерпателно изследваната област – фонологичното осъзнаване. 

Тестовата процедура е проведена с оглед на възрастовите особености и 

спецификата на задачите. Същото важи и за конкретните тестови батерии и отделните 

айтеми в тях. Броят на изследваните  деца (227), подборът им и тяхното разпределение 

във възрастови групи гарантира надеждността на изследването. 

Смятам, че експерименталната постановка представя един добре обмислен 

изследователски инструмент като условие за получаване на надеждни и високо 

информативни резултати. 

Резултатите от изследването са представени в третата глава. Използването на 

стандартни статистически процедури, като описателна статистика със средни 

стойности и средни стандартни отклонения, и на дедуктивна статистика, включваща 

дисперсионен и корелационен анализ, осигурява достоверност и възпроизводимост на 

различията по зададените параметри, независимо дали между тях се открива наличие 

или липса на  статистическа значимост.  
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Статистическите процедури са онагледени с таблици и диаграми, което 

позволява лесното и бързо осмисляне на резултатите от читателя.  

Посредством статистическите методи се изследва влиянието на факторите пол и 

възраст върху изпълнението на тестовите задачи за фонологично осъзнаване и бързо 

серийно назоваване. Резултатите се обсъждат във връзка с формулираните в 

предходната глава 12 хипотези.  

Анализите на данните са направени подробно, прецизно и убедително.  

Резултатите потвърждават концепцията за универсалната последователност на 

развитието на фонологичното осъзнаване, но също така отразяват и спецификата на 

българския език и на българската образователна система.  

Ценен приносен момент на анализите в тази глава е доказаната връзка между  

фонологичното осъзнаване и бързото серийно назоваване като ясно очертани 

компоненти на металингвистичното осъзнаване, които  се явяват предиктори за по-

късно развиващия се процес на усвояване на четенето. Данните за развитието на 

фонологичното осъзнаване и скоростта на назоваване при  децата позволяват ранната 

идентификация на риска от прояви на дислексия.  

Безспорна значимост  за българската логопедия има установяването на 

идеосинкретични процеси в развитието на фонологичното осъзнаване на децата с ниски 

резултати във фонологичното осъзнаване и скоростта на назоваване, тъй като 

познаването на спецификата на тези процеси позволява изготвянето на адекватни 

терапевтични програми за интензивно третиране на тези проблеми.  

Четвъртата глава съдържа обобщение на получените резултати, като отново се 

коментира установената последователност в развитието на фонологичното осъзнаване 

при българските деца с нейните универсални и езиково специфични аспекти, както и 

възможността фонологичното осъзнаване и скоростта на назоваване да бъдат 

използвани като фактори за идентификация на децата с риск от дислексия.  

Обобщението позволява да се обхване мащабността на извършеното от авторката 

проучване.  

В тази глава също така се обсъждат възможностите за прилагане на резултатите 

от направените изследвания в практиката с цел образователно и терапевтично 

въздействие при децата с ниски резултати в тестовете за фонологично осъзнаване и 

скоростта на назоваване. Предлагат се и насоки за бъдещи изследвания, като например 

проучване на взаимодействието между фонологичното осъзнаване, от една страна, и 
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речниковия фонд, паметта и/или езиковите умения на децатана възраст от 4 до 7 

години, от друга. 

Авторефератът отразява пълно и вярно съдържанието на дисертацията. Справката за 

приносите съдържа реалните научни постижения на докторантката.  

По темата на дисертацията са направени 10 научни публикации публикации, 

две от които на английски език в чуждестранни научни издания. Дисертацията напълно 

удовлетворява изискванията към труд за получаване на степента “доктор”. 

В заключение бих искала да изразя убеждението си, че представената 

дисертационна разработка със заглавие „РАЗВИТИЕ НА ФОНОЛОГИЧНОТО 

ОСЪЗНАВАНЕ И БЪРЗОТО НАЗОВАВАНЕ ПРИ ДЕЦА, НОСИТЕЛИ НА 

БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК” притежава качествата на зрял научен труд с безспорен приносен 

характер и представя авторката си като отличен специалист и изграден изследовател. 

Въз основа на това ще гласувам положително за присъждането на Катерина Щерева на 

образователната и научна степен ДОКТОР по научната специалност Специална 

педагогика (логопедия). 

 

 

София, 8.09.2011   Рецензент:  

/доц. дфн Юлияна Стоянова/ 

   

 


