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Бояна Алексов е докторант в катедрата по Специална педагогика в СУ 

„Св.Климент Охридски”. Представените материали позволяват да се направи 

оценка на постигнатите от нея резултати в дисертационния труд. 

Проблематиката за жестовата комуникация е значима както за 

обучението и рехабилитацията на децата с увреден слух, така и за 

когнитивното и личностното им развитие, и ежедневното им житейско 

функциониране. В този план избраната тематика изглежда традиционна, но 

изучаването на същността на вербално-жестовата езикова компетентност 

продължава да е с актуално звучене, особено в условията на приобщаващото 

образование.  

 

 Обща характеристика 

 

 Предложеният дисертационен труд представлява цялостно научно-

приложно изследване с коректно структурирана теоретико-методологическа 

част. Дисертацията е с обем от 221 страници и отговаря на изискванията за 

подобен род научни трудове. Архитектонично е композирана в увод, три 

глави, заключение, приложения и библиография. Съдържа 14 таблици, 37 

диаграми и 12 страници приложения. В библиографията са посочени 

достъпните за докторантката 149 литературни източници, от които 89 на 

кирилица, 59 на латиница и един интернет източник. 



Уводът аргументирано  и с логическа последователност чрез 

проследяване на отделните компоненти на дисертацията, представя 

мотивацията за разработване на конвенционална проблематика с 

алтернативна и специално разработена и адаптирана методика с 

едногодишно обучение по шахмат и психодиагностични методи за лексикална 

и визуална памет. 

 

Съдържание на дисертационния труд 

 

Първата глава презентира теоретичен анализ на „жестовата 

комуникация и развитието на глухите деца”. Би било подходящо да  се 

избегне използваната словесна конструкция „глухи деца” поради етикиращото 

й звучене. Представени са исторически и съвременни представи за средствата 

на жестовата комуникация, като специален акцент е изведен към 

психолингвистичния подход към изучаване на човешката жестикулация. 

Прецизирани са и жестовата комуникация в обучението, и в рехабилитацията 

на децата с увреден слух. Защитени са позициите за значителния потенциал 

на знаковия език в реконструкцията на фамилното и училищно пространство и 

за влиянието на уникалния тип двуезичие към когнитивната дейност на 

глухите хора.  

 

Във втора глава е локализиран изследователския дизайн. В него се 

представя научната теза и операционализирания концептуалния апарат за 

нейната аргументация. Изведена е постановка на емпиричното изследване, 

като обектът и предметът на изследването са уточнени коректно. Главната цел 

на емпиричното изследване се явява в логичен план след теоретичния анализ. 

Основният изследователски въпрос за потенциала на жест-знакова езиковата 

компетентност е декомпизиран в контексти: оценка от педагози в 

специалните училища, взаимовръзки с училищни знания и вербални езикови 

способности, капацитет и ефективност на лексикалната (работна и 

семантична) памет за входящата лексикална информация - жестови знаци и 

вербални кодове, ефективност на педагогическия експеримент. 

Представената Диаграма 2 представя значително по-обстойно схемата на 

проучваните феномени, отколкото поставените подвъпроси към основния 

изследователски въпрос.Научните хипотези (общо 3) и изследователските 



задачи са формулирани ясно. Подробно са описани шестте етапа на 

емпиричното изследване. Внесено е прецизиране на участниците в 

изследването, определени като „контингент”.  Чрез диаграми (от 3 до 6) се 

представя разпределението на извадката по пол и възраст, по степен на 

слухов дефицит и възраст на оглушаване, по слухов статус на семейството и 

тип предучилищна рехабилитация, равнище на невербалната интелигентност. 

Приложените изследователските методи са: проучване на анамнеза, 

психологическа  и педагогическа документация; скала за училищни 

постижения, езикови и комуникативни компетентности; психодиагностични 

методики за лексикална семантична памет; за лексикална работна памет; за 

визуална работна памет. Идентифициран и интерпретиран е реализирания 

обучаващ педагогически експеримент. Чрез подробно вербално описание и 

чрез снимков материал е представен жестово-вербалния речник в помощ на 

обучението по шахмат, като детайлно са изведени мотиви за избора на този 

вид дейност за стимулиране на общото когнитивно, креативно и личностно 

развитие. Прецизирани са и специализирани тестове за постиженията на 

учениците в обучението по шахмат и понятията за умствени действия и 

емоционални състояния, за пространствено-времеви отношения и шахматни 

понятия. Описани са и използваните статистически методи - SPSS 16.0. 

(аналитични стратегии, дескриптивни статистики и техниката на 

кростабулация), еднофакторен дисперсионен анализ ANOVA , Bivariate 

корелация. 

 

В третата глава са отразени резултатите от проучванията и дискусията. 

С онагледяване с диаграми и таблици, и демонстриран стремеж да се 

анализират комплексно получените резултати, Бояна Алексов успява  

аргументира и защити както основния изследователски въпрос, така и да 

докаже поставените хипотези. Извежда обобщение, че „конструирания и 

апробиран знак-билинвистичен модел за обучение по шахмат на ученици с 

увреден слух от начален курс на специалните училища постига значителни 

образователни и рехабилитационни ефекти”, и отделя значимата апликация 

на урока в повишаване на капацитета на когнитивна обработка  и преработка 

на жест-устния лексикален код при деца с увреден слух. 

 

 



Основни приноси на дисертационния труд 

Приносите могат да се  изведат в три екскурса:  

- теоретико-методически - прецизен теоретичен анализ на научни 

постижения в психолингвистичния подход към човешкия жест; 

внесена е диференциация на знаковия билингвизъм и дейностно-

комуникативния подход;  

- теоретико-приложни - разработен психодиагностичен 

инструментариум за капацитет и структура на лексикална 

семантична и лексикална работна памет, визуална памет; 

адаптирана и апробирана е иновационна методика за обучение по 

шахмат в начална училищна възраст с интегриране на базовите 

стратегии на знак-билингвистичния и дейностно-комуникативния 

подход към обучението на деца с увреден слух; изведена е 

структурата на лексикалната семантична памет и нормативи за 

капацитет на нейните системи при нечуващи ученици; 

- приложни - демонстриран силен ефект на знак-билингвистичното 

обучение към овладяване на абстрактни понятия и учебно 

съдържание; изведен е модел на педагогически дизайн за 

овладяване на лексиката от учебното съдържание с 

опосредстващата роля на жестовия език; конструиран е 

терминологичен вербално-знаков речник в помощ на знак-

билингвистично обучение по шахмат. 

 

Приемам посочените от докторантката приноси в дисертационния труд 

и смятам, че те са достатъчни за присъждане на образователната и научна 

степен доктор. 

Авторефератът отразява точно и правилно съдържанието на 

дисертационния труд. 

Бояна Алексов е представила по темата на дисертацията 7 публикации, 

които могат да се обособят по следния начин: 3 самостоятелни статии в 

специализирана периодика и 4 статии в съавторство, едната от които на 

английски. Чрез публикациите, проблематиката и резултатите от 

дисертационния труд получават дисеминация  пред научната общност и пред  

аудиторията, ангажирана в приложен план. 



Предложената дисертация позволява перспективни изследвания по  

отношение на жестовата комуникация както при наличие на слухов дефицит, 

така и при слухова норма. Получените и представените в дисертационния труд 

резултати от изследователската работа могат да бъдат използвани както в 

училищната практика, както и в бъдещи научни изследвания в областта на 

сурдопедагогиката. 

В заключение, смятам че би могло да се даде положителна оценка по 

отношение на дисертационния труд, цялостното изследване и дейност на 

докторантката. В този контекст, предлагам на Научното жури да гласува 

присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Бояна Младен 

Алексов в областта на висше образование 1. Педагогически науки, 

Професионално направление 1.2. Педагогика, Докторска програма  Специална 

педагогика – Слухово-речева рехабилитация. 
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