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Представеният за рецензия дисартационен труд е в обем от 221 

стандартни страници и приложения. Текстът е структуриран в три съответни по 

обем глави, увод, заключение и библиография от 149 литературни източници (на 

български, руски и английски език). 

Основната теза на защитата, представена по безусловно доказателствен 

начин, е правото на глухите деца да овладеят като първи и основен своя 

естествен жестов език. Твърди се, че вербалната реч трябва да се изгражда като 

втори език над лингвистичната база на жестовата знакова компетентност. 

Интересът към феномена глухота се отбелязва в най-ранните етапи в 

културно-историческото развитие на обществото. Повече от четири столетия се 

утвърждава практиката и теорията на езиково обучение на деца с увреден слух. 

В този дълъг период се дискутират идеи, методи и системи, повлияни от 

различни философски течения. Битката е спечелена от „оралния” метод, като 

заслуга има международният Милански конгрес, който издига лозунга „Viva la 

parola!”. Официално  се забраняват мануалните средства в обучението. Обаче, 

резултатите са крайно  незадоволителни. Затова настъпват промени за 

негововата оптимизация, засягащи организационните форми на обучение по 

устна реч, използване на конвенционална звукоусилваща апаратура, оперативна 

интервенция и въвеждане на дактилната реч като помощно и корегиращо 

стредство през първите години на обучението. Без предварителна подготовка 

като панацея се преминава към интегрирано обучение и въвеждане на 

нормативна документация от масовото училище. Емоционално и 

непрофесионално проблемите на специалната педагогика се прехвърлят за 



решение на българската общообразователна система, която все още не е 

разрешила своите.  

С въвеждането на структурния подход в световната лингвистика, настъпва 

пълен обрат в отношението към жестовата езикова същност. Най-големите 

изследователи в областта на езикознанието създават нови направления, 

построени върху изучаване природата на езиковия знак и тези психологически и 

физиологически феномени, свойствени в процеса на речевата продукция 

(психолингвистика, семиотика, социална лингвистика, синхронна лингвистика, 

кинетика). Изследванията определят жестовият език като своеобразна 

лингвистична система, разполагаща  с широк арсенал от средства за изразяване 

на само на конкретни, но и на отвлечени, абстрактни понятия, притежаващи 

способността да придават различен смисъл и отношение между смислово 

съдържание. Системата на жестовете, като език на знаците, изпълнява основните 

функции на всеки друг език: комуникативна, когнитивна и регулираща. 

Направената кратка ретроспекция ми дава основание да призная 

актуалността на рецензираната дисертация, мотивирана от необходимостта от 

алтернативен подход за решение задачите на езиковото обучение и развитие на 

деца с дълбока слухова депривация. Като изходна позиция е приета социо-

културната концепция за глухотата, основоположена от великия руски  психолог 

Л. С. Виготски. В съвременен аспект слуховата недостатъчност се разглежда не 

като патология, а като особено състояние на човека. Глухотата обединява хората 

в уникално културно лингвистично общество. В своята малцинствена общност 

те развиват субкултура, самобитност и преди всичко основно средство за 

общуване. Признаването на човешкото право гарантира равенството на глухите 

хора, осигурява включване на микросоциума в макросоциума на определена 

народност. 

В този смисъл дисертационният труд предлага за задълбочено проучване 

на мястото и ролята на жестовият език в педагогическото общуване, в 

когнитивното развитие на глухите деца и неговото значение за овладяване на 

словесната реч като втори език.  



От тази позиция проблемният литературен анализ е осъществен по посока 

на две тематично свързани направления: жестовата комуникация в исторически 

аспект и в рамките на съвременния психолингвистичен подход. Докторантката 

манифестира не само задълбочено познаване на материята, но и способност да 

филтрира и интерпретира онези идеи, които имат най съществено значение за 

собственото изследване. Логично и последователно се обсъжда научната 

информация за произхода и еволюцията на езика и тяхното влияние и връзка със 

съвременната словесна реч. Значими са сведенията на синхронната лингвистика, 

изучаваща спонтанните движения на тялото и ръцете, които придружават 

говорния поток на чуващите хора в процеса на общуване. В известна степен те 

напомнят жестовете на разговорния естествен жестов език. Безспорен аргумент 

на защитната теза са изводите от сравнителния анализ в раздела 

„Социолингвистични  и лингвистични характеристики на знаковия език”, които 

в обобщен вид изглеждат така: жестовият език има социален произход  и се 

овладява в жестова, знакова среда; жестовият език се усвоява по начина на 

зрително-пространствено подражание; слухово увредените деца преминават през 

същите стадии на езиково развитие както и чуващите; най-високото равнище на 

владеене на жестовия език е диглосията, характерна за словесните езици; лявата 

хемисфера на главния мозък е доминантна не само за словесните, но и за 

жестовите знаци. На този фон е изградена концептуалната рамка на знаковото 

билингвистично обучение, което предполага съвместно функциониране на 

националния жестов и националния вербален език. Изведени са основните 

принципи и базови принципи за ефективна реализация. 

Съдържанието на първа глава впечатлява с богата литературна 

осведоменост и умението на докторантката да подбира основни идеи и факти, 

които имат пряко отношение за изработване  на собствено становище и 

стратегия за негова защита. 

Втора глава съобразно изискванията на едно конструктивно изследване. В 

подкрепа на представената теза е превиден кратък терминологичен речник, 

разкриващ значението на понятията операционализирани в изложението на 

дисертационния труд. 



В програмата на диагностико-обучаващия експеримент чрез текст, 

диаграми и таблици е изграден изследователския дизайн. Основната цел и трите 

хипотези са свързани с твърдението за значителния потенциал на вербално-

жестовото двуезичие  за по-успешно решение на комуникативните, когнитивни и 

образователни потребности на нечуващите ученици. Изведените задачи се 

намират в тясна зависимост и валидност на научните предположения. В 

процедурата на емпиричното изследване се определят етапите на проучвателната 

дейност. Обучаващият експеримент е обсъден в логическа последователност с 

балансираните данни за извеждане на психолого-педагогически профил на 

учениците, конструиран върху 7-бална скала за училищна успеваемост. Скалата 

включва 4-ри основин области, дефинирани по 13 общи критерии. За целите на 

изследването е определена извадка от 60 ученици и 16 преподаватели. 

Определени са експериментална и контролна групи. Такава извадка гарантира 

обективността на получениет сведения. Тя е съобразена с малката обемност на 

паралелките в специалните училища.  

Достоверността на всяко научно решение е взависимост от подбора на 

методиката за констатиращ и обучаващ експеримент, както и от комплекта на 

включени методи за оценка и реализация. Психолингвистиката се дефинира като 

„теория на речевата дейност”  и от тази позиция най-адекватна и подходяща за 

изучаване на жестовия език е динамико-контекстуалната методика. Тя дава най-

добра възможност да се проследи феноменът на жестовата комуникация в 

нейното разгръщане при поредна размяна на реплики, в последоватгелно 

построяване на фрази, в модификациите, които се появяват в проминшти но 

сштуацията или от състоянието на партньора. Изследването на динамиката на 

езика чрез и в дейността на децата, особено в организираната дейност, каквато е 

Шахматната игра, позволява да се наблюдават езикови средства и форми, които 

не се забелязват в друга ситуация. За разлика от дейностно-комуникативния 

подход интегрирането се осъществява между жестови и словесни знаци (а не 

между дактилните и словесните), които поемат не само комуникативни функции, 

но и начини за анализ, сравнение, обобщение, планиране и оценка на 

собственото поведение и мисли. За целите на педагогическото и 



междуличностното общуване по всяка вероятност се сработва и феномена и на 

антиципация, насрещната активност или догаждане за подпомагане на 

мисловната дейност. В хода на билингвистичното обучение жестовете знаци от 

разговорния език се включват в калкиращия жестов език като се спазват 

вътрешните правила на словесната реч. Такава стратегия предполага постигане 

на най-високо равнище на развитие на жестовия език, известно като диглосия.  

В количествената  обработка на данните е използван специализирания 

статистически пакет за социални науки. Приложена е аналитична стратегия, 

която включва описателни процедури и методи за статистически изводи. 

Интерпретацията на получения по експериментален път доказателствен 

материал, както и продуктите от цялостното изследване се съдържат в трета 

глава. Обсъждането протича в съпоставителен план и последователност на реда 

на собствените предположения и извежданите по емпиричен път показатели. 

Количествените резултати са обработени и отразени в 24 диаграми и 9 таблици. 

Изработеният психолого-педагогически профил на изследваните  лица показва, 

че жестовата комуникативна компетентност заема водеща позиция пред 

останалите умения и навици. 

Чрез факторен анализ са обработени резултатите за детерминантите на 

междугруповите разлричия. Независимо от нерегламентираното използване на 

жестовия език в учебната дейност, статистическите данни на експерименталната 

група определят висока корелационна зависимост между жестовата и устната 

комуникация.  

Обстоятелственото изследване на ефективността на семантичната памет 

при подадени устен, дактилен и жестово-устен код потвърждава 

преимуществото на жестово-устния езиков вход. Установените корелационни 

зависимости между капацитета на трите модалности са индикатор за 

съществуването на общ когнитивен механизъм за обработване, съхраняване и 

възпроизвеждане на постъпваща лингвистична информация. Според 

докторантката жестовият знак успешно оптимизира работата на умствените 

операции. 



Въпреки това, централно място в обучаващия експеримент е 

стимулирането на знаково-вербалния билингвизъм в условията на вече 

формираното естествено жестово общуване. Паралелното възприемане на 

жестов и вербален знак в хода на организираната дейност създава добра основа 

за разбиране и активиране на нова лексика в различна комуникативна ситуация. 

Експерименталното обучение значително повлиява не само върху общия 

капацитет на работната памет, но и съществено подобрява функционалната 

дейност на устната реч.  Ефективността на симултанния жестово-устен код е 

доказана и чрез изградената връзка между него и писмената реч на определено 

езиково ниво.  

Проучването по категоричен начин потвърждава тезата за положителната 

роля на конвенционалните жестови знаци в общуването и общообразователния 

процес на учениците с увреден слух. Най-естественият и пряк достъп на 

жестовия език до семантичните структури създават по-тесни асоциативни връзки 

на визуалните, звукопроизносителни, писмени и устни кодове на вербалната реч. 

Авторефератът отразява структурата и най-съществените страни от текста 

на дисертационния труд.  

Основните приноси, формулирани от докторантката, отразяват обективно 

реалните постижения на една добре организирана и осъществена 

изследователска дейност с новаторски характер. Положен е старт за едно 

алтернативно решение на сложния проблем за езиково обучение и развитие при 

наличие на дълбок слухов дефицит. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд на Бояна Алексов е теоретико-приложно 

изследване, което отговаря на следните критерии за присъждане на 

образователни и научни степени в областта на педагогическата наука: 

- Научна осведоменост на докторанта; 

- Съответствие на изискванията на образователната практика; 

- Яснота и присъствие на темата; 

- Хипотетико-доказателствена ориентация; 



- Оригиналност и прогностична насоченост; 

- Адекватност на изследователската стратегия и приложна мето0дика; 

- Последователност и научна аргументираност на анализа и 

резултатите; 

- Развитие и обогатяване на педагогическата практика в конкретно 

направление; 

- Представителност на дисертационния труд. 

 

Всичко това ми дава основание да предложа на уважаемите членове на 

научното жури да присъдят на Бояна Младен Алексов образователната и 

научна степен „Доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика 

(Специална педагогика-слухово-речева рехабилитация). 
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