
 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

по конкурса за получаване на академичната длъжност “професор” 

по 1.3. педагогика на обучението по история (дидактика на историята), 

обявен в ДВ, бр. 102/12.12.2014 г., за нуждите на Историческия 

факултет при СУ “Св. Климент Охридски” 

с кандидат: доц. д-р Тодор Илиев Мишев, преподавател в Софийски 

университет 

 

от проф. д-р Цонка Илиева Каснакова – Иванова 

 

В обявения конкурс за професор, по решение и предложение на 

Историческия факултет – доц. д-р Тодор Илиев Мишев е единствен 

кандидат. 

 

Доц. д-р Тодор Илиев Мишев е роден на 12.05.1962 г. 

Завършва висше образование в Историческия факултет на ВТУ 

„Св.Св. Кирил и Методий”, специалност история през 1986 г. През 

1996 г. получава образователната и научна степен „доктор”, а през 

2006 г.  – научното звание „доцент” по Методика на обучението по 

история (дидактика на историята).  

 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 

В конкурса за професор по обявената специалност Тодор Илиев 

Мишев участва с 2 монографии,  34 статии и студии . 

Научноизследователската дейност  на доц. Мишев е 

многообразна, но в основната си част е в областта на училищното и 

извънучилищното историческо образование, българска история и 

историческо краезнание.  

Монографията, под заглавие „Историята - дидактика, 

методика, краезнание” е издадена през 2014 г. В изследването е 

представена ролята на историческото познание и неговото 

функциониране в три взаимно свързани области – дидактика, 

училищно историческо образование и краезнание. В първата част, 

свързана със същността на дидактиката, авторът задълбочено изследва 

пътя на историята от академичния текст до учебниците, медиите и до 

самосъзнанието на отделния индивид или група хора и как това 

рефлектира върху тяхното поведение. Втората част на книгата е 

свързана с анализ на съвременното учебно съдържание по история и 

традиционната методика на обучението. Авторът демонстрира завидно 



добро познаване на историческото образование в България. Третата 

част на изследването е посветена на историческото краезнание и 

неговите разнообразни функции. 

В монографията е представено едно цялостно, задълбочено, 

оригинално и изключително професионално разработено изследване. 

 

Втората книга на доц. д-р Т. Мишев е „Дидактика на 

историята минало и съвременност”, публикувана през 2015 г. В нея 

са включени четири различни студии, свързани с проблема „минало-

настояще”. Първата представя историческата памет на населението в 

гр. Бургас, втората студия отразява погледа на съвременниците към 

едно събитие със стогодишна история – Балканските войни, третата – 

отношението към държавния и партиен лидер от времето на 

социализма – Тодор Живков. В четвъртата част на книгата се 

разглеждат възможностите на съвременните ученици да локализират 

историко-географските обекти от миналото и да научат нещо повече 

за тях. 

 

Студиите и статиите на доц. Мишев са разграничени в 5 

области – дидактика на историята; методика на обучението по 

история; историческо краезнание; историческата география в 

училищното историческо образование и прогностичните функции на 

историята. 

В тези научни текстове авторът разглежда актуални проблеми на 

обучението по история и различни исторически събития или личности. 

Дидактическите изследвания на доц. Мишев заемат важно място в 

българската теория и практика на обучението по история. 

 

ПРИНОСИ 

Като участник в конкурса за професор, според мен, доц. Тодор 

Мишев има  следните приноси: 

1. Направено е цялостно задълбочено проучване и експертна оценка 

на действащите в момента учебни програми и учебници по 

история. 

2. Установено е влиянието на политическата конюнктура върху 

учителите, учениците и учебниците по история. 

3. За първи път в учебно-методически изследвания се прави анализ на 

ученическите знания и умения по историческа география. 

4. С участието си в различни експертни групи към МОН, доц. Мишев 

подпомага развитието и усъвършенстването на съвременното 

историческо образование в България. 

Доц. д-р Тодор Мишев има общо 92 броя библиографски 

цитирания и общо индексирани 50 броя публикации. 



 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 

Доц. д-р Тодор Мишев започва преподавателската си работа в 

Историческия факултет на СУ през 1988 година.   

 

Към настоящия момент той води лекционни курсове на студенти 

в бакалавърска, в магистърска степен и в СДК. 

Всички научни публикации на Т. Мишев са свързани пряко с 

работата му на университетски преподавател.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Познавам доц. д-р Тодор Мишев  от 1988 г. и го оценявам като 

един добър колега, изследовател и преподавател. 

Като имам пред вид: 

а. представените за участие в конкурса за професор по 1.3. 

педагогика на обучението по история (дидактика на историята) научни 

трудове; 

б. качеството на преподавателската му работа 

ПРЕПОРЪЧВАМ НА УВАЖАЕМОТО ЖУРИ за конкурса да присъди 

на доц. д-р Тодор Илиев Мишев научното звание „ПРОФЕСОР”. 

 

Дата: 31.03.2015 г.                              Подпис: .................................. 

                                                       проф. д-р Цонка Каснакова - Иванова 


