
СТАНОВИЩЕ 
 

за дисертационния труд „Философските дисциплини в училище след 1991 г. 
Философия на промяната” 
на Мая Горанова Митренцева, докторант към катедра Философия на Философския 
факултет на СУ „Св. Климент Охридски” 
за присъждане на образователната и квалификационна степен „доктор” по 
професионално направление 2.3. Философия (Философия на образованието) 
от доц. д-р Ангел Николов Кондев, катедра Правни и хуманитарни науки на 
Стопанския факултет на ТУ-София 
 

Представената дисертация на докторанта Мая Митренцева с научен ръководител 
проф. дфн. Пламен Макариев е в обем от 180 страници и е структурирана в увод, три 
глави, заключение, библиография от 91 заглавия на български, английски и руски език, 
списък на цитираните и използваните документи – 27 на брой, както и седем приложения 
– учебни програми, опис на учебници и учебни помагала, методически материали, 
отнасящи се до обучението по философия. Дисертационният труд е оформен в 
съответствие с академичните изисквания, а неговото съдържание напълно отговаря на 
формулираната тема (заглавие). 

1. Значимост и актуалност на избраната тема 
Значимостта и актуалността на изследването се определя преди всичко от 

потребността за по-цялостно теоретично осмисляне на емпиричния опит, натрупан в 
преподаването на философията (и цикъла на философските дисциплини по-общо) в 
средното образование през последните повече от две десетилетия – период, през който в 
унисон с радикалните обществено-политически, социално-икономически и културни 
трансформации в обучението по философия се извършват дълбочинни промени, засягащи 
както учебното съдържание, така и дидактичните подходи при неговото поднасяне на 
учениците. От позициите на подобно осмисляне могат да се очертаят и бъдещите 
стратегии при преподаването на философията и философските дисциплини, отчитащи 
динамиката на културните и социални процеси в национален и глобален план, поради 
което разработването на темата има не само теоретична, но и подчертано практическа 
стойност.  

2. Основни теоретико-методологически достижения 
В дисертацията – и като замисъл (формулирани задачи), и като постигнати 

резултати – могат да се проследят два взаимосвързани аспекта. 
От една страна тя може да се определи като историко-методологическо 

философско изследване, което коректно представя реалната картина на промяната в 
съдържанието и формата на обучението по философия и философските дисциплини след 
1991 година. Това сполучливо е осъществено основно в първа и втора глава, в които на 
детайлен анализ са подложени компонентите на този процес, подредени в хронологичния 
ред на възникването им. 

По-същественото обаче е друго: представената работа е сериозен опит да бъде 
схваната вътрешната логика в процеса на промяната. С други думи, последната да бъде 
интерпретирана като необходима не само поради наличието на външни обстоятелства – 
отхвърлянето на тоталитарната обществена организация и свързаното с това цялостно 
освобождаване на обучението от старите идеологически догми, – а същевременно като 
закономерно следствие от осъществяването на специфичната функция на философското 
познание в съвременния свят. 

Този втори аспект в съдържанието на дисертационния труд е разгърнат в няколко 
посоки, в които са представени по-важните теоретични достойнства на изследването.  



На първо място това е експлицирането на „теоретичните основания на 
извършената промяна”, които авторът извлича от възгледите на някои класически 
(Аристотел, Кант) и модерни (Джон Дюи, Матю Липман, Александър Андонов) автори, 
както и от някои основополагащи за образователната реформа като цяло документи – 
Всеобща декларация за правата на човека, Конвенция за правата на детето, Конституция 
на Р България, Закон за народната просвета от 1991 г., Закон за закрила на детето от 2000 
г. и др. 

На второ място това е аргументирането на хронологичната структура, в която се 
проследява развитието на обекта на изследването. Тя включва два основни периода – от 
1991 до 1999 и от 2000 до 2012 година, които концептуално са разграничени като период 
на освобождаване на обучението по философските дисциплини от чуждата на природата 
им идеологическа едностранчивост (период на „философизиране” на обучението по 
философия) и последващ период на философско образование, ориентирано към развитие 
на познавателни компетенции на учениците, задоволяващи потребностите на съвременния 
стопански и обществен живот. 

Накрая в този аспект трябва да се посочи, че авторът на дисертационния труд 
откроява ролята на конкретните автори и авторски колективи за  промяната в 
преподаването на философските дисциплини след 1991 година. По този начин тази 
промяна е реконструирана като сложен процес, в който се преплитат както обективните 
изисквания, въплътени в съответните нормативни документи, така и усилията на 
академичната общност, които в не по-малка степен формират неговата посока и 
съдържание. В тази връзка положителна оценка по-специално заслужава прецизния 
анализ на учебните програми и съответните учебници (и учебни помагала) по философия, 
както и на такива компоненти на философското образование като програмата Философия 
за деца, Философската олимпиада, матурата по философия, въвеждането на Държавни 
образователни изисквания по философия и гражданско образование и др. 

3. Информационен ресурс, систематичност на изложението и публикации по 
темата 

В дисертационния труд е демонстрирано отлично познаване на фактическия 
материал и основните литературни източници по изследваната тема, а цитирането е 
коректно и в съответствие с общоприетите академични стандарти. Работата е добре 
структурирана по начин, който позволява в хода на хронологичното проследяване на 
промяната на обучението по философските дисциплини да се открои и вътрешната логика 
в този процес. Изводите в последната трета глава са обосновани от предходното 
изложение и са поднесени стегнато и ясно, като наред с това в цялото изложение 
присъства и личната позиция към изследваната проблематика. За последното говорят и 
предходните публикации на автора – общо пет, непосредствено свързани с представения 
труд, – участието му в различни международни и национални научни форуми, както и 
богатия му професионален опит като учител и експерт по философия и обществени науки.    

4. Приноси 
Приносните моменти са описани коректно в автореферата на дисертационния труд 

и могат да се обобщят в следните няколко пункта: 
Първо, налице е първата (по моя информация) систематизация на емпиричния 

опит на промяната в съдържанието и методиката на обучението по философия и 
философските дисциплини, осъществена в България след началото на демократичните 
промени от 1989 година. 

Второ, Предложен е теоретичен подход (модел) за осмисляне на богатия 
фактически материал, при който промяната в обучението по философия е описана като 
пресечна точка между обективните социално-културни изисквания в национален и 
глобален (в частност европейски) контекст, и субектната активност на академичната 



философска общност, представена от отделни автори и авторски колективи, инициирали 
съответните учебни програми, учебници, нормативни промени и различни 
извънучилищни образователни форуми. 

Трето, въведена е теоретично обоснована периодизация на изследвания процес, 
емпиричните критерии за която са извлечени от въведената представа за спецификата и 
функциите на философското познание. 

Четвърто, обоснована е необходимостта от изготвянето на държавен стандарт за 
оценяване резултатите от обучението по философия в средното училище, което е 
предвидено още в ЗНП от 1991 г., но повече от двадесет години остава нереализирано 
пожелание. 

Пето, Извършена е съпоставка със световните тенденции в обучението по 
философия, която може да се използва за подобряването на образователната практика в 
тази област у нас.            

5. Забележки и препоръки 
Изложените по-долу забележки се отнасят не толкова към представения, колкото 

към „пропуснатия” в дисертацията текст. В този смисъл те са по-скоро препоръки към 
бъдещата работа на докторанта по темата и могат да се резюмират така: 

Първо. Недостатъчно аргументиран остава изборът на възгледите на Джон Дюи и 
Матю Липман за характера на философското познание и съответно – училищното 
обучение по философия, които се използват като носеща логическа конструкция в целия 
дисертационен труд. Добре би било те да бъдат подложени на един по-задълбочен анализ 
в съпоставка с други значими възгледи в европейската философска традиция (например 
Дилтай, Ясперс и др.). 

Второ. Недостатъчно внимание е обърнато на (и в този смисъл е подценена) 
„стартовата” позиция на промяната в преподаването на философия в училище след 1991 г. 
Тук при всички случаи трябва да се има предвид значимия антидогматичен (и критичен) 
потенциал, който академичната философия беше натрупала в предходните години – 
потенциал, позволил успешното протичане на описвания в дисертацията процес, при това 
без особени драматични колизии. 

Трето. При проследяването на втория период на промяната (съответно във втората 
глава на дисертацията) не е отчетено влиянието на един изключително важен фактор – 
мощното навлизане на съвременните информационно-комуникационни технологии и, в 
частност, Internet. Тъй като те предизвикват съществени ментални и емоционални 
промени най-вече в подрастващите, по-задълбоченият анализ на учебните програми, 
учебните помагала и другите компоненти на обучението по философия през този период 
не може да заобиколи тази връзка.  

   На основата на написаното дотук и независимо от направените бележки с 
характер на препоръки, може да се направи следното мотивирано           

Заключение: 
Дисертационният труд „Философските дисциплини в училище след 1991 г. 

Философия на промяната” отговаря напълно на академичните изисквания и 
притежава всички необходими качества за получаване на положителна оценка, 
поради което предлагам на неговия автор Мая Горанова Митренцева, докторант 
към катедра Философия на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, 
да бъде присъдена образователната и квалификационна степен „доктор” по 
професионално направление 2.3. Философия (Философия на образованието). Имайки 
предвид предходните публикации и академични изяви на докторанта, препоръчвам 
също след съответното доработване трудът да бъде издаден. 

 
29 ноември 2013 г.                                                 Доц. д-р Ангел Кондев:   



             


