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 Разработеният от Мая Митренцева докторски труд представлява 

първия във философско-методическата литература у нас цялостен и значим 

опит да се анализира философията на промяната на структурата и 

съдържанието на философските дисциплини след 1991 г. Предимството на 

проведения анализ е в обстоятелството, че е проведен от пряк и активен по 

силата на служебните си отговорности участник в реформата, което прави 

резултатите и изводите ценни в методологическо и в практическо отношение. 

 Допълнително стойността на дисертацията се повишава и от факта, че 

използваният методологически подход не е изцяло библиографско-

описателски, а е с предимство теоретичен и практико-приложен като са 

изведени важни акценти на промяната на организацията и съдържанието на 

преподаването на философски дисциплини. 

 Предложеният за оценка дисертационен труд е с общ обем от 180 

нестандартни страници (равняващи се на поне 250 стандартни) и се състои от 

увод, три глави, заключение и приложения. Библиографията наброява 91 

източници на английски, руски и български език, използвани са 27 

документи и 9 интернет-източници. Изворовата база на направеното 

изследване е изключително обхватна особено с оглед на недостатъчния брой 

методически изследвания у нас, отнасящи се до преподаването на 



философските дисциплини. Проучени и детайлно анализирани са и 

основните документи, свързани с промяната на организацията и 

съдържанието на философските дисциплини. Приложената литература 

съдържа сериозни теоретически разработки и множество практико-приложни 

изследвания. 

 Дисертацията на Мая Митренцева има за предмет изследването на 

промяната в обучението по философия (психология и логика, етика и право, 

философия, гражданско образование) в годините на прехода у нас след 1989 

г. Нейната цел е да изследва основанията, които стоят зад динамичните 

процеси в обучението по дисциплините от философски цикъл в средното 

училище след 1991 г. Много добре е, че авторката подчертава, че нейното 

изследване няма нормативистки характер, а е по-скоро една фактическа 

история на промяната, върху която може да се извършва теоретизиране. 

Можем да твърдим, че в нейния дисертационен труд са извършени важни 

стъпки в тази насока.  

Съгласен съм с тезата на Митренцева, че този процес е удържан и 

развиван на основата на разбирането на философията като познание или 

познание за познанието. Авторката основателно набляга на факта, че 

промяната не е външно зададена по своето съдържание от някакви 

политически фактори, а само външно предизвикана. Необходимостта 

произтича от промяната на социалната ситуация, която изисква и промяна на 

образователната система. Затова е оправдано и желанието й да разкрие 

нормативните и теоретични основания на промяната на философските 

дисциплини. 

Може с основание да се твърди, че Мая Митренцева в достатъчна 

степен е изпълнила задачите, които си поставя и е постигнала резултати, 



които имат научна и практическа значимост за българската философска 

общност и преподаването в средното училище. 

 Съчетаването на историко-описателния и теоретичния подход води 

авторката към концептуално осмисляне на събрания фактически материал от 

гледна точка на теоретични основания, както и постижения, свързани с 

отчитането на ролята на философското образование в глобалната епоха, 

отразени в документи на ООН и ЮНЕСКО.  

 На базата на една удачна периодизация на етапите на промяната Мая 

Митренцева откроява и основните тенденции в тях – деидеологизация на 

обучението и освобождаване на инициативата на учениците за изследване и 

творческо мислене (първи етап) и обучение по ДОИ по философия, опиращи 

се на мисленето на философията като познание и правото на учениците да 

бъдат компетентни, професионални и отговорни.  

 Сред постиженията на дисертацията бих откроил и направените изводи 

за липсата на съвременна система за оценяване на постиженията на 

учениците, чието осъзнаване и разбирането на необходимостта от такъв 

стандарт се явява като един от евристичните подтици в пътя на реформата на 

философското образование. Авторката дори смята, че за да продължи 

промяната е необходимо да бъде приета такава нова система за оценяване на 

основата на обучение, залегнало в стандартите за учебно съдържание. 

 Високо оценявам и нейния анализ на постигнатото в олипмиадата по 

философия, която наистина се утвърди като една територия за изграждане на 

изследователски умения на учениците. 

 Съгласен съм, че реалните социални потребности днес, които 

определят и основната насока на промяната, са свързани не с трупане на 

информация, знания и умения за тяхното възпроизвеждане, но с овладяване 

на умения за творчество и иновативно мислене. Основателно е изискването 



тази промяна да бъде продължена чрез изготвяне на стандарти за оценяване и 

цялостна квалификация на учителите, включително и тяхната подготовка във 

висшите училища, съобразно новите изисквания и социални очаквания. Смея 

да твърдя, че висшите училища у нас разбират тази необходимост и се 

опитват да преустроят своите програми и обучение на основата на тази 

главна тенденция. 

 Мая Митренцева има 4 публикации по темата на дисертацията, 

свързани с нейната практическа работа. Мога да пожелая да се ориентира и 

към публикуване на нейните теоретични резултати за философията на 

промяната на преподаването на философския цикъл в средното училище. 

Авторефератът представя точно постиженията на дисертационния труд. 

 Струва ми се, че има известен дисбаланс между теоретичната и 

илюстративната част в работата като втората определено доминира и без 

съществени проблеми за разбирането на основните изводи би могло да бъде 

посъкратена. 

 В заключение искам да изразя своята висока положителна оценка за 

постигнатото от Мая Митренцева в нейния дисертационен труд и да 

препоръчам на уважаемото научно жури да й присъди образователната и 

научна степен „Доктор”. 

27.11.2013 г. 

     Автор на становището: 

       (проф.д-р Вихрен Бузов) 


