
РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д. н. Йордан Георгиев Колев на дисертационен труд на тема: 

„Основни тенденции в развитието на университетското образование в 

Монголия и България след 1990 г.“, представен от Туул Селенге за публична 

защита пред Научно жури за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор” по научната специалност 1.2. Педагогика.  

Научен ръководител: доц. д-р Бончо Господинов    

 

 Афористично казано, човечеството оцелява (поне засега) не „защото 

се е смяло“, а защото съхранява и обменя опит/информация между своите 

поколения и особено сред отделните индивиди. Може би наченките на 

Цивилизацията са в появата на интерес към другия и 

опознаването/изследването на неговия опит/познание за света и 

взаимодействията в природната и социалната среда. Затова значимите 

мислители очакват образованието така да култивира човечеството, че да 

съдейства за възможността хората да заживеят в социално справедливите 

условия на всеобщ вечен мир на Земята (Еразъм, Коменски, Кант и др.). И 

днес, особено днес, прогресивното човечество също разчита на 

образованието, за да може да израсне истинският гражданин на света – от 

векове мечтаната личност, която ще сътвори прекрасния свят на мир, 

сътрудничество и разбирателство за всички хора и за всеки отделен човешки 

субект. Закономерно размяната на образователните ценности на народите, 

нациите и държавите в международното сътрудничество все по-значимо 

налага в публичното пространство сравнителното образование, и като 

социално-педагогическа наука, и като учебна дисциплина. В този общ 

смислов контекст и рецензираната дисертация на Туул Селенге за основните 

тенденции в развитието на университетското образование в Монголия и 

България след 1990 г. е социално оправдана и научно значима. 

Рецензираната сравнителна теоретико-педагогическа разработка на 

докторант Туул Селенге върху основните тенденции в развитието на 

университетското образование в Монголия и България след 1990 г. обхваща 
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значителен и продължителен период (над 20 години) от развитието на 

висшето образование в Монголия и България – динамичен социално-

политически процес във времето след 1990 г. до към средата на 2013 г, 

когато се извършва разнообразна и ползотворна научна, управленска и 

практическа работа за модернизирането на висшите училища в двете страни 

в духа на опитите за преход към демократични общества. Избраната тема не 

само е актуална със своите намерения и послания, а е и навременно и 

полезно научно изследване, особено с направените историко-педагогически 

и социално-управленски анализи, със заключителните обобщения и изводи.  

 Според мен разработката на дисертацията е поставена на вярна научна 

и методологична основа – концепцията е отлично изградена, 

структурирането е правилно подредено в хронологично-аналитичен план и 

тематично организирано в четирите точки на труда. Постановката е 

структурирана класически – съответно обосновката на проблема, 

определеността на проучването и общата му характеристика. Мотивирането 

на изследването е компетентно направено – ярко обяснение на актуалността, 

отлично определени обект, предмет, цел и задачи (смислено целеполагане – 

да се търси съвместно сътрудничество в образователните усилия), научната 

хипотеза също е добра и т. н. за всеки детайл. Научният апарат е добър – 

прецизна употреба на понятия и термини, стилът е подходящ и с много точен 

изказ, цитирането – колегиално и достоверно, източниците и авторите – 

съдържателно изчерпани. Авторката има сполучливи анализи и сравнения, 

подходящи таблици за илюстриране на собствените историческо-

педагогически оценки. 

Приемам структурата и вътрешната организация на дисертационния 

труд за основните тенденции в развитието на университетското 

образование в Монголия и България след 1990 г., тъй като съответства на 

научните изисквания за подобен род разработки. Хронологичният подход 

позволява вътрешно йерархизиране на основните части, а сравнителният 

подход открива взаимовръзката на изложението в трите работни точки и 

позволява тематичните акценти в отделните подточки. Четвъртата точка на 
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разработката е за „някои изводи за развитието на университетското 

образование на Монголия и България за периода 1990 г. – 2010 г.“ – това 

безспорно е същинската и най-добрата част на изследването. Заключението 

на труда също е много съдържателно откъм резултати от проучването и 

особено със сравнителните акценти и очаквания за взаимно апробиране на 

елементи от историческия теоретико-приложен опит на висшето образование 

в Монголия и България. Библиографията включва 58 (само?) заглавия на 

кирилица, латиница и от интернет (и енциклопедиИ?). Обемът на труда (200 

стр.) е в рамките на допустимото идейно-творческо „разпростиране“.  

  Първа точка представя резултатите от историческия преглед на 

университетското образование в България и Монголия до 1990 г. Добре са 

проучени и умело анализирани явленията в историческите паралели. 

 Втората точка е за резултатите от проучването на развитието 

университетското образование в Монголия след 1990 г. Тук материалът е 

разгърнат в 6 подточки, като всяка от тях е центрирана по съответен 

проблем. Може би именно съдържанието на тази точка е ключово при 

разгръщането на цялото изследване в историко-педагогически план и 

подготвящо, оправдаващо сравнителния педагогически анализ. Интересно е 

доказаното разнообразие на висши училища, най-вече анализираните много 

видове училища.   

 Точка трета е за развитието на университетското образование в 

България след 1990 г. Авторката е проучила отделните елементи на 

системата, като резултатите организира в 2 подточки, чието съдържание, 

анализи и обобщения са логически свързани и динамично балансирани: от 

документацията през учениците и учителите до учебниците, базата и 

финансирането – тук идеята за системен подход е отлично осъществена. От 

добрите иновации в тази област на националното образование, постигнати от 

нашите демократични правителства и доказани от докторант Селенге, следва 

да се отбележи преди всичко коментирането на „някои“ актуални проблеми 

на висшите училища в България и особено ролята на студентите в тяхното 

управление (Дис. т. 3.2: 126-164).  
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 Точка четвърта по същество съдържа изводите („някои“) на 

докторанта относно резултатите от нейното сравнително проучване – общо 

са седем подточките, като подходът й към задачите е приемлив, сравненията 

са колегиални, научни и съобразно целта на изследването (Дис. т. 4: 172-

188). Според мен тук попаденията на авторката са успешни и заслужават 

насърчения за продължаване в тази посока на научната й работа занапред.   

 Съдържателните качества на дисертацията на Туул Селенге също са 

на нужното научно равнище, като трябва да се отбележат по-специално 

следните нейни постижения: 

 - осъществен е междунационален обхват на проучването, а 

анализираните документи и автори са удовлетворително много, което е 

насърчително-радващо. Постигната е впечатляваща историко-педагогическа 

приемственост – и идейна, и съдържателна, което е основание и за взаимно 

заимстване. Все пак – тук, в България повече ни интересува 

университетското образование на Монголия с неговите оригинални 

национални детайли, с начина на преподаване, ключовите понятия на 

образователното съдържание и пр. – там е евентуалната полза за българското 

висше училище;    

 - приложен е ефективен историографски подход, като авторката 

представя и своя приемлива периодизация. Спазени са изискванията за 

цялостност и системност на историко-педагогическото сравнително 

проучване – на фона на историческия подход отлично са обособени етапите 

и преходите, като се търсят съответни закономерности в паралелите на 

историческия процес. Изследването правилно е осъществено от общото към 

различното в допирни точки, сходствата и първопричините, закономерности, 

зависимости, взаимодействия – отлична работа!;   

 - постигната е хармонизация на научните интереси на докторантката, 

чието енергийно ядро са именно предметът и целите на дисертационната 

разработка. Напълно заслужена е моята оценка за Туул Селенге като за 

завършен изследвач на историята на монголското и българското образование 

– тя продължително и задълбочено е мислила върху идеите, думите и 
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изреченията на своята дисертация; самостоятелно, умно, търпеливо и 

отговорно се е трудила продължително в специфичната област на 

историческото и сравнителното познание, без да пренебрегва своето 

самообразование и обществените си задължения. 

В този контекст на взаимно удовлетворение държа да отбележа моята 

обща преценка за дисертационния труд на колегата Селенге – детайлно 

сравнително педагогическо изследване с достоверни резултати, вдъхващи 

както доверие в научните намерения на докторанта, така и подсказващи 

очакването за още добри проучвания в тази насока. Мисля, че особено важни 

и актуални са социално-педагогическите аспекти на Туул Селенге върху 

процеса на специализиране на висшето образование, автономността на 

висшите училища, функциите на частните университети, претенциите на 

пазара на труда и др. 

 

Авторефератът на Туул Селенге точно и обемно отразява 

съдържанието на нейната дисертация за основните тенденции в развитието 

на университетското образование в Монголия и България след 1990 г. и е 

изработен професионално. Публикациите („под печат“) по темата също 

отговарят на темата на защитавания теоретико-педагогически труд, като 

представят гледните точки на докторантката върху основните направления 

на сравнително изследваните социално-педагогически явления от избрания 

исторически период. Приемам справката за научните приноси на 

авторката, тъй като скромно, вярно и интелигентно отразяват нейните 

реални постижения в историята и съвременността на университетското 

образование в Монголия и България.   

 

Забележки и препоръки 

 1. Научната осведоменост на докторанта е удовлетворяваща, въпреки 

срещащите се в труда й „не знам“, „някои“ и др. – нали определящи са 

избраните за изследването цели и задачи. Същевременно препоръчвам на 

колегата по-задълбочено да изучава класиците на европейските 
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педагогическите теории и практики и по-често да се позовава на техните 

идеи. И още критичност при оценяването на социално-педагогическите 

явления – сега разработка е много конспектна, в резюме, без достатъчен 

анализ на образователните явления – по принцип всяко знание е полезно, 

което оправдава и осмисля опитите за заимстване на добър опит. 

 2. Докторант Селенге трябва да продължи своята изследователска 

работа в същото направление и с търпение да разшири сферата на своите 

сравнителни проучвания в другите звена на националните образователни 

системи, особено за съдържанието на обучението и връзката му с 

изискванията на пазара на труда.    

 

Въпрос: Какъв е Вашият научен коментар на често споменаваното в 

труда понятие „масовизация на висшето образование“? 

 

Заключение 

Очевидните научни постижения на докторант Туул Селенге в 

изследването й за основните тенденции в развитието на университетското 

образование в Монголия и България след 1990 г. и направеният тук оценъчно-

положителен историко-педагогически коментар доказват, че рецензираната 

разработка на дисертация е неин самостоятелен авторски труд с адекватни и 

оригинални научни приноси. Тези мои твърдения са основание да предложа 

на Уважаемите членове на Научното жури да й присъдят научната степен 

„доктор” по научната специалност 1.2. Педагогика. 
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