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РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертация на тема:”Дидактическите възгледи на Михаил 

Герасков(1874-1957), разработена от Марияна Иванова Илиева, за 

присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР” по 

професионалното направление „Педагогика” 

  Марияна Илиева е род. в град София през1977 г. Средно 

образование завършва през 1995 год. в 132 СОУ „Ваня Войнова”, г. София. 

През 2002 год. завършва магистърска степен във Факултета по педагогика , 

специалност „Педагогика” към  СУ „Св.Климент Охридски”, а 2005 г. - 

Историческия ф-т на Университета. От 2008г. до 2011 е докторант във 

Факултета по педагогика. През 2011 г. е отчислена с право за защита. 

 Творчеството на авторитетния педагог Михаил Герасков е 

достатъчно обемно като научна проблематика и достатъчно респектиращо 

в своята съдържателност. Изследователските резултати, които постига 

дават трайно и сериозно отражение върху развитието на българската 

дидактика. Учените се впечатляват от дълбочината на неговата мисъл и 

проникновеност и въпреки това, той все още не е изследван достатъчно 

обхватно. Точно поради това, творческите усилия на Марияна Илиева 

заслужават специално внимание. Заглавието на разработката насочва 

директно към изследователската сфера, но изгражда и сериозни очаквания, 

свързани със способността на докторантката да прониква едновременно в 

по- различни измерения на вече известни и по-малко известни факти и 

данни и едновременно с това да постига ново равнище на смислово 

съотнасяне към съвременния образователен контекст. Защото не 

повествователните интерпретации на исторически параметрираните 

явления и събитията конструират погледа на учения към минало, настояще 

и бъдеще, а   проникването в по-различни равнища на  интерпретация, 



2 

 

предполагаща ключови съдържателни сечения и съотнасяния от едно 

равнище на събитийност към друго такова, където се докосваме до нов  

тип смисленост. 

  Като цяло, Марияна Илиева защитава тези очаквания като избира 

важни за творчество на М.Герасков теми и сфери на проучване, достатъчно 

актуални и днес за съвременната ни образователна система: научен 

статут на дидактиката и обвързаността с другите сродни науки, 

същност и съдържание на образованието, училището като основна 

система за образование, урокът като основна организационна форма на 

обучение, изпитването, научния статут на методиката  и ролята на 

учителя в обучението. Веднага се натрапва, обаче усещането за „потъване” 

в широката изследователска територия, очертана от докторантката, което 

естествено е довело до текстово разточителство в изложението и то за 

сметка на нужното центриране върху най-значимото(свързано с 

конкретиката на изследването) , но и  до известно неглижиране на баланса 

между историческо и педагогическо и акцентиране върху историческото. 

Погледнато реално, всяка една ключова информационна ориентация  , 

отразена още в съдържанието на дисертацията, би могла да послужи за 

отделно дисертационно изследване. Такъв подход може би щеше да бъде 

по-реалистичен и по-полезен. Разбира се, не би могло да се отрекат 

сериозните усилия на М.Илиева да изследва голям обем от информация в 

един широк времеви исторически отрязък, да осъществи сериозен паралел 

в изследователските резултати на различни български изследователи и 

едновременно с това - да запознае читателя с интересни факти, свързани не 

само с творчеството на големия педагог, но и с фрагменти от живота му. 

 Параметрите на изследването(предмет, обект, задачи, методи на 

изследване) са очертани професионално.  Хипотезата - по начина по който 
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е формулирана показва, че е излишна, тъй като дисертацията има 

подчертано теоретичен характер. В това ни убеждава и ползвания 

инструментариум, с помощта на който е осъществено цялостното 

изследване. 

 В хода на проучвателната си дейност, докторантката успява да 

очертае в пълнота дидактическите възгледи на М.Герасков и техните 

проекции върху по-нататъшното развитие на педагогическото познание в 

България. Аналитично и задълбочено М.Илиева отразява целокупната 

дейност на изследвания автор и по този начин маркира най-ярките  му 

постижения не самоцелно, а в логическа предпоставеност и обвързаност. 

Търси и открива съдържателни информационни опори, на базата на които 

изгражда и коментира конкретни концепти. Постига и известна степен на 

съотносимост към съвременния образователен контекст, загатвайки за 

непреходната актуалност на някои основни тези в творчеството на 

М.Герасков, каквито са : активността на учениците, съдържанието на 

държавните документи(учебен план, учебна програма, съдържание на 

образованието, училищната адаптация. Коментирайки отделните акценти 

в творчеството на М.Герасков, докторантката ги обединява в две по-

големи информационни цялости(две глави) : „Михаил Герасков за 

дидактиката  като наука” и „Методически схващания на Михаил Герасков. 

В тези изследователски сфери, М.Илиева включва различните „съставни” 

на двата, обемни по своята същност проблеми. Търси и открива връзки и 

влияния.   

Много професионално, в заключението докторантката извежда 

систематизирания, най-значим резултат от дисертационното изследване, 

представен чрез основните акценти в творчеството на педагога 

М.Герасков: „М.Герасков за дидактиката като наука”; „М.Герасков за 
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образованието”; „М.Герасков за обучението”; „Методически схващания на 

М. Герасков”.  

Научни приноси:  

1. Извършен е задълбочен педагогически анализ на цялото 

педагогическо творчество на Михаил Герасков, на базата на обемно 

историко-педагогическо изследване и на тази основа са обособени 

дидактическите му възгледи; 

2. В анализа на изследваните факти и данни, пълноценно е реализиран 

ценностнен подход, което намирам за изключително добро 

постижение; 

3. Постигнато е ново равнище на интерпретация и ситематизация на 

актуални и значими научни постановки в педагогическото 

творчество  на Михаил Герасков. 

Бележки и препоръки: 

1. Темата на дисертацията е формулирана много общо и това е причина 

за голямото количество текст, който на места е представен доста 

повествователно с акцент върху исторически факти и научни 

постановки на М.Герасков, вече проучвани и от други автори. 

2. Бих препоръчала отпечатване на част от дисертационното 

изследване, в частта, посветена на актуалните (за съвременния 

образователен контекст )дидактически постановки на Михаил 

Герасков, които биха подпомогнали съдържателното обогатяване на 

действащата образователна система. 
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Представената дисертация отговаря на съществуващите критерии, 

детерминиращи качествата на едно научно изследване и показва 

възможностите на авторката да се справя професионално. 

 Всичко това ми дава основание да препоръчам на уважаемите 

членове на Журито да допусне до защита Марияна Иванова Илиева и 

да й присъди образователната и научна степен „ДОКТОР” по 

професионалното направление  „Педагогика”. 

Докторантката има 3 публикации по дисертационната тема  , което е 

гаранция за устойчивия й професионален интерес към изследвания 

проблем. 

Авторефератът следва съдържателно логиката на цялостното 

изследване. 

 

18.01.2012г.                                             Рецензент: ……………………..  

                                                                   Проф.д-р Емилия Василева 

 

 


