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Становище 

От проф. дпн Албена Чавдарова 

За дисертационен труд на Марияна Илиева 

Редовен докторант към катедра „История на педагогиката и управление на 

образованието”  

при Факултет Педагогика на СУ „Св. Климент Охридски” 

На тема: Дидактическите възгледи на Михаил Герасков (1874-1957) 

 

Като научен ръководител на дисертант Марияна Илиева познавам много добре 

целия процес на изледване и създаване на представената за публична защита 

дисертация. През изминалите години докт. Илиева работи целенасочено, 

задълбочено и положи максимални усилия за постигане на представените научни 

резултати. Бих могла да взема отношение по няколко въпроса: 

1. Научни основания за избор на тема на дисертационото изследване 

При зачисляването на докт. Илиева, като научен ръководител, предложих да се 

изследва научно-педагогическото творчество на М. Герасков и по-специално 

неговите дидактико-методически възгледи. Основанията за това бяха, че голяма 

част от публикациите на М. Герасков са били в т.нар. забранителен списък в 

периода 1945-1989г. и поради това не са обект на специално изследване. Друг 

аргумент в полза на избор на тема беше и фактът, че в периода след т.нар. 

демократичните промени творчеството на М. Герасков е проучвано фрагментарно 

от различни изследователи в зависимост от различни изследователски цели. В този 

смисъл в българската педагогическа историография липсваше цялостен анализ и 

оценка на педагогическите възгледи на един от значимите дидактици и 

университетски професори в България. 

2. Структура на дисертационното изследване 

Дисертационното изследване е структурирано в 4 глави, които задават основните 

параметри на изследването в следната взаимовръзка – представянето на 
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биографията на М. Герасков от гледна точка на формиращите идейно-личностни 

фактори (първа глава), както и очертаването на водещите тенденции в 

педагогическата мисъл в България в периода, когато твори Герасков (втора глава), 

са надежна основа за да се изведат неговите основни дидактически възгледи (трета 

глава) и методически идеи (четвърта глава). Важна част от дисертационното 

изследване е представената пълна библиография на трудовете на М. Герасков, както 

и снимков материал от неговия живот и научно творчество.  

В очертаната по-обща структура са изведени подглави и параграфи, в които са 

представени и анализирани основни дидактически категории като научен статут на 

дидактиката; същност, съдържание и организация на училището; същност, цел, 

принципи и методи на обучението. Много сполучливо методическите възгледи на 

М. Герасков са анализирани по училищни степени (начално училище, прогимназия 

и гимназия), а отделните т.нар. предметни методики са обособени по групи учебни 

предмети. 

Заключението отразява постигнатите научни резултати. 

Използваната литература включва 169 източника. 

3. Приноси на дисертационния труд 

Те могат да бъдат обобщени в следните точки: 

 Направен е цялостен съдържателен анализ на научното творчество на 

М. Герасков като са изведени неговите приноси за развитието на 

дидактиката като университетска дисциплина. 

 Направен е сравнителен анализ между идеите на М. Герасков и 

първо, двете господстващи педагогически парадигми през втората 

половина на ХХ в. в България – хербартианство и реформаторска 

педагогика и второ, от гледна точка на съвременните концепции в 

дидактиката и методиката. И двете направления се извеждат 

конкретните приноси на М. Герасков. 
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 Актуализирана и систематизирана е библиографията на М. Герасков 

като са добавени нови публикации в списъка на неговите научни 

трудове. 

 Очертан е целият научен и академичен профил на един 

университетски професор по педагогика, което може да ни служи за 

пример и до днес.   

 

4. Лични впечатления от докторанта 

Докт. Илиева са доказа като един млад и перспективен изследовател в областта на 

историко-педагогическите изследвания. За това допринасят особено и познанията и 

по обща история, тъй като тя е завършила и тази специалност. През изминалите 

години на доктурантурата, както и по настоящем, г-жа М. Илиева води и семинарни 

занятия със студенти от специалност Педагогика по две задължителни дисциплини 

– история на образованието и педагогическите учения и история на българското 

образование. И в двете направления тя се справя отлично, за което свидетелстват и 

добрите изпитни резултати. 

На основата на приносите на докторското изследване, както и на личните ми 

впечатления от работата на докторанта в качеството ми на негов научен 

ръководител, категорично подкрепям присъждането на образователната и научната 

степен „Доктор” на Марияна Илиева по професионално направление Педагогика. 

 

 
14.02.2012 г.                                                                                        .................. 
София     

                                                                                  ( Проф. дпн Албена Чавдарова) 

 


