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   С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е 
 

на доц.д-р Невена Славева Филипова върху дисертационния труд, разработен от 
Марияна Иванова Илиева на тема ”Дидактическите възгледи на Михаил Герасков/ 

1874-1957/” 
 
  Темата на дисертационния труд на Марияна Иванова Илиева е актуална и 
значима по силата на историческата необходимост да се изследват  възгледи на 
българските педагози от миналото с цел тяхното иновиране и използване в 
съвременната педагогическа теория и практика. 
 В този контекст докторантката представя научните основания за избора и 
разработването на темата на дисертационното си изследване, а именно: приносът на 
Михаил Герасков за педагогическата наука и необходимостта от цялостно 
изследване на педагогическите му възгледи. 
 Дисертационното изследване е структурирано в увод, четири глави, 
заключение, използвана литература и приложения. 
 В увода докторантката прави ретроспективен анализ на редица трудове на 
автори, изследвали идеите и творчеството на Михаил Герасков. 
 Обект, предмет, цел, задачи, хипотеза са формулирани добре. Предложените 
изследователски методи кореспондират с историко – педагогческите изследвания и 
позволяват докторантката да реши поставените изследователски задачи. 
 В глава първа са представени личността и делото на МихаилГерасков. 
Основно са проучени  ученическите и студентските му години, учителстването му на 
различни места/ Кутловица, Берковица, София, Айтос,Враца и др. Проследена е и 
преподавателската му дейност в Софийския университет в позицията му на доцент и 
извънреден професор в катедрата по дидактика и методика – четените курсове, 
отличаващи се с широта на мисълта и принципна позиция по различните 
направления в  реформаторската педагогика. Акцентира се върху активната му 
обществена позиция за защита професионалните и политически възгледи на 
учителите, с което често влиза в конфликт н училищните власти..Направен е и 
кратък анализ на педагогическото му творчество, което по думите на докторантката 
„респектира със своя обем и съдържание”. 
 Във втора глава  / 15 стр./  е направен ретроспективен анализ на влиянието на 
различни педагогически течения върху развитието на българската педагогическа 
мисъл/ вкл. и върху М.Герасков/ след Освобождението – педагогиката на Хербарт и 
последователите му, идеите на реформаторската педагогика. Подчертана е 
способността на Михаил Герасков да изгради собствена позиция по различни 
въпроси на дидактиката. 
 Глава трета „Михаил Герасков за дидактиката като наука” е най-обширна./ 
106 стр./. това е обяснимо в контекста на темата на дисертационното изследване. В 
тази глава докторантката изследва: 

-схващането на М.Герасков за научния статут на дидактиката – понятиен 
апарат/  разбирането му за „възпитание” и „обучение”; обект, предмет, цел и задачи; 
за дидактиката в качеството й на нормативна, описателна  и обяснителна наука; 
споровете му в педагогическия печат по различни въпроси за дидактиката като 
изкуство или наука; за изследователските методи на дидактиката; връзката й с 
другите науки; 
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-виждането му за същността на образованието – основните понятия и 
категории и съотношението между тях – «образование», «обучение», 
«самосъзнание»,»личност» и др.; за функционалната зависимост между образование 
– култура – цивилизация; за основните задачи на образованието и факторите, 
способстващи за постигането им; за влянието на наследствеността и средата в 
процеса на образование; 

-виждането му за съдържанието на образованието -  учебен план, учебна 
програма, учебници и учебни помагала; акцентирано е върху разбирането на Михаил 
Герасков за необходимостта учебния план да се разработва въз основа на 
предварително установена схема, предписваща учебните предмети и материали за 
постигане на образователните цели; за характеристиките на учебния план –пълнота, 
псих.обоснованост, обективност, систематичност, съвременност; на основа 
схващането на различни автори за подбора на учебното съдържание, са предложени 
възгледите на М. Герасков по този въпрос/ съгласие или несъгласие с разл. автори/; 
мястото на всеки учебен предмет в училищната система и изборът на учебното 
съдържание, което трябва да бъде  вярно, научно, достъпно, точно; пихолого-
педагогическите и хигиенни изисквания при изработването на седмичната програма; 

-ролята на училището в качеството на основна система за организация на 
образованието – видовете и степени училища; връзката училище – образование и 
училището в качеството му на «културен фактор» на обществото; идеята на 
М.Герасков за задължително образование за всички слоеве и плурализъм при 
изграждането/ вътрешно и външно/ на училището; разбирането му за единство 
между национално и наднационално съзнание, за съхраняване на културно-
националната идентичност; отношението на М.Герасков към връзката училище – 
църква и мястото, и ролята на религията и вярата в обществото; схващането му за 
умереност в съчетаването на централизацията и децентрализацията при управление 
на училището; ролята, която отрежда на различните образователни степени, на 
общото и професионално образование, на подготовката на педагогическите кадри и 
перманентната им квалификация; на цялостната организация на учебния процес като 
се акцентира върху идеите на М.Герасков, които имат връзка с някои съвременни 
форми на организация, както и ролята на просветното министерство, училището и 
родителската общност при организацията на обучението. 

-възгледите на М.Герасков за обучението/ в тесен и широк смъсъл/, за 
същността на понятия като »самообучение и самообразование», »ученост», 
»интелигентност»,»интелект»; някои противоречия във формулировките му за 
обучението като двупосочен процес на «постоянно душевно взаимодействие между 
учителя и ученика», като «двустранна умствена деятелност»; схващането на 
М.Герасков за целта на обучението в контекста на Хербартовата идея за 
възпитаващо обучение и многостранен интерес; 

-пространно възгледите на М.Герасков за принципите и методите на обучение 
в контекста на историческото им развитие, както  и някои съвременни 
интерпретации от редица автори / М.Андреев, П.Петров, Пл.Радев/; 

-схващането на М.Герасков за урокът като основна форма на обучение, 
типовете уроци, структурните им елементи и съвременни интерпретации на 
проблема; 

-възгледите му за формите на изпитване и оценяване в училище в контекста 
насъвременните разбирания за този важен момент от цялостната организация на 
учебния процес; връзката между изпитване и оценяване и наличието на известна 
субективност при цифровото оценяване; ролята на текущата проверка за по-
цялостното и точно оценяване на ученика; 
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-разбирането на М.Герасков за безспорната роля на учителя в обучението, за 
професоналната му подготовка и значението на личностните му качества; 

Глава четвърта докторантката е посветила на методическите възгледи на 
Михаил Герасков. На основата на схващането му за връзката методика – обща 
педагогика, докторантката разкрива възгледите му за : дидактика на първоначалното 
образование; прогимназиална дидактика и гимназиална дидактика и връзката между 
последните две;  

Предложени са кратки позовавания на методическите възгледи на автори като 
В.Манов, Ст.Басаричек, С.Велев, В.Николчов, Т.Бенев. 

Подробно са изяснени: 
- възгледите на М.Герасков за методика на обучението в началното училище, 

в прогимназията и средните училища на предметите от езико-историческата, 
природо-математическата и техническата група; 

-вижданията му за: развитие на устната и писмена реч, етапите при 
обучението по четене, за обучението по български език и литература и някои 
съвременни схващания попроблема; целите, задачите и съдържанието на обучението 
по отделните учебни предмети, подходящите принципи и методи на преподаване; 
подчертана е спецификата при преподаване на всеки учебен предмет и значението 
му за развитие на учениците; разбирането на М.Герасков за ролята на методите и 
формите на обучение за провокиране ученическата активност и самодейност; за 
необходимостта от добра предварителна подготовка на урока/ съобразно 
спецификата му/ от страна на учителя за неговото успешно протичане;  

Достойнствата на предложеното за рецензиране дисертационно изследване се 
отнасят до: 

1.Докторантката е издирила и проучила сериозно количество емпиричен 
материал, позволяващ  да се решат поставените в труда задачи. 

2.В резултат на издирвателската си работа, докторантката е добавила към 
библиографията за Михаил Герасков още  две книги. 

3. Разгърнати са възгледите му за дидактиката и методиката на обучение по 
отделните учебни предмети. 

4.Направена е съпътстваща оценка на методическите възгледи на Михаил  
Герасков в контекста и на съвременното им разбиране. 

5.Докторантката търси корелация между минало и настояще, каквато 
всъщност е и целта на едно историко-педагогическо изследване. 

Очевидно е желанието на докторантката да навлезе в дълбочина във 
възгледите на Михаил Герасков за дидактиката и методиката на обучение, и да ни 
представи всичко, до което се е докоснала в процеса на изследователската си работа. 
И това е обяснимо.  . Но на места натежават/преобладават/ обясненията за сметка на 
изводите и обобщенията. Част от текста би могъл да се съкрати като се избегнат 
подробните описания / особено в методическата част/ за сметка на по-стегнато  и 
обобщено представяне на идеите му. 

  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
Оценката ми за дисертационния труд е положителна. Това ми дава основание 

да предложа на уважаемото научно жури на присъди на Марияна Иванова Илиева 
образователната и научна степен «доктор». 

 
 10.02.2012г.                                                               Член на журито:.. 
                                                                                              / доц.д-р Н.Филипова/.... 
 

 


