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Представените документи за становище са изготвени в съответствие 

със законовите норми и дават възможност да се изгради представа за 

научните и научно-приложните приноси на дисертационния труд.  

Михаил Николов е възпитаник на СУ “Св. Климент Охридски” 

завършва магистратура по теология  /учител по теология – богословие/. 

Преминавайки през много специализации в България и чужбина, 

докторантът придобива голям професионален опит, натрупан през 

годините като художник-реставратор и иконописец. Неговата 



професионална подготовка намира успешна реализация, за което 

свидетелстват и множеството получени награди за принос, подпомагане и 

опазване на културно-историческото наследство. Докторантът насочва 

своите научни интереси по посока на развитието на компютърните 

технологии, като се опитва да ги внедри в сферата на преподаването по 

изобразително изкуство, като предлага иновативен метод, който да се 

въведе в средните и висши училища. Издадените на български език 

мултимедиини дискове и реализирани сценарии за документални филми, 

говорят за професионализъм, реализиран и в медиините пространства. 

Дисертацията съдържа 299 стандартни страници, от които 210 

страници обяснителна записка, 88 приложения под формата на 

фотодокументация на фотохартия, а останалите илюстрации са черно- 

бели, като някои от тях са вградени в текста за повече яснота. Списъкът на 

използваните литературни източници съдържа 166 заглавия, допълнени с 

мултимедия, документални филми и интернет линкове. Според възприетата 

от докторанта структура научният труд е съставен от увод и три основни 

глави, заключение, приноси, библиография, приложения. 

Авторефератът е изготвен според изискванията и отразява коректно 

дисертационното съдържание. 

Актуалността на дисертационния труд в научно и научно-приложно 

отношение, е аргументирана от автора в търсене на нови форми на 

преподаване и усъвършенстване на педагогическия процес. Михаил 

Николов настоява да доразвие и допълни традиционните методи на 

преподаване, като се опитва да въведе един нов, мултимедиен, иновативен 

подход в обучението по изобразително изкуство.  

В дисертационния труд на докторанта са разгледани различните 

аспекти и съвременни тенденции в теорията и методиката на обучението по 



изобразително изкуство. Потърсени са многообразни гледни точки – 

изкуствоведски, педагогически, творчески, към един кръг от проблеми, 

засягащи спецификата на живописта на дебърските зографи Михаил и 

Христо Благоеви . Задълбочената теоретична подготовка на кандидата в 

областта на изкуствознанието, съвременните техники за реставрация и 

оригиналните технологии на старите майстори, е успешно имплементирана  

в един иновативен метод за преподаване,  предложен от докторанта.Той 

представлява значителен принос с теоретико-приложен характер и обхваща 

проблемите на възприемане на изкуството и начинът на представянето му 

чрез мултимедия. Докторантът анализира и надгражда забележителния 

изследователски труд на проф. Асен Василиев “Български възрожденски 

майстори”, като посочва редица нови изследователски данни, особено 

важни за професионалистите, занимаващи се с реставрация и консервация 

на произведения на изобразителното изкуство. Методическите постановки, 

формулирани от докторанта поставят широка основа и свобода на избор 

пред педагога,  който може сам да определи най-подходящите форми за 

обучение според възрастова група на учениците/студентите и това как 

точно да бъде проведено обучението. Направените изводи са представени 

във вид на таблица, като са съпоставени отделните възрастови групи на 

обучаваните и постигнатите резултати при различните форми на обучение.  

 

Заключение:  

Отчитайки основните приноси на представения ми за становище 

дисертационен труд в теоретичен и приложен аспект, научно-

изследователските способности и постигнатите резултати на докторанта, с 

убеждение давам положителна оценка на дисертационния труд на тема: 

“Живописта на дебърските зографи Михаил и Христо Благоеви – 



мултимедиен иновативен метод в обучението по изобразително изкуство в 

СОУ и Висшето училище” и предлагам на Уважаемото научно жури да 

присъди на Михаил Маринов Николов образователната и научна степен 

„доктор“ в Професионално направление: Педагогика на обучението по... 

Научна специалност: Методика на обучението по изобразително изкуство.  
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