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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. д-р Иван П. Иванов - ШУ „Еп. Константин Преславски”, член на научно 

жури в конкурс за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР в ШУ „Еп. Конс-

тантин Преславски“ в Област на висше образование: 1. Педагогически науки, Про-

фесионално направление: 1.2. Педагогика, научна специалност Теория на възпита-

нието и дидактика, обявен в Държавен вестник бр. 26 от 7.04.2015 г. 

 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната дей-

ност и продукция, представена от участника в конкурса доц. д-р Наталия Иванова Ви-

танова-Маринова от катедра „Педагогика и управление на образованието“, Педагоги-

чески факултет, ШУ „Еп. Константин Преславски” 

 

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА КАНДИДАТА 

Представените документи за участие в конкурса за заемане на академична длъжност 

„професор“ и провежданите процедурни действия са в съответствие със Закона за развитие 

на академичния състав в Република България и Правилника за неговото прилагане.  

Наталия Иванова Витанова-Маринова е родена на 04.08.1967 г. През 1991 г. придо-

бива образователната степен магистър по начална училищна педагогика в ШУ „Епископ 

Константин Преславски”, а в 2009 - доктор по педагогика (тема на дисертационния труд: 

„Анимацията в обучението на студенти от професионално направление „Педагогика”).  

Работи като учител в НУ „Христо Смирненски” – с. Осеновец, ОУ „П. Р. Славейков” 

– с. Изгрев, ОУ „Д-р Петър Берон” и СОУ „Сава Доброплодни” – град Шумен.  

В ШУ „Еп. Константин Преславски” работи като хоноруван асистент по История на 

педагогиката и българското образование (1994), асистент по педагогика (1999), старши 

асистент (2002) и главен асистент (2005). От 2011 г. до сега е доцент по Педагогика (Теория 

на възпитанието и дидактика) в Катедра „Педагогика и управление на образованието“ на 

ПФ на ШУ. 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И АДМИНИСТРА-

ТИВНА ДЕЙНОСТ 

Доц. Витанова-Маринова има към момента около 24 години общ трудов стаж и от 

тях около 21 години са в академична среда – всичките в ШУ. 

Предмет на тази рецензия е нейната преподавателска, научноизследователска и ад-

министративна дейност в периода след избора й за доцент през 2011 година.  

Доц. Витанова-Маринова е на пълен щат (360 ч. аудиторна заетост) в ШУ, като го-

дишната й преподавателска натовареност през годините е от порядъка на 500 часа. Курсо-

вете, които води при ОКС „Бакалавър” са: дидактика; андрагогия; педагогическа реторика; 

дидактическа анимация; педагогика; педагогически аспекти на пробацията; извънкласни 

дейности в училище; тренинг за управленски умения; хоспитиране; текуща и преддипломна 

педагогическа практика, а в ОКС „Магистър”: образователни системи и структури; ети-

чески и правни аспекти на гражданското и интеркултурното образование; консултиране на 

педагогическия персонал; реторически техники в гражданското и интеркултурното образо-

вание; тренинг по интеркултурна комуникативна компетентност.  

По всички преподавани дисциплини е разработила нови авторски учебни програми, 

обогатени със съвременни ориентации и подходи в преподаването - power point презента-

ции, тренинг техники и групова работа, разработка на тестове и прилагането им за текущ 

контрол. 

Доц. Витанова-Маринова участва активно в редица национални и международни фо-

руми - научни конференции, кръгли маси, творчески срещи, научни симпозиуми и др. Тя 
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активно работи със специализанти и подготвя студенти за защита на дипломни работи, на-

учен ръководител е на един докторант. Изявява се като научен редактор и рецензент на 

монографии, учебници и учебни помагала, студии и статии за публикуване в специализи-

рани педагогически списания, рецензии и отзиви при вътрешни обсъждания на дисертаци-

онни трудове на докторанти от Педагогически факултет на ШУ и участия в научни журита 

за защити на дисертации и хабилитации.  

Тя в различна степен владее руски и английски език и ги благодарение на това има 

значителна осведоменост в научен план. Участва и в 7 университетски, 8 национални и един 

международен научни и образователни проекти. 

Основни области на квалификация и научни изследвания на доц. Витанова-Мари-

нова са историята на българското образование, дидактиката и теория на възпитанието. Тя е 

автор (и съавтор) на 9 монографии, 3 учебника, 13 помагала за нуждите на университетс-

кото образование и на едно учебно помагало по математика за II клас одобрено от МОН. 

Има публикации в специализирания педагогически печат и в сборници с доклади от научни 

конференции. 

В професионалната си кариера след 2011 г (когато става доцент) е публикувала над 

40 научни труда, с които участва в настоящия конкурс. В по-голямата си част, това е науч-

ноизследователска активност, която е различна по тематика и насоченост от темата на ди-

сертацията й и е основното доказателство за възходящо научно развитие. Подчертавам, 

също така и тематичното и формално разнообразие на публикациите на авторката. 

В документите на конкурса са документирани над 18 цитирания и позовавания, което 

е доказателство за публичност на авторовите трудове. 

Доц. Витанова-Маринова има значителен административен опит. Член е на АС, ФС, 

Методическия съвет, на Общото събрание на ШУ „Еп. Константин Преславски” и на об-

щото събрание на Педагогическия факултет. 

 

КОЛИЧЕСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ, С КОИТО СЕ 

УЧАСТВА В КОНКУРСА  
Доц. Витанова-Маринова участва в конкурса за академичната длъжност „професор” 

с общ брой 40 публикации, публикувани в периода след избора за доцент през 2011 г. и 

извън темата на дисертацията за доктор по педагогика. Отговарящите на изискванията на 

конкурса публикации могат да бъдат класифицирани както следва: 2 монографии; 31 статии 

в научни списания и сборници. Част от публикациите от представения списък са учебници 

и учебни материали и не подлежат на оценка като научна продукция. Ще бъдат коменти-

рани отделно. 

 

ОЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ 

Кандидатката е участвала в написването на две самостоятелни учебни помагала и в 

4 колективни (едното с две издания) за студенти, който нейната част в колективните тру-

дове е различна.  

 „Дидактическата анимация в началното училищно обучение“ (Шумен, 2013) е ко-

лективен труд на Надя Попова, Наталия Витанова и Нели Бояджиева, като в нея частта на 

кандидатката е около 1/3. Предназначена е за студенти, изучаващи дисциплините Дидакти-

ческа анимация в училище и Педагогика в специалности ПУНУП, НУП и НУПЧЕ. Значи-

мостта му се определя от приложимостта за  разработване на анимирани уроци – описана е 

технологията за дидактическо анимиране и са представени практически примери от об-

ластта на дидактическата анимация – уроци, сценарии. 

„Обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на про-

фесионалното им развитие (учебно помагало за учители)“ (София, 2013) е учебното пома-

гало, предназначено за организиране и провеждане на обучения на изявени педагогически 
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специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие, да повиши про-

фесионалните им умения и компетентности, необходими им за работа със съвременна пе-

дагогическа литература и споделяне на успешна педагогическа практика. Помагалото е ко-

лективен труд на Иван Иванов, Вяра Гюрова, Ваня Божилова и Наталия Витанова-Мари-

нова, като Витанова-Маринова е автор на пар. 1.2. Проектиране и организиране на индиви-

дуализирано и диференцирано обучение и пар. 2.2.3. Дидактическа анимация, както и на 

казусите, въпросите и задачите за практическото обучение. 

 „Антични мислители за образованието“ (Шумен, 2015) е самостоятелна книга, 

предназначена за твърде широк кръг читатели – студенти, изучаващи История на педагоги-

ката, учители, ученици, родители, както и за всички, които проявяват интерес към пробле-

мите на образованието“ и едновременно е на високо научно ниво, но в същото време е че-

тивна и разбираема за неспециалистите. Написана е в обзорно-илюстративен стил.  

Авторите, подложени на анализ са Конфуций, Сократ, Платон, Аристотел, Квинти-

лиан – традиционни и следващи учебниците по история на педагогиката. Дотолкова, докол-

кото почти всеки от философите в един период от 1500 години се занимава с човека, морала, 

изграждането на нравствените качества и начина на живот, те имат право да попаднат в 

обхвата на една такава книга. Това е времето също и на Даоизма, Будизма, Хиндуизма, За-

ратустризма, както и на Сенека, Цицерон, Плутарх и др. Отделните философи са предста-

вени неравномерно – и като обем на текста, и като задълбоченост и критичност на анализа. 

Като най-сериозна постижение на Витанова-Маринова бих посочил главите за Конфуций и 

Сократ, където могат да се търсят най-вече научни приноси и лична позиция.  

„Учебни материали за едногодишно специализиращо обучение във висшите училища 

с цел придобиване на професионална квалификация „учител” (Шумен, 2014) е колективен 

труд, в който Витанова-Маринова е автор на главата по Дидактика. 

Към този жанр може да се добавят и следващите учебни пособия, които са от много 

редките в педагогическата област занимателни учебни тетрадки, които подпомагат обуче-

нието по съответната дисциплина. 

„Анимативна дидактика“ (Шумен, 2011) е самостоятелна разработка на Витанова-

Маринова, учебно помагало, предназначено за студенти, изучаващи дисциплините Дидак-

тика (Теория на обучението) и Педагогика. То съдържа множество забавни упражнения и 

може да се използва в семинарните занятия, за самоподготовка и за осъществяване на текущ 

контрол по време на обучението. 

„Забавни упражнения по история на педагогиката и българското образование“ 

(Шумен, 2011 и  второ допълнено и преработено издание - Шумен, 2015) с автори Виолета 

Атанасова и Наталия Витанова-Маринова е помагало, предназначено за студенти, изуча-

ващи дисциплината История на педагогиката и българското образование. Учебното съдър-

жание е структурирано в 26 теми включващи атрактивни, интерактивни и анимативни уп-

ражнения. Всяка тема започва с ключови думи отразяващи имена на автори и специфични 

за темата понятия, въпроси и задачи. Целта е да се актуализират знанията на студентите, да 

се усъвършенстват уменията им да анализират, сравняват, систематизират и обобщават. 

Оценката ми за учебните материали на доц. Витанова-Маринова е подчертано поло-

жителна. Те са написани професионално, рецензирани са и отговарят на изискванията за 

висококачествена учебна литература. Мисля, че са на нивото на най-доброто, правено в 

България и са релевантни на някои чуждестранни образци, които познавам. Те са предназ-

начени за студенти и имат информативно-обзорен характер. Бих акцентирал на два момента 

– тя е активен радетел и популяризатор на анимативността и интерактивността като теоре-

тик и в случая като практик, разработващ такива материали за нуждите на обучението по 

педагогическите дисциплини. Освен това, тя е много добър „екипен играч“ – значителна 

част от нейните публикации са в съавторство и тя демонстрира умение за подчинение като 

автор на предварително подбраната методология от екипа и всичките и съвместни текстове 

се вплитат органично с тези на другите автори.  
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ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ И НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ПРИ-

НОСИ НА ПРЕДСТАВЕНАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ТВОРЧЕСКА ПРОДУК-

ЦИЯ 

Приносните моменти в представените трудове на доц. Витанова-Маринова по обяве-

ния конкурс могат да бъдат диференцирани тематично в няколко направления. 

 

Бих определил публикациите в областта на историята на училищната дисциплина 

като най-важната част от нейната научна продукция - една самостоятелна монография и 13 

самостоятелни статии и една– в съавторство. 

Монографията „Дисциплината в българското училище от 1944 година до наши дни“ 

(Шумен, 2015) разглежда и анализира официалните държавни документи, които регламен-

тират параметрите на училищната дисциплина у нас от 1944 година до наши дни. Съдържа 

две глави – (1). Дисциплината в българското училище през периода на социализма и (2). 

Дисциплината в съвременното българско училище. Акцентирано е на два момента във всяка 

глава - права и задължения и поощрения и наказания на учителите и учениците. Главите 

завършват с „регионални“ параграфи – анализ на наложените поощрения и наказания на 

учениците от варненските средни училища през периода на социализма и на учениците от 

съвременни шуменски училища. Книгата е интересен и нужен поглед към нормативната 

уредба на училищната дисциплина в нейния бихевиорален модел. Като непълноти в изло-

жението може да се посочат липсата на осветляване на когнитивния модел – свързан с иде-

ологическо въздействие и регулация и оттам ролята на тоталитарните детски и младежки 

(за учениците) и партийни и синдикални (за учителите и родителите) организации, както и 

въздействието на репресивния апарат на Народната милиция и ДС.     

Повечето от статиите на авторката в този раздел са свързани с монографията и час-

тично или цялостно присъстват в нея: „Възгледи за училищната дисциплина в българската 

специализирана педагогическа литература след 1989 година“ (сб. „40 години ШУ 1971 – 

2011”, - Шумен, 2011), „Отношение към училищната дисциплина на участниците в обра-

зователно-възпитателния процес“ (сб. „Иновации в образованието, - Шумен, 2010), „По-

ощренията и наказанията на учениците през периода на социализма“ (сб. „Иновации в об-

разованието“. - Шумен, 2013), „Права и задължения на учениците през периода на социа-

лизма“(сб. Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”, том XVІІ, - Шумен, 2014), 

„Права и задължения на учениците в съвременното българско училище“ (сб. „Иновации в 

образованието“. - Шумен, 2015), „Възгледи на учениците за правото, закона и наказани-

ята“(Сп. Педагогика, бр. 9, 2012), „Нарушения и наказания на учениците във варненските 

средни училища през периода на социализма“ (сб. „История на просветното дело – нови 

изследвания, уникални културни ценности и музейни колекции, иновативни форми на пред-

ставяне. - Габрово, 2015), „Поощренията и наказанията на учителите през периода на 

социализма“(сб. Годишник на ШУ„Еп. Константин Преславски”, том XVІІ D. - Шумен, 

2013), „Права и задължения на учителите през периода на социализма“ (В сб. „Иновации 

в образованието“. - Шумен, 2014), „Права и задължения на учителите в съвременното 

българско училище“(сб. Научни трудове, том 53, серия 6.2, - Русе, 2014), „Поощренията и 

наказанията на учителите в съвременното българско училище“( Сп. Управление и образо-

вание, том XІ (3), - Бургас, 2015.), „Нормативна уредба на училищната дисциплина – ак-

туално състояние“ (Сп. Педагогика, бр. 3, 2010.). 

Като отличаващи се от посочената тематика и с приносен характер бих посочил ста-

тиите: „Ботю Шанов за наградите и наказанията“ (сб. „Иновационни  практики в обра-

зованието”. - Благоевград, 2011)  – посветена на един забравен, но интересен автор, с акту-

ални идеи и днес и „Училищната дисциплина и университетското образование“ (Сп. Уп-

равление и образование, том VІ  (3), - Бургас, 2010) – за отразяването на темата в универси-

тетските учебници.  

 



5 

 

В областта на проявленията на бърнаут-синдрома в учителската професия, е 

представена една монография и 4 статии – всичките в съавторство. 

Колективната монография „Бърнаут синдромът в учителската професия“ (Шумен, 

2015) е посветен на един проблем, който през последните 30 години стана особено популя-

рен и значим. Проблемът е световен и на него са посветени извънредно много публикации. 

Всъщност явлението „бърнаут“ е съществувало винаги, но може да се каже, че неговият 

ръст е свързан с епохите на Модерна и Постмодерна. В едно тоталитарно общество с всеп-

роникваща и наложена тотално идеология (религия) и съответните социални практики под-

ложените на професионален стрес и бърнаут са сравнително малко и то най-вече от средите 

на тоталитарните професионални структури. В едно плуралистично общество, обаче пора-

зените от Синдрома са много, твърде много. 

Книгата на Витанова-Маринова и Нели Митева е с обем от 162 страници и съдържа 

3 глави, като следва класическата схема на една монография – теоретична и емпирична част.  

Теоретичната част – първите две глави на монографията разглеждат явлението  бърнаут – 

история, дефиниции, симптоматика, превенция и профилактика, проявленията в учителс-

ката професия. Авторите демонстрират много добро познаване на теорията и имат сме-

лостта да навлизат в една дискусионна среда, в която няма единни и общоприети понятия, 

както и теории (въпреки, че по много основни въпроси има единомислие). Текстът е на ви-

соко професионално равнище и къде по-пълно, къде по-фрагментарно (особено в Първа 

глава) отразява цялостно научният и практически проблем и неговите следствия.  

В Третата глава са изложени резултатите от емпирични изследвания на бърнаута при 

учителите (на авторите и чужди). Тази част на монографията всъщност е основният принос 

на авторите, тъй като те дават една картина, моментна снимка на явлението към 2010-2015 

г. в България на фона на световните тенденции. Тази „снимка“ е достатъчно репрезента-

тивна и получена с класически инструментариум, което позволява сравняване на резулта-

тите с получените от други изследователи. Като недостатък на книгата биха посочил освет-

ляването на отношението стрес-бърнаут, както и стратегиите за терапия на бърнаут и инди-

видуалните и организационните и институционални копинг-стратегии. 

Статиите: „Разграничаване на бърнаут синдрома от близки до него конструкти“ 

(сб. Научни трудове, том 53, серия 6.2,  - Русе, 2014), „Дефиниции и симптоматика на 

бърнаут синдрома“ (Сп. Управление и образование, том XІ (3), - Бургас, 2015), „Причини 

и фактори за възникване на бърнаут синдрома при учителите“ (сб. Годишник на ШУ, - 

Шумен, 2015) и „Превенция и профилактика на бърнаут синдрома в учителската профе-

сия“ (сб. „Иновации в образованието“. - Шумен, 2015) представляват текстове, които след 

това са включени в книгата и популяризират резултати от изследванията на авторите. 

 

В областта на историята на педагогиката са публикувани 10 самостоятелни статии. 

Значителна част от тях са включени във вече анализираното учебно пособие по история на 

педагогиката: „Образователната парадигма на Платон“ (Сп. Управление и образование, 

кн. 3, том 9, vol.  №3, - Бургас, 2013), „Възгледите на Сократ в границите на образовател-

ната парадигма“ (Сп. Философия, бр. 1, 2015), „Непознатият Сократ“ (Сп. Избрано от 

текстове публикувани в списанията на Национално издателство Аз-Буки, кн. 14, 2015), 

„Образователната парадигма на Аристотел“ (Сп. Педагогика, бр. № 5, 2015), „Образова-

телната парадигма на Конфуций“ (Сп. Българско списание за образование, бр.1, 2015. 

bejournal@abv.bg), „Възгледите на Марк Фабий Квинтилиан за образованието“ (сб. Го-

дишник на ШУ, - Шумен, 2015).  

Като самостоятелни изследвания бих посочил статиите: „Възгледите за свободата 

на Жан-Жак Русо и Робърт Нозик“ (Сп. Философия, бр. 2,  2013) и „Възгледите на Авицена 

за образованието“ (Сп. Управление и образование, кн. 3, том 10, vol.  №3, - Бургас, 2014). 

И двете статии представят един сериозен научен поглед към трима философи, които имат 

различно място в световната цивилизация и култура и които са оказали влияние и върху 
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образователната практика. И ако средновековният лекар и философ Авицена и политичес-

кият философ Русо са фундамент и отправна точка в педагогиката, то не може да се каже 

същото за либерталиста Нозик, който само косвено има отношение към педагогиката. 

„Възпитанието между свободата и принудата“ (сб. „Образователни техноло-

гии“. - Шумен, 2012) е текст, който се съдържа в „Свобода или принуда – един от вечните 

въпроси на педагогическата наука“(Сп. Педагогика, бр. 6, 2013). В тези текстове е разгле-

дан въпросът за свободата и принудата в педагогиката. Представени са гледните точки на 

Маслоу, Русо, Корчак, Фрейре, Хербарт и Кант по този проблем, като е направен опит да се 

открият приликите и разликите между тях. Това е вечен въпрос в педагогиката и подбраните 

автори са само част от значимите персонажи и теории.  

 

Различни други теми се третират в две самостоятелни и една в съавторство статии 

и доклади. 

„Нетрадиционни лекции в университетското образование“ (сб. „Обучението като 

път към образованието“. - Пловдив, 2010) – в този доклад са описани някои нетрадиционни 

видове лекции: проблемна лекция, лекция-визуализация, лекция-пресконференция, които 

могат да се използват в университетското образование с цел активизиране познавателната 

активност на студентите, така че те да станат активни участници в процеса на обучение.  

„Някои проблеми при оценяването, одобряването и избора на учебници в началната 

училище“ (сб. Международен семинар „Образование за всички”, - Шумен, 2010). Статия в 

съавторство с Я. Тоцева, в която се разглежда нормативната база за оценяването, одобрява-

нето и избора на учебници в началното училище, както и впечатленията на авторите от ня-

кои местни практики. Статията представя причините за затруднения в процеса на подго-

товка на учебници за началните училища и трудностите, които срещат началните учители 

при избора на учебници и учебни помагала. 

Конкурентноспособност на образователните услуги в университетското образо-

вание (сб. „Иновации в образованието“. - Шумен, 2014) – в тази статия е опит да се опише 

спецификата на конкурентоспособността на образователни услуги в университетското об-

разование. Поради неяснотите на концепциите се предлагат различни определения за тях.  

 

ЛИЧНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Познавам кандидата по този конкурс доцент Наталия Витанова-Маринова от повече 

от 20 години. Личните ми впечатления от нея са, че тя е отличен преподавател и колега, 

притежава значителен опит в академичната дейност, непрекъснато развива и обогатява своя 

стил на преподаване и актуализира учебните материали, които използва в работата си със 

студентите и се изявява и като добър изследовател. Сред личните й качества изпъкват ней-

ното постоянство, отговорност и прецизност, упоритост и сериозно отношение към всяка 

поставена задача, колегиалност и преданост към нашата „Alma Mater”, поради което се 

радва на уважение сред научната колегия и студентите. 

 

КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ 
Бих си позволил за препоръчам на Наталия Витанова-Маринова без да напуска пре-

подавателската роля, по-смело навлизане в ролята на учен-изследовател и по-смело изразя-

ване на собствено мнение.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
След  запознаване с всички материали по конкурса, стигнах до извода, че доц. д-р 

Наталия Витанова-Маринова е изграден и утвърден университетски преподавател с опит и 

приноси в областта на академичното образование.  

Посоченото дотук ми дава достатъчно основания за категорична положителна 

оценка на резултатите от преподавателската, научната и изследователската дейност на доц. 
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дпн Наталия Витанова-Маринова, която напълно отговаря на изискванията за заемане на 

академичната длъжност „професор” в професионално направление 1.2. Педагогика, научна 

специалност Теория на възпитанието и дидактика в катедра „Педагогика и управление на 

образованието“ на Педагогически факултет на ШУ „Еп. Константин Преславски”. 

 

 

3.07.2015 г. Член на научното жури: 

 
  (проф. д-р Иван Иванов) 

 

 


