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І. Съдържателни измерения на дисертационния труд 
   Специализираният поглед върху съдържанието на дисертационния труд 
очертава основателното заключение за актуалност и научна значимост на 
засегнатата проблематика в областта на съвременната училищна 
дидактика. Без да има претенции за цялостно и комплексно представяне на 
моделите Н. Колишев се  ориентира към малко интепретирана в 
дидактически аспект материя – педагогическите умения на учителите, 
разглеждани и безспорно доказващи се в практиката. Установените с 
времето дидактически знания и парадигми дават естествения ход на 
условно подредените като систематика педагогически умения на 
учителите. Многократно в разработката се прави уговорката за 
трансформацията на теоретичния модел на основните педагогически 
умения на учителите. По своето съдържание те  съставляват  и отделни 
компоненти    на структурата на дидактиката: телеономичната (целевата) 
дидактика; субектната и субект-обектната дидактика; проективната и 
технологичната дидактика; оценъчната дидактика (доцимологията). 
Синтезното представяне на педагогическите умения подчертава 
значимостта им за базовата учителска подготовка и следдипломната 
квалификация на учителите. Ето защо структурата на дисертационния труд 
логически се свързва с експерименталната проверка на практическите 
модели за развитие на педагогическите умения. Дисертационния труд на 
Н. Колишев разполага с необходимите теоретико-логически аргументи, с 
емпирични изводи и доказателства, с авторова индивидуалност. От друга 
страна интегралността на педагогическите умения, диференцирането им на 
принципа макро и микроструктури са представени закономерно в  
професионални рамки, за да бъдат полезни за учителите в отговор на 
сложните предизвикателства пред образователната практика. 
Педевтологическият и компетентностният подходи имат важно значение за 
изясняване на същността и функциите на учителската професия. 
 
 
 



ІІ.  Достойнства и постижения на дисертационния труд 
      В педагогическото знание се  потвърждава схващането за освободената 
авторова автономност по отношение разглеждането на определени 
проблемни области:  в случая дефинирането и обяснението на 
педагогическите умения на учителите от позицията на репрезентативните 
дейности–преподаването и ученето.  Експериментирането и формирането 
на определени модели в педагогическата дейност обикновено се отличават 
със своята приемственост и иновативност. А това е важна констатация, за 
да се запази традицията, т.е да се променя не моделът на науката, не 
парадигмата на педагогиката, а моделът на практическата образователна 
дейност (по Г. Бижков и В. Краевски).Чрез този  извод се потвърждава 
обективната констатация за продължителната научна и изследователска 
дейност на Н. Колишев в разработването и адаптирането на теоретичните 
модели в процеса на квалификационната дейност на учителите.  Уводът е 
целенасочен и логично въвежда читателя в широкото изследователско поле 
на дисертационния труд. Точно и синтезно  са формулирани  обекта, 
предмета, целта, задачите и хипотезата на изследването. Концентрирайки 
се коректно към обектно-предметната област на изследването Н. Колишев 
успява да оформи свои концептуални виждания за педагогическите умения 
като:  цел на базовата подготовка и следдипломна квалификация на 
учителите; критерии за контрол и оценка на професионалната дейност; 
ядро на педагогическия професионализъм.    От тази стартова позиция в 
дизайна на изследването системно и аргументирано  се изгражда 
последователната и редоположената във времето визия за моделно 
представяне на педагогическите умения. Навлиза се в  една сложна и 
многоаспектна научна област в рамките на училищната дидактика, но с 
ясно очертана тенденция и ефекти на приложимост в системата на 
средното образование. Чрез описаните в дисертационния труд модели 
всъщност се получава по-богата информираност за познанията и 
компетенциите на Н. Колишев и в областта на общата дидактика. Освен 
систематизирането на теории и модели в дидактическото знание се 
предлагат технологични решения, предписания и приложни практики. 
        Позволяваме си и едно малко отклонение. Представянето  на 
педагогическите умения като дидактическа система се осъществява чрез 
три компонентната структура: знания, умения, отношение към 
професионалната дейност. Не смe привърженици на сравнения и сходство  
на идеи, на авторови аналогии но ще приведем следния пример. Я. А. 
Коменски в своя труд „Аналитична дидактика“ също описва в подобен вид 
професионалната дейност на учителя. Той трябва: „първо, да знае какво да 
учи; второ, да може да обучава другите на това, което сам знае; трето, да 
има желание да учи другите на това, което сам знае“. Разбира се всяко 
педагогическо умение има разнопосочна интерпретация, притежава 
индивидуална сплав от емоционални нагласи на учителя, на негови 



професионални намерения и очаквания, на целенасочено дидактическо 
поведение и пр. Отношението към професионалната дейност всъщност е 
предпоставка за формирането на конкретно педагогическо умение и 
неговия пренос към усвояване на нови умения. 
  
ІІІ. Научни приноси и значимост на дисертационния труд 
 
     Приносите в изследването притежават синтетичен теоретико-
приложен характер. Ето и  по-точна аргументация: 
Първо. Анализирана е на теоретико-приложно равнище моделната 
представителност на педагогическите умения; 
Второ. Представя се авторовата концепция за дидактически анализ на 
дидактическите умения и тяхната йерархизация; 
Трето. Теоретично е обоснована и е операционализирана за нуждите на 
педагогическата практика дидактическата макро и микро структури на 
педагогическите умения. 
    Значимостта на дисертационния труд се констатира чрез по-важните 
критерии за оценка: научна ерудиция на автора; верифицируемост; 
фактическа и процесуална последователност; преминаване на по-висши 
таксиономични равнища-системи, концепции, теории; използване 
потенциала на други науки, евристична ценност. 
       Предложените публикации по темата на дисертационния труд (1 
монография, 8 студии, 3 учебни помагала, 32 статии и 54 цитирания) са 
естествено продължение и доказателство за авторов задълбочен 
концептуален прочит на педагогическите умения. 
         
ІV. Предложения и препоръки 
 
      Надяваме си в бъдещите научни изследвания на Н. Колишев да 
намерят отражение изследователски намерения, свързани с 
доразработването на теоретически и приложно-ориентирани модели на 
педагогическите умения. А те са основният базис в комплекса ключови 
професионални компетентности на учителя.  Това вероятно ще доведе до 
повишено внимание и научна рефлексия от страна на негови колеги, 
проявяващи интерес към разглежданата проблематика. По важната 
констатация е да се откриват и набелязват нови тенденции, които да 
открояват и показват насочеността и прагматичното усещане за реализация 
на педагогически идеи, съобразени с новите социални и педагогически 
реалности. Приветстваме и заявената стартова позиция за разработване на 
специализиран курс по прагматична дидактика. С това реално ще се 
очертае и конкретен таксиономичен подход за развитие и усъвършенстване 
на професионалните възможности на учителя. 
 



 
Общо заключение:  
      С професионално удовлетворение споделям своята позитивна оценка 
за дисертационния труд на Н. Колишев. Той притежава необходимите 
теоретико-логически аргументи за моделното представяне на 
педагогическите умения на учителите, с експериментални примери и 
доказателства, с реализиращи се в практиката научни приноси, с авторова 
индивидуалност и компетентност, с откроен професионален и 
емоционален заряд. 
       Предлагаме на уважаемото научно жури да присъди „доктор на 
педагогическите науки“ на Николай Стоянов Колишев в област на висше 
образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. 
Педагогика, Научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“.  
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