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I.Обща характеристика на дисертационния труд  

   Защитата на дисертационния труд е основава на заповед № РД-16-
158/24.10.2019 год. на ректора на ШУ „Еп. Константин Преславски”. 
Представените материали през периода на задочната докторантура и за 
процедурата за защита са в необходимия формат, съобразени със ЗРАС и 
Процедурните правила за придобиване на научни степени и заемане на 
академични длъжности във висшето училище. Текстовата част на 
дисертационния труд е в обем от 190 стр.  Притежава следната структура: 
увод, 2 основни глави и заключение. Използваната литература е в следния 
вид: кирилица – 194; латиница – 14.  

     II.Съдържателни измерения на дисертационния труд 

      С лично професионално удовлетворение споделям позитивното си 
впечатление  от избора на темата на дисертационния труд от докторанта  и 
научния ръководител. Основанията се съдържат в следните изводи и 
преки впечатления. През последното десетилетие се забелязва определен  
отлив от разработването творчеството на известни педагози от миналото, 
на тяхната многостранна дейност в определен период от историческото 
време. Разбира се съществуват редица основания и недалновидни мотиви 
за това заключение (включително и идеологически). Имаме по-общ поглед 
върху специализирания педагогически печат, както и за избора на темите 



за придобиване на образователна и научна степен „доктор”. Наблюдава се 
отлив от историческата проблематика и приноса на класици-педагози за 
развитието на педагогическата наука. И друг факт. По наша информация в 
по-голямата част от педагогическите факултети в страната в учебните 
програми на дисциплината „История на педагогиката и педагогическите 
учения” вече не се предвижда изучаването на В. Сухомлински.  Изводът -  
като моя констатация и разсъждение. Много често забравата довежда до 
обезсмиляне на нещо, което носи многостранна публичност за наличие на 
ценности и духовност на нацията. В случая е необходимо уважение и 
дълбок поклон пред генезиса и превъплащенията в лоното на 
педагогиката, на нейните носители през вековете. А В. Сухомлински е 
носител на хуманизма, на романтизма и на нравствената извисеност на 
своето време, от които се нуждаем, за да просъществуваме в бъдещето.       

       Съобразно възприетата обща таксономия на педагогоическите 
изследвания настоящия дисертационен труд, определено  се квалифицира 
като историко-теоретично изследване, с откроявяща се многоаспектност 
на теоретичните идеи и възгледи на украинския педагог В. Сухомлински, с 
изводими важни заключения за историята на педагогическите учения. Като 
методи на теоретичното изследване се открояват: сравнението 
(съпоставяне на творчеството на В. Сухомлински с възгледите на класици 
педагози – А. С. Макаренко, Януш Корчак, Жан Жак Русо, А. Дистервег), с 
реалните явления в действителността; доказателството от логическа 
гледна точка (разсъждения относно целесъобразни трудови, 
художествено-творчески, технически, учебни и други дейности, 
извършвани от децата в процеса на обучението и възпитанието; 
аналогията (сходството между функции и роли на учителите и 
родителите, на определени ситуации и модели на поведение в урочната и 
възпитателната  работа – напр. рисуването); обобщението под формата на 
множество правила, препоръки и предписания към педагози и родители, 
надхвърлящи националните граници – напр. съвети към учителите; анализ 
на емпиричен материал - факти, събития, форми на учебно-възпитателна 
работа от богатата и многостранна педагогическа  дейност в Павлишкото 
училище сред, които изпъква „Училище за родители”.      



        В проекцията и цялостната визия на творчеството на В. Сухомлински , 
очертани в дисертационния труд, се наблюдават педагогически, 
организационни и конструктивни решения в една очертана полоса на 
класически, но и на някои иновативни за времето си подходи, които 
надвишават традиционните представи за: личността на детето–неговите 
качества и черти на поведение социокултурно обусловени; човешките 
ценности като нравствен облик и основен показател в процеса на 
общуването във формите на педагогическото взаимодействие;  
възпитателната дейност с трудните деца; измененията на детето като 
резултат от обучението и възпитанието в съотвествие със спецификата на 
общуването му в условията на обкръжаващата среда. С особена важност се 
подчертава  избирателната състоятелност на неговите действия в 
условията на непосредствените контакти с учители, родители, връстници. 
В цялост описаната картина, реализираща се в педагогическата дейност на 
В. Сухомлински, представлява един сложен конструкт на съвременните 
възгледи за социалното възпитание.  По наше убеждение творческото 
дело на В. Сухомлински е едно от върховете на световната педагогическа 
класика, със свое дълбоко отражение върху богатството на теории, 
философски възгледи за образованието, обмен на педагогическа 
информация в едно сложно историческо време със свои политически и 
социални реалности, пресъздали противоречиви схващания за 
възпитанието и образованието. Именно тези акценти са анализирани и 
обяснени от О. Костова в името на ценностната значимост на 
хуманистичните идеи на известния педагог. С малко допълнение. Именно 
силата на тези идеи наклоняват към схващането за овладяването от децата 
на ранжирани нравствени норми и ценности, за формиране у тях на 
дължимо и необходимо за обществото позитивно поведение.    

    III.Достойнства и постижения в дисертационния труд 

    Специфичното по своето съдържание историко-педагогическо 
изследване предполага широк поглед и богата информираност от 
литературните източници, разглеждащи творческата дейност на В. 
Сухомлински, което позволява на автора на дисертационния труд да 
валидизира определени теории и възгледи към съвременната 
действителност и образователна практика. Несъмнено О. Костова  



притежава способността да обобщава, да прави сравнения на базата на 
задълбочени изводи от педагогическата дейност на В. Сухомлински.     

IV. Научни приноси 

      Научните приноси са конкретно посочени, съответстват на логико-
конструктивната схема на теоретичното изследване. Според 
формулировката на автора на дисертационния труд е направен опит за 
цялостно изследване на социално-педагогическите идеи на В. 
Сухомлински, на възможностите за тяхното приложение в българската 
реалност. Изразява се мнение за използване на неговите идеи в 
българското училище. Акцентира се върху достойнствата на 
хуманистичната насоченост на неговото творчество и педагогически опит , 
приложението на определени принципи и модели на обучение и 
възпитание. Към приносите са обявени някои разглеждани от В. 
Сухомлински психофизиологически нарушения и заболявяния на детето, 
на тяхното негативно отражение в процеса на онтогенетическото му 
развитие. 

       Авторефератът  е с общ обем от 45 стр., отговаря на съдържанието и 
структурата на дисертационния труд. Представените 7 публикации, 
съответстват на темата на дисертацията; напълно достатъчни са за 
присъждане на образователната и научна степен „доктор”.   

V. Критични бележки и препоръки 

    Основната забележка се отнася до структурното оформяне на 
представената дисертация. Обявените две глави на разработката е 
целесъобразно да бъдат оформени в три (или четири глави), което ще 
доведе до: първо, логичното и системното изложение на нейното 
съдържание; второ, обобщения и частични изводи, съобразени със 
задачите на изследването; трето, значимостта и цялостната визия на 
педагогическото изследване, на неговата теоретическа и практическа 
стойност. Забелязва се известно несъответствие между заглавието и  
технологичните рамки, в които е представен дисертационния труд, т. е.  не 
е напълно откроена рефлексията от социално-педагогическите идеи на В. 
Сухомлински към настоящата българската действителност, в частност към 
образователната система. В съответствие с посочената забележка, 



възниква и въпросът ни към О. Костова: „Кои водещи педагогически идеи 
на В. Сухомлинки  следва да се приемат като най-актуални за 
съвременното българско образование”? В допълнение към забележките. 
Съществуват несъвършенства и в техническото оформяне на текста на 
дисертацията.     

    Общо заключение 

    Дисертационният труд притежава качествата на комплексно 
теоретическо изследване, отговаря на изискванията на Закона за развитие 
на академичния състав в Република България. Това ми дава достатъчно 
основание да предложа на уважаемото научно жури да присъди на Олга 
Василевна Костова образователна и научна степен „доктор” в област на 
висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 
1.2. Педагогика, Докторска програма „Теория на възпитанието и 
дидактика” (Социална педагогика).  
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