
РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д-р Любомир Попов 

за докторската дисертация на Олга Василиевна Костова на тема: 
„Социално-педагогически  идеи на В. А. Сухомлински и приложението им 

в българската действителност“ за присъждане на образователната и 
научната степен „доктор“ в докторска програма „Теория на възпитанието и 

дидактика (Социална педагогика)“, професионално направление 1.2. 
Педагогика, научна област 1. Педагогически науки 

 

 

1. Биографични данни за кандидата.  

Олга Костова е родена на 07.08.1960 г. През 1983 г. завършва висше 
образование – магистър по украински език и литература, във 
Филологически факултет към Херсонски педагогически институт 
(Украйна). През 1994 г. завършва втора специалност по френски език и 
литература към ШУ „Епископ Константин Преславски“. През различни 
години завършва различни курсове: по италиански език, по използване на 
приложни  програми в среда на WINDOWS, по Управление на имиджа, по 
английски език, ниво А1. От 1.08.2014 г. е зачислена като задочен 
докторант по докторантска програма към ШУ. 

Трудовата си реализация започва като учител по руски и френски език 
(1983 – 2001 г.); била е преподавател по руски език в Руски културен 
център „М. Горки“ в Неапол (2001 – 2006 г.); от  2007 г. до сега работи 
като управител и преводач в Преводаческа Агенция „Простар“ ЕООД в 
Шумен.  

Владее украински, руски, италиански, френски, полски и английски 
езици.  

В професионалните си изяви е формирала и усъвършенствала умения за 
организация и управление на учебния процес в различни институции, в 
областта на преводаческа дейност, в сферата на организацията на 
разнообразни кампании от рода на дискусии, кръгли маси, рецитали, 
концерти, литературни конкурси, дарителски и благотворителни 
инициативи, както и компютърни умения. 



 

  

2. Съдържателен анализ на дисертационния труд. 

Трудът е структуриран в УВОД, две глави, ЗАКЛЮЧЕНИЕ и 
ЛИТЕРАТУРА, с общ обем от 190 страници. 

В УВОД-а докторантката прави ретроспективен анализ на публикации 
от различни автори, посветени на творчеството и делото на В. 
Сухомлински. Върху такава база след това са представени постановъчните 
характеристики на труда – формулирани са целите, обектът и предметът, 
задачите на изследването и неговата методология. 

В ПЪРВА ГЛАВА: ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА В. А. 
СУХОМЛИНСКИ О. Костова последователно се спира на известни 
моменти от биографията на В. Сухомлински, на професионалните му изяви 
като учител и директор, както и на зараждането и развитието на 
теоретичните му идеи за възпитанието и обучението, протичащи „в 
условия на всесилна власт на идеологията, която обхваща и науката, и 
културата“ и „принуден да взема под внимание идеологически ръководни 
указания, да отговаря на нападките на слабо образованите, но много 
активни защитници на теорията на комунистическото възпитание, да 
обяснява, да убеждава“ (с. 21 на труда). На този фон докторантката 
обосновава най-важната същностна характеристика на човека и педагога В. 
Сухомлински – апологет на хуманизма като надкласова и надпартийна (т.е. 
общочовешка) ценност. 

Във ВТОРА ГЛАВА: СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ВЪЗГЛЕДИ И 
ИДЕИ НА В. СУХОМЛИНСКИ докторантката последователно анализира 
дейността и идеите на украинския педагог относно спецификата на 
обучение и възпитаване на трудните деца, проблема за виталните 
потребности и физическото възпитание на подрастващите (вкл. и 
принципите на „медицинската/лечебната педагогика“), изтъква някои 
негови дидактически идеи за началното училище, вкл. оригиналните идеи 
за разпределяне на учебното натоварване съобразно сезоните на годината и 
относно „прибързаното“ обучение, за слабите оценки,  за 
бавноразвиващите се деца,  за общуването, за семейното възпитание. 



В ЗАКЛЮЧЕНИЕ-то О. Костова обобщава анализите, направени в 
двете глави и прави изводи.  

Използвани са 208 публикации, както оригинални, така и на други 
автори за В. Сухомлински.  

 

3. Научни достойнства на труда. 

Своите качествени оценки за дисертацията искам да започна с 
поставяне на акцент върху методологическата основа, върху която тя е 
изградена, цитирайки автора: „В изследването се опираме на историческия 
подход, като допълваме резултатите от изследването чрез системни и 
сравнително-съпоставителни подходи“ (с. 11 на труда), и че: 

„Педагогическата система на Сухомлински трябва да се разглежда в 
контекста на общественополитическия живот и достигнатата степен в 
развитието на педагогиката, училището и образованието“ (с. 13). Считам, 
че тези основи са приемливи изцяло от научни позиции – просто няма 
друга логика, върху която да се основава изследването на делото и 
творчеството на изявен класик в някаква научно-практическа сфера.  

Друга основна качествена характеристика на труда е валичието да две 
основни линии (няма да сгрешим, ако кажем и на два самостоятелни 
обекта) при изследването. Това са, от една страна – практиката и 
произведенията на В. Сухомлински, с техните оригинални авторови идеи, 
и, от друга – публикациите и оценките на други автори за него. 
Анализирайки успоредно тези два обекта, О. Костова показва отличното 
им познаване. Специално относно другите автори впечатлява „географско 
им разнообразие“ – от местни –  украински и руски автори, през 
европейски, до такива в Китай и Япония. Този факт красноречиво говори 
за нейната информираност относно резонанса на делото и творчеството на 
В. Сухомлински в професионалното педагогическо съзнание в световен 
мащаб. Подобна страна на труда следва специално да се подчертае, защото 
читателят може да остане удовлетворен както от собствените оригинални 
констатации и изводи на докторанта, така и тези на другите автори, 
понякога представяни в качеството им на критерии за сравнимост. Този 
стил следва да се оцени като друго постижение на дисертантката. 

В конкурса докторантката участва с осем публикации в престижни 
специализирани издания у нас и в чужбина. Тяхното съдържание има 



пряка връзка с тематиката на дисертацията. Този факт следва да се оцени 
положително, доколкото всички те са били подложени на критичното 
внимание на професионалната колегия. 

Декларираните от докторантката приноси могат да се приемат  като 
действително налични, с известна уговорка във връзка с първата 
формулировка: тя погрешно може да се изтълкува като налично изследване 
на приложението на социално-педагогическите идеи на В. Сухомлински в 
България.  

Авторефератът отразява характера на дисертационния труд и може да 
де приеме като самостоятелен научен труд.  

4. Забележки, въпроси и препоръки. 
Забележки: 

1. Основната ми забележка е свързана с необходимостта от по-
рационално структуриране на текста. В двете глави се предлага много 
информация относно практиката и идеите на В. Сухомлински, съдържаща 
различни техни аспекти. Но в текста на дисертацията тази информация е 
представена „прекалено гладко“, без извеждане на акценти. Такива 
самостоятелно звучащи проблеми в Първа глава са например 
биографичните данни за В. Сухомлински, неговите критики на 
официалната педагогика, някои сравнения на идеите му с тези на А. 
Макаренко, писмата до българските учители и т.н.; изброените пък малко 
по-горе проблеми, включени във Втора глава, показват, че 
структурирането им само в две точки е недостатъчно. С други думи, 
значимостта на анализираните от докторантката тематични области от 
делото и идеите на В. Сухомлински би могла да се подчертае много по-
добре, когато се представят автономно като отделни точки към всяка глава. 
По такъв начин дисертацията не само би станала още по-четивна, но и би 
очертала значимостта на всеки от тях като отделни обекти за 
самостоятелен научно изследване.  

2. Струва ми се, че в този си вид формулировките на заглавието на 
труда и на целта на изследването могат да подведат читателя. Практически 
в текста липсва изследване на приложението на социално-педагогическите 
идеи на В. Сухомлински в България. 

 



3. Технически забележки: 

Относно цитирането. Посочването на цитирани автори в текста е 
направено по различен начин; представянето на автори и публикации в 
ЛИТЕРАТУРА не е според стандартите; Януш Корчак е псевдоним и не 
може да се представя като Корчак, Я. 

Има неприемливи фрази: „…как обяснява  урока“ (с. 43; урок не се 
обяснява); „Изкуството – това е час и пространство…(?)“ ( с. 52); „…така 
без жива, трептяща, вълнуваща дума няма училище педагогика“ (с. 55); 
„Анализирайки особености на въздействие на общество върху 
формиращата се личност…“ (с. 169); „Идеите на В. Сухомлински имат 
непреходен характер, могат и се прилагат в някои страни, особено в Китай 
(?). Те биха могли да се прилагат в учебно-възпитателен процес и в 
България.“ (с. 174) и др.; навсякъде курсив мой).  

Въпроси. Въпросите по-долу са предизвикани от разсъжденията на 
докторантката, предложени в текста. Считам, че ако самата тя ги беше 
формулирала, нейният анализ би получил по-разчупен вид.  

1. Първият ми въпрос е във връзка тезата на В. Сухомлински за 
необходимостта да познаваме детето, за да можем да го възпитаваме 
правилно (от тезата на К. Ушински „Ако педагогиката иска да възпитава 
човека във всяко едно отношение, то тя трябва и да го познава във всяко 
едно отношение”). Това мнение В. Сухомлински изказва по различни 
начини, като например: „Лекарите са принудени да изследват организма на 
болния, за да започнат лечение, а педагогът е длъжен задълбочено, 
търпеливо да изследва, да изучава умственото и моралното развитие на 
детето, да търси и да намира причината, поради която детето е станало 
трудно“ (с. 85 на дисертацията); „Да възпитаваш, това значи да познаваш 
детето, а за да познаваш – необходимо е постоянно да виждаш, да 
изучаваш. Без познаване на детето, без дълбоко разбиране на всички 
сложни явления, които протичат в неговата душа, възпитаването се 
провежда на сляпо и затова безсмислено” (с. 111; същата мисъл е 
повторена в текста на с. 133) и т.н.  Известно е, обаче, че А. Макаренко се 
отнася иронично към тази теза (например разговорът му със студентките-
стажантки относно липсата на липсата на педологичен кабинет в неговата 
комуна). Какво е мнението на докторантката по повод на тези различия 
между двамата безспорни украински педагогически авторитети? А и какво 
е нейното собствено мнение по въпроса за „нуждата да се познава детето, 



за да се възпитава“ в контекста на управленския „принцип на черната 
кутия“ (според който ефективно възпитание е възможно и без да познаваме 
в детайли „обекта“ на възпитанието)? 

2. Въпрос относно тезата на В. Сухомлински, че „важен елемент от 
педагогическата култура на учителя е богатството на методите за 
изучаване, изследване на детето“ (с. 85 на дисертацията; курсив мой – 
Л.П). Но по-нататък в дисертацията се говори изключително за метода 
наблюдение на детето (в различни ситуации).  Въпросът е: какви други 
изследователски методи, според докторантката, има пред вид В. 
Сухомлински?  

Като допълнение към този въпрос: на с. 104 е отразено мнението му за 
„важността на експерименталния елемент в училище“, както и че „именно 
експериментът дава тласък за креативни пътища за решаване на ситуации, 
а това значи път към нови разкрития, радост от познанието.“ Така възниква 
въпросът какво разбира В. Сухомлински под експеримент в училище?  

3. Въпрос. Какво е личното отношение на автора към тезата на В.  
Сухомлински за синхронизирането на учебния процес при малките 
ученици със сезонната цикличност („Затова, особено в начална степен, 
Сухомлински препоръчва до края на февруари да се приключи с 
теоретичния материал, а през пролетта обучението да се съсредоточи 
върху тези видове работи, които задълбочават, систематизират получените 
знания, а също така усилват получаването на умения, които са необходими 
за по-нататъшното успешно обучение“; с. 105 на дисертацията). Възможно 
ли е това, след като учебното съдържание по отделните предмети е 
фиксирано в учебни програми и учебници, несъобразени с този принцип, и 
че те са предназначени за училища в различна микросреда – селска и 
градска, различно „подвластни“ на природата и на сезонните промени? 

 

Заключение. 

Считам, че дисертационният труд притежава несъмнени научни 
достойнства и в него са решени поставените от докторантката  
изследователски задачи. Това показва, че тя притежава необходимите 
знания по темата, както и умения за научно-изследователска дейност. 
Поради това предлагам на научното жури своя положителен вот за 
присъждане на образователната и научната степен „доктор“ в докторска 



програма „Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)“, 
професионално направление 1.2. Педагогика, научна област 1. 
Педагогически науки на докторант Олга Костова. 

 

 

24.11.2019 г.                                                      Рецензент:  

                                                                    проф. д-р Любомир Попов 

 

 


