
РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д- р Живка Енчева Военкинова 

на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” 

Разработен в Педагогически факултет, катедра „Социална и специална педагогика”  

при Шуменски университет „Еп. Константин Преславски” 

Област на висше образование: 1. Педагогически науки 

Професионално направление: 1.2. Педагогика, по научната специалност Теория на 
възпитанието и дидактика (Социална педагогика) 

Тема: „Социално- педагогически идеи на В. А. Сухомлински и приложението им в 
българската действителност” 

Дисертант: Олга Василиевна Костова 

Научен ръководител: проф. д. ик. н. Лучиян Ангелов Милков 

 

      N 1. Данни за дисертанта- Олга Василиевна Костова е завършила през 1983г. 

Херсонски Педагогически институт, Украйна, Филологически факултет, магистър- 

украински език и литература. По- късно през 1994г. е завършила ШУ „Еп. Константин 

Преславски”, френски език и литература. През 2002г. О. Костова завършва ускорен езиков 

курс по италиански език-  Comunita di Sant Egidio, Scuola Louis Massignon. През 2007г. 

завършва специализиран курс на обучение в Център за професионално обучение- 

„Използване на приложни програми в среда на WINDOWS”. През 2009г. завършва 

специализиран курс на обучение- СМ- Консултинг ЕООД- „Управление на имиджа“. През 

2013г. завършва езиков курс ниво А1- английски език, Училище Европа. От 01.08.2014г. е 

зачислена в магистърска програма по Теория на възпитанието и дидактика (Социална 

педагогика), задочна форма на обучение в ШУ „Еп. Константин Преславски“, гр. Шумен.  

 От 1983г. до 1988г. работи в СОУ „Сава Доброплодни“ гр. Шумен като 

преподавател по руски език. От 1988г. до 2001г. работи в СОУ „Трайко Симеонов“ гр. 

Шумен като преподавател по руски и френски език. От 2001г. до 2006г. работи в Руски 

културен център „Максим Горки“, Неапол, Италия като преподавател по руски език. От 



2007г. до момента работи в Преводаческа агенция „Простар“ ЕООД като управител- 

преводач. 

 Научните интереси на докторанта са в областта на социалната педагогика- идеите 

на В. А. Сухомлински. 

 Като председател на УС на НПО „Женско благотворително сдружение“ е 

организатор  на благотворителни и социални инициативи.  

N 2. Данни за докторантурата- Олга Василиевна Костова е зачислена като задочен 

докторант в катедра “Социална и специална педагогика“ във ШУ „Еп. Константин 

Преславски“, Педагогически факултет. Докторантът изпълнява учебните задължения и 

успешно полага изпитите по време на обучението по докторската програма. Паралелно с 

това е участвала във форуми, свързани с популяризирането на социално- педагогическите 

идеи на В. А. Сухомлински- традиции и съвременност, и приложението им в българската 

действителност. 

 При реализирането на дисертациoнната процедура няма допуснати нарушения на 

нормативните изисквания. 

N 3. Данни за дисертацията и автореферата- Представената от Олга Василиевна 

Костова разработка е върху съвременните аспекти на социално- педагогическите идеи на 

В. А. Сухомлински и прилoжението им в българската действителност. 

В изследването се изтъква, че хуманистичната ориентация е водеща тенденция на 

съвременното образование и научно-педагогическото съзнание в края на 20-ти и началото 

на 21-ви век. Важна предпоставка за успешното разработване на съвременните 

образователни парадигми е приемствеността, съчетаването на най-добрите традиции на 

миналото с постиженията на настоящето. В тази връзка все повече се увеличава ценността 

на педагогическите системи и технологии, издържали изпитанието на времето. Посочено е, 

че поради едни или други конюнктурни съображения са останали някои непълно 

изследвани в науката идеи, които не са получили нужното признание в практиката.  

Авторът подчертава, че хуманистичната насока на педагогическата система на В. А. 

Сухомлински изпреварва своето време и продължава да предизвиква към себе си 

непрекъснат световен интерес. Идеята, че Човека е най-висша ценност на Земята се 

извежда като най- важна в системата на В. А. Сухомлински. Усилията, вниманието и 

интереса на автора много сполучливо са насочени  главно към наследството на В. 



Сухомлински, което е свързано с разбирането за неговата голяма роля в развитието на 

педагогическата наука и практика през сложния и противоречив 20-ти век. В. А. 

Сухомлински намира много точни изрази за най-важното в педагогиката – децата и 

тяхното израстване. Сложните педагогически идеи и теории, са описани на разбираем 

език, което ги прави достъпни за възприемане от всички. Педагогическите идеи и мечти са 

постижими, чрез постоянен труд през целия живот и това В. А. Сухомлински успява да 

докаже, чрез личния си пример. Като селски учител и директор на училище, за двадесет и 

две години той създава своя педагогическа система. За целта намира опора в отечествената 

демократична педагогическа традиция и в опита на световната педагогика. Успешно е 

потърсена и установена педагогическата концепция на В. А. Сухомлински и нейните 

аспекти намират широко приложение в практиката на обучението и възпитанието. Те са 

били и продължават да бъдат предмет на задълбочени изследвания от много учени по 

света.  

Най-голямо разпространение идеите на В. А. Сухомлински получават в неговата 

родина – Украйна. От 1987 г., по инициатива на научната асоциация „В. А. Сухомлински“, 

всяка година се провеждат Общоукраински педагогически четения. Провеждат се 

Международни конференции, посветени на отделни аспекти от педагогическото 

творчество на В. А. Сухомлински. Учени и педагози-практици от цял свят разработват 

статии и методически разработки, които се публикуват в сборници.  

Авторът подчертава, че особено внимание заслужават научните изследвания на 

академика на НАПН на Украйна Олга Сухомлинска – дъщеря на В. А. Сухомлински. През 

призмата на научната му биография тя описва епохата, в която твори В. А. Сухомлински и 

разкрива развитието на неговите педагогически идеи. От личните си срещи и разговори с 

Олга Сухомлинска докторантът събира ценна информация за научното си изследване. 

В разработката ясно проличава, че решенията, които авторът търси се основават на 

познаване на особеностите на творчеството на В. А. Сухомлински. 

Посочено е, че Павлишкото училище става образец за създаване в Китай на 

експериментално училище, което носи неговото име в село Хуаши в източната провинция 

Цзянсу. Училището е със статут на държавен изследователски център. В него се работи по 

проблемите на обучението и възпитанието на децата. Двете учебни заведения- в Павлиш и 

в Цзянсу и досега поддържат тесни взаимовръзки, скрепени с договор за сътрудничество, и 



партньорски отношения. Публикуват се научни трудове, авторите на които систематично 

представят дидактичните идеи на В. А. Сухомлински: „Теория за всестранното развитие на 

В. А. Сухомлински” на Би Шучжи и Ван Игао, „Система на теоретичната педагогика на В. 

А. Сухомлински’’ на Ван Тянь и и др.  

Изследванията на редица учени сочат, че наследството на В. А. Сухомлински в 

настоящия момент е предмет на сериозен и задълбочен анализ. Те са насочени към търсене 

и откриване  в идеите на Учителя от Павлиш- етични основания за съвременната 

концепция за социално възпитание на подрастващите. Прилагат се благородните идеи на 

В. А. Сухомлински към реалиите на днешната социално-педагогическа действителност. 

Избраната тема е изключително актуална, тъй като докторантът разкрива 

спецификата на съвременната ситуация свързана с възпитанието и обучението в 

българската действитвлност. Убедително подчертава на базата на изчерпателен анализ,  че 

научният интерес към педагогическото наследство на Василий Сухомлински не отслабва. 

Учени от много страни изследват общите въпроси на обучение и възпитание, проблемите, 

свързани с нравственото, умственото и трудовото възпитание на учениците. Посочена е  

необходимостта от формиране на всестранно развита личност в условията на учебно-

възпитателния процес и др.  

Посочени са организацията, методиката и резултатите от изследването. Изтъкнатите 

мотиви за изследване за свързани с актуалността на проблема относно педагогическите 

идеи на В. А. Сухомлински. В дисертационния труд още в Увода ясно са посочени целта, 

обекта, предмета на изследване и задачите, които произтичат от поставената цел. 

Прецизно и ясно са формулирани хипотезата и понятийният апарат. Приемам структурата 

и вътрешната организация на дисертационния труд. Те отговарят на научните изисквания 

за подобен род разработки. Основните части на дисертационния труд са логически 

свързани. Научният апарат е много добър. Цитирането е достоверно и коректно, 

източниците и авторите- съдържателно изчерпани. Анализите, коментариите и оценките, 

които авторът прави са сполучливи. Поради това подчертавам общата си представа за 

дисертационния труд- той апробира важно социално- педагогическо изследване. 

Резултатите са достоверни, социално и педагогически полезни.  

 Изводите в труда са резултат от задълбочена работа и изпълнение на поставените 

задачи. От цялостното изложение на дисертацията ясно проличава, че проблемът е 



представен задълбочено от докторанта. Посочените данни са доказателство за достатъчно 

обемна, прецизна и задълбочена работа, и познаване на проблема, постигане на 

поставената цел, и изпълнение на задачите.    

       Приемам за сполучлива избраната цел на дисертационния труд на докторант Олга 

Костова. Цел на изследване са социално-педагогическите идеи на В. А.  Сухомлински и 

тяхното приложение в българската действителност.  

Дисертационният труд е в обем от 190 стандартни машинописни страници.  

Структурата на дисертационния труд обхваща: увод, две глави, заключение и цитирана 

литература. 

 Уводът убедително подчертава актуалността и значимостта на разработеният 

проблем в дисертационния труд. Посочена е значимостта и необходимостта от 

използването на идеите на В. А. Сухомлински в българското училище, и  идеите за 

създаване в българските училища „Училище за родители”.   

 Глава първа представя педагогическата система на В. А. Сухомлински и 

творческите търсения и развитие на идеите. Прецизно е посочено, че В. А. Сухомлински е 

оставил голямо и разнообразно наследство, което засяга широк спектър от педагогически 

проблеми. Педагогическата концепция на В. А. Сухомлински се формира въз основа на 

педагогическия му опит и се усъвършенства в продължение на целият период на неговата 

учителска дейност и научно търсене. Педагогическата система на В. А.  Сухомлински 

трябва да се разглежда в контекста на обществено-политическия живот и достигнатата 

степен в развитието на педагогиката, училището и образованието.  

 Глава втора- Представя анализ на социално-педагогически възгледи и идеи на 

В. А. Сухомлински. Специално внимание е отделено на идеите на В. А. Сухомлински за  

работа с трудни деца. Засегнати са проблемите на общуването във възпитателния процес и 

социално-педагогическите основи на хуманизма. Авторът, сочи, че според А. В. 

Сухомлински много от децата стават свидетели на несправедливост в семейството.  

Наблюдават безразличното отношение на човека към човека. В училище, тези деца са 

неуравновесени и недоверчиви.  В такива моменти педагогът трябва да намери такова ниво 

на духовно единство в общуването, че и той, и детето да забравят, че единият е педагог, а 

другият - възпитаник. Много е важно, особено в периода на израстване, ученикът да 



чувства подкрепата не просто на учителя, а на приятеля - внимателен и сърдечен. Силата, 

която привлича към общуване, са общите духовни ценности, общите интереси, общото 

духовно състояние. Съпричастието предотвратява жестокостта, тази опасна реакция на 

подрастващите към злините, неправдите, несправедливостта, обидите. Жестокостта остава 

следи върху нервната система, нарушава хармонията на физическото и духовното, защото 

в своите грешни изводи подрастващите пренасят непримиримостта към злините от 

отделните хора към всички.  

 Заключение- обосновава се фактът, че много от идеите на В. А. Сухомлински 

са актуални и сега, в съвременното училище. Училището трябва да възпитава щастливи 

деца.  В часовете трябва да им бъде интересно да учат, да получават знания, да участват в 

учебно-възпитателния процес. Децата трябва да се интересуват от резултата на своя труд, 

и да не обръщат внимание на оценките. Това е висшето постижение на педагогиката.  

Необходимо е училището да се върне към идеята приоритет да бъде формирането на 

ценностната система, формиране на разбиране на прекрасното като природно начало, 

което съществува независимо от човека. Проблемът на колектива като средство за 

развитие на личността на гражданина и хуманния човек естествено и логично е свързан у 

В. А. Сухомлински с идеята за активно взаимодействие между членовете на колектива. 

Педагогът ярко и убедително показа, че истински хуманизъм разцъфтява само в колектив, 

когато личността отдава всичко най-добро на колектива, а и самата тя се обогатява с 

духовните ценности на колектива. Най-важната сила, която обединява хората в колектив, в 

светлината на хуманистична педагогика на В. А. Сухомлински е грижата човек за човек. В. 

А. Сухомлински провъзгласява индивидуалният подход към децата за най-важен във 

възпитателния процес. Особено внимание той отделя на трудните деца. Подчертава, че 

техен най-важен недостатък е недоразвитост на умствените способности: неустойчиво 

внимание и памет, инертност на мисленето, недоразвитост на речта, отсъствие на 

любознателност, незрялост в емоционалната сфера. Педагогическото наследство на 

В.Сухомлински предизвиква значителен теоретически и практически интерес, в него се 

откроява хуманистичната същност на социално-педагогическата му система, насочена към 

формиране и творческо развитие на духовността на детето-основното, към което трябва да 

бъдат насочени усилията на всички участници в образователния процес.  Реформите в този 

процес трябва да доведат до по-качествено образование на кадрите, да се възроди 



човечността, да се развият личностни качества на всеки един възпитаник и те да станат 

основна ценност в учебно-възпитателен процес. Именно тези качества трябва да се насочат 

по пътя на саморазвитие и самоусъвершенстване, което е главната ценност на 

хуманизацията на образованието. 

Библиографията включва 212 автора, от които 198 на кирилица и на латиница 14 

източника. Доброто качество на дисертационния труд води до убеждението и доказването, 

че всички източници са правилно проучени, анализирани, и сравнявани. 

Авторефератът към дисертационния труд следва структурата на дисертационния 

труд. Пълно и адекватно отразява съдържанието му, коректно представя научните 

резултати и приносите от изследването.  

 Дисертационния труд отговаря на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и изискванията по л. 31, ал. 2 от Правилника  за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности 

във ШУ „Еп. Константин Преславски”.  

N 4. Научни приноси- Съдържателните качества на дисертацията на Олга 

Василиевна Костова са на необходимото научно равнище като отбелязвам постиженията 

му: 

 1. Дисертационния труд е първото цялостно изследване на социално-
педагогическите идеи на В. А. Сухомлински и тяхното приложение в българската 
действителност. Препоръчва се използването на идеите на В. А. Сухомлински в 
българското училище. Предлага се създаване в българските училища „Училище за 
родители”.  

 2. Обобщен е личностно-социален подход, разработен от В. А. Сухомлински, 
който е съвкупност от индивидуално, естествено и обществено в човека. 

 3. За пръв път се отбелязва , че причините на отслабена памет при децата, 
според  

В. А. Сухомлински, са няколко. Една, две, три от тях са първични, след това встъпва в 

действие вторична, много по-силна и по-решаваща. Първичните причини много често са 

болести, прекарани в ранно детство, лошо хранене, алкохолизъм на родителите. Често 

пъти неправилното възпитание в детството е една от важните причини за отслабена памет 

и неправилно функциониране на мозъка.  



4. Обобщени са категории на педагогически труд, които са диалектически единни:  

Труд ,колектив, личност, дума, творчество, красота, традиции.  

 

5. Специално се коментира хуманистичната насоченост на педагогическата система 

на Сухомлински, която носи цялостен, комплексен характер и се проявява в използване на 

всички принципи и методи на възпитание , съдружие на училище-семейство-

общественост.  

N 5. Публикации и участия в научни форуми- Списъкът с публикациите на 

автора, приложен в автореферата, показва, че е дадена необходимата публичност на целия 

изследователски процес,  във връзка с визираната тук проблематика. Научната общност е 

запозната с постиженията на автора и може да изрази отношението си към тях. 

Публикациите на докторанта по темата на дисертационния труд са 8 на брой. Олга Костова 

е участвала в 8 научни форума свързани с научните и интереси. 

N 6. Заключение- Въз основа на посоченото по- горе, считам, че предложеният за 
рецензиране дисертационен труд на тема: „Социално- педагогически идеи на В. А. 
Сухомлински и приложението им в българската действителност” разработен от Олга 
Василиевна Костова е завършен. 

Поради всичко това оценката за дисертационният труд е ПОЛОЖИТЕЛНА.  

 Постигнатите научни резултати дават основание убедено да препоръчам на 

уважаемото Научно жури да даде положителна оценка на Олга Василиевна Костова- 

задочен докторант в катедра „Социална и специална педагогика“ на  Педагогически 

факултет при Шуменски университет „Еп. Констанин Преславски“ и да присъди  

образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование: 1. 

Педагогически науки, Професионално направление: 1. 2. Педагогика, по научната 

специалност „Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)”. 

 

 

19.11.2019г.         Изготвил рецензията: 

гр. Шумен     проф. д- р Живка Военкинова 


