
РЕЦЕНЗИЯ
От проф. Николай Цветков,

Преподавател в  катедра „Хореография” в

ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград

относно  дисертационен труд  за присъждане

на образователната и научна степен „ДОКТОР”,

представен от

ас.Ивайло Иванов, докторант на самостоятелна подготовка в

катедра „Изкуства”, Архитектурен факултет, Варненски свободен

университет на тема:

„ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ В
УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВА-

ПРОБЛЕМИ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

Асистент Ивайло Иванов получава висшето си образование във ВСУ

”Черноризец Храбър” гр. Варна, а магистърска степен завършва в

АМТИИ гр. Пловдив. До голяма степен професионалната дейност на

докторанта е свързана с темата на представената за защита

дисертация. Професионалната му реализация до момента се изразява в

заемане на длъжности свързани с работа в областта  на хореографията,

изпълнителската и хореографска практика, педагогическа и ръководна

музикално танцова дейност. Автор и постановчик е на хореографски

произведения, режисьор на редица фолклорни концерти,

хореографски спектакли и др. Бил е учител по „Български танци” в

НУТИ „Филип Кутев” гр. Котел. От 2009 г. до момента е учител по

хореография и художествен ръководител в НГХНИ „Константин

Преславски” гр. Варна. Подчертавам това, защото още тук искам да

изтъкна отдавна извоювания от Ивайло Иванов авторитет на отличен



хореограф-педагог, плод на което е и настоящата дисертация. Не

случайно през 2017 г. е първият носител на Златна муза-„Награда за

преподавателска дейност в областта на хореографията”- признание от

асоциацията на хореографите в България. От 2007г. до момента е

асистент по хореография във ВСУ ”Черноризец Храбър” гр. Варна и

изпълнява художествено-творческа и ръководна дейност в

Академичния танцов театър при  ВСУ „Черноризец Храбър” гр.

Варна.

Предоставеният ми за рецензия дисертационен труд е посветен на

изследването на проблем с безспорно значение за съвременната

българска хореография В процеса на прогресивното развитие и

професионализация на българския народен танц , а именно създаване

на хореографско изкуство на фолклорна основа, усъвършенстването и

поддържането едно адекватно на изискванията в този жанр високо

ниво на подготовка и специфичните двигателни умения на

изпълнителите на български танци, във фокуса на вниманието на

автора са поставени въпросите за специфичните особености на

обучението по български танци в училищата по изкуствата, тяхното

проучване, анализиране и прилагането им в сферата на средното ни

професионално образование, които според автора, от позицията на

дългогодишен хореограф - педагог са с голямо значение като фактори

за подготвяне на професионални кадри, а от там и постигане високи

художествено творчески резултати.

Съдържание на дисертацията

Дисертационния труд съдържа 250 стандартни страници и е

структуриран в Увод(4 страници), изложение в три глави (183стр.),

заключение (3стр.), използвана литература(21 стр.) и седем

приложения(42 стр.). Основния текст съдържа 12 таблици и 26



фигури. Използваната от автора литература обхваща 257 източника-

български, руски и английски .

Уводът е кратък, но достатъчно информативен и насочва читателя

към проблематиката на изследването, неговата значимост, актуалност

и мотивировката на автора за провеждането му.

Формулираната цел на труда изследване и анализиране

образованието по професия „Танцьор”, специалност „Български

танци” в училищата по изкуства и предлагане на нов модел на

обучението по специалността е ясно, логично и убедително изведена

в текста. Основните задачи са многоспектърни, реализирането, на

които дава възможност за всеобхватност и пълнота в

изследователската работа. Поставените изследователски задачи

очертават темата от исторически обзор и анализ на обучението по

танц в Европа и Русия и оценка на влиянието им в развитието на

обучението по „Български танци” в училищата по изкуствата, през

анализиране теоретичните основи, формулиране на педагогическите

цели, до проучване образователните модели в областта на

професионалното образование в България и обосноваване

необходимостта от концептуален модел за дуална форма на

обучението по  професия „Танцьор”, специалност „Български танци”.

Методите на научното и подходите в работата са подходящи,

смислено и находчиво подбрани, удачни за реализиране на

докторската дисертация и за осъществяване на поставените задачи.

Глава I е озаглавена „Генезис,еволюция и същност на

обучението по танц” обхваща 64стр. и е структурирана в три раздела:

1.Историческа специфика при формиране на традициите на

обучението по танци – тук умело и задълбочено  са проучени и

представени еволюцията на обучението по танц в хореографските

педагогически системи и историческата специфика при формиране на



традициите на обучението по танц от 17-ти до 20-ти век.

Идентифицирани са основните етапи в развитието на теорията на

обучението   по танц в педагогическата историография XVIII-XX век,

формулирани са спецификите на обучението по танц на различни

теоретични нива и са определени основните понятия „хореографска

система, „обучение по танц” „училище”.

2. Във втория раздел „Теоретични основи на развитието на

обучението по „Български танци” особено ценен момент

представлява направения обзор и задълбочен анализ на проучената

литература, публикации в сборници, изледвания, учебници, стати,

чрез които се проследява основополагането и развитието на

българската народна хореография и са откроени различни теоретични

проблеми и съществени въприси за обучевнието по български танци в

България.

3. В третия раздел “Същност на обучението по „Български

танци” в училищата по изкуствата” в 6 таблици и 10 фигури много

ясно, точно и нагледно са представени и определени общите цели

поставени пред образователния процес по професия „Танцьор”,

специалност „Български танци”, както и частните цели на отделните

учебни предмети и конкретните цели на отделните методични

единици по всяка обобщена тема от учебното съдържание.

Определени и анализирани са четирите специфични категории на

усвояване на знания, умения, навици и професионално-личностни

качества на учениците. Посочени са основните понятия при

обучението по„Български танци”- танц, български танц, стил и

характер на танца, танцова компетентност. Тук авторът с достатъчна

убедителност правилно отбелязва и стига до извода че,

„съвременното училище по изкуства и учителите по „Български

танци” се нуждаят от разработването на нова, цялостна концепция



за съдържанието на обучението, обществените и образователни

промени и  тяхното пряко влияние върху учебната документация.”

В заключение на тази глава, въз основа на направения

литературен обзор и анализ, позовавайки се на собствения си опит

като педагог авторът прави изводи и обобщения и формулира своята

теза както следва:

„Обосноваване на логически обмислена промяна в парадигмата

на обучението по  „Български танци” в системата на средното

професионално образование в България”.

Глава 2 е озаглавена „Формиране и развитие на обучението по

„Български танци” в училищата по изкуства в България ” . В нея се

разглеждат основополагащи въпроси за организационните условия,

специфичните методи и принципите на обучението  в училищата по

изкуства. Целта е формулирана правилно с оглед проверка на

работната хипотеза на автора. Задачите произтичат логично от

поставената цел. Предметът и обектът на изследване са определен и

подбрани правилно. Организацията на дейността е структурирана в

три параграфа, а за решаването на задачите на изследването е

приложена комплексна методика, обхващаща теоретико-логичен

анализ на литературни източници, събиране на емпирична

информация, наблюдение, проучване, обработка и анализ на

получената информация.

В Глава 3 озаглавена „Модел на образователния процес по

специалност  „Български танци” в училищата по изкуства в

България” на първо място на базата на анализираните данни от

проведените изследвания и резултати от първите две глави чрез

използването на интегративния подход за първи път е представен

концептуален модел на образователния процес по специалност

„Български танци”. В предложения концептуален модел се проследява



вертикалния и хоризонталния синтез на образователния процес и

нагледно представя нова система на образователния процес на

специалност „Български танци”.

На второ място са представени релациите между два от

основните компоненти на предлагания концептуален модел -

организационни условия и учебно съдържание, като по отделно е

анализирана взаимовръзката и взаимодействието помежду им. На

базата на емпиричните данни от проучването на мнението на

учителите и анализът на европейския и руски опит в професионалното

образование и обучение на танцови кадри, авторът предлага модел на

дуална система на обучение. Мисията на модела е да послужи като

база за усъвършенстване  на цялостната стратегия за организиране на

обучението и да създаде предпоставки за целенасочено обучение чрез

работа. В тази връзка докторантът предлага и модел на типов учебен

план за дуална система на обучение разработен съгласно ЗПУО,

ЗПОО ,Наредба -4 от 2015г. за УП, рамкова програма В-вариант В5 и

ДОС за придобиване на квалификация по професия „Танцьор”.

На трето място са разгледани релациите между учебното

съдържание и принципите и методите на обучение по учебните

предмети заложени в типовия учебен план за професия „Танцьор”.

Накрая искам  да подчертая, че данните от проведеното научно

изследване и предложената методика са  представени и онагледени по

подходящ начин в табличен и диаграмен вид и подкрепени с прецизно

проведената им обработка доказваща достоверността, валидността и

надеждността на получените резултати, въз основа на което е

направен многостранен логически анализ. Анализът е изчерпателен,

непротиворечив и дава ясна картина за ефекта от приложението на

научното изследване, който е изцяло в подкрепа на работната

хипотеза на автора.



Всичко това дава основание на автора в заключение да

формулира и с основание да претендира за 3 научно-приложни и 3

приложни приноси. Приносите са формулирани правилно и

произтичат логично от решаването на задачите. Тук бих препоръчал

на ас. Иванов да систематизира и изведе няколко препоръки с

практическа насоченост (които в дисертационния труд има в

изобилие) и евентуалното им бъдещо реализиране ще окаже

положително въздействие върху качеството на обучение по български

танци в училищата по изкуства.

Като цяло дисертационния труд отговаря на всички изисквания

за подобен род научно изследване, а авторът му демонстрира отлично

познаване на предметните области свързани с неговото изследване.

Бих определил труда като  погледът на вътрешен участник в

етап от тази хореографска дейност и практика, което е много важно.

Искам да подчертая още едно качество на дисертацията-тя сама по

себе си е документ за състоянието на обучението по български танци

в училищата по изкуствата в България и за неговия развой през твърде

динамичните години от 1998г. до днес. В края на рецензията отново

ще отбележа, че един от най- важните приноси на дисертацията е

създаването на специфична, индивидуална за автора сплав от

аналитични техники по отношение на връзката между теорията и

практиката и произтичащите от тях характеристики. Най- ценното е,

че това се случва в голяма степен чрез придвижване „отдолу на горе”

и е резултат от дълбоко емпирично знание „отвътре” в детайли на

разглеждания обект. Впечатленията ми от ас. Ивайло Иванов са, че

той вече е изграден професионален танцов педагог с вкус към научни

изследвания и новаторство в работата си, показващ че владее научно-

изследователските методи в хореографската наука, които умело

прилага в развитието на танцовото изкуство.



В заключение въз основа на качествата на дисертационния труд

и на неговите безспорни приноси убедено предлагам на почитаемото

жури да присъди на ас. Ивайло Иванов образователната и научна

степен „Доктор”

25.03.2018 г. Подпис:

(проф. Николай Цветков)


