
1

СТАНОВИЩЕ

от

доц. д-р Катя Гинева Кайрякова

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

на

Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

„доктор”

Професионално направление (шифър 8.3 ) „Музикално и танцово

изкуство”, докторска програма „Хореография”

Докторант: ас. Ивайло Петров Иванов, докторант към катедра „Изкуства”

на Архитектурен факултет при Варненски свободен университет

„Черноризец Храбър”

Тема: Обучението по български танци в училищата по изкуства.

Проблеми, тенденции и перспективи

Научен ръководител: проф. Петър Ангелов

Становището е изготвено въз основа на Заповед №575/21.03.2018 г.

на Ректора на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

относно утвърждаване състав на научно жури и представени от докторанта

дисертационен труд, автореферат, справка за приносите в дисертационния

труд, публикации по темата на дисертационния труд, в съответствие с

изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Наредба №12 на ВСУ „Черноризец

Храбър” за придобиване на образователна и научна степен „доктор” и

научна степен „доктор на науките”.

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ

ТРУД

Дисертационният труд е с обем 250 страници и се състои от увод,

изложение в три глави и заключение и седем приложения. Съдържанието

на всяка от главите е разпределено в отделни параграфи, като в края на
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всяка глава са направени конкретни изводи. Основният текст съдържа 12

таблици и 26 фигури. Списъкът на използваните литературни източници се

състои от 257 заглавия на български, руски и английски език.

Биографията и професионалният път на автора на предложения за

рецензиране дисертационен труд Ивайло Петров Иванов, ясно подсказва

причината той да се ориентира към изследваната тема: „Обучението по

български танци в училищата по изкуства. Проблеми, тенденции и

перспективи”. С танцовия фолклор е свързано развитието на Ивайло

Иванов от детството, през обучението му в СОУ „Отец Паисий”, Враца –

специалност „Хореография”, като студент в ОКС „бакалавър”, сп.

„Хореография” – Български народни танци във ВСУ „Черноризец Храбър”,

и ОКС „Магистър” в АМТИИ, Пловдив. Важна част от неговата творческа

биография е  педагогическата. Професионалната си дейност, като педагог –

хореограф, И. Иванов започва в НУФИ „Филип Кутев”, гр. Котел, където

работи от 2003 до 2007 г. От 2007 г. започва работа като асистент във ВСУ

„Черноризец Храбър”, а от 2009 г. работи и в НГХНИ „К. Преславски”,

Варна. Дейността му има и високо обществено признание, намерило израз

в многобройните награди като педагог и като член на жури в Национални

и регионални конкурси за фолклорно изкуство. Натрупаният опит му дава

възможност да заяви едно сериозно, мащабно изследване, което намира

своето място в научно–теоретичната база на съвременните

изследователски тенденции и носи в себе си заложена теоретико–

практическа значимост.

Считам, че така формулираната тема на дисертационния труд е

актуална за настоящия ХХІ век и носи заложена в себе си теоретико-

практическа значимост, чиято верификация е отразена в непосредствената

изследователска дейност на автора.

Предложената структура е обмислена, ясна и логична: увод, три

основни глави, заключение, приноси и използвана литература.
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След представената структура, авторът предлага обща характеристика

на изследването в която извежда своя поглед върху актуалността и

значимостта на избраната тема, обекта и предмета на изследването,

изследователския проблем и теза, преследваната цел с произтичащите от

нея задачи, както и методологията на бъдещото научно дирене.

Уводът насочва към фактологията в настъпилите през последния век

изменения в развитието на преподаването на „Българския танц“ в

училищата по изкуства. В него се подчертава актуалността на проблема и

значимостта му в анализа на развитието на преподаването на „Българския

танц“, теорията и методиката и прилагането й в сферата на средното

професионално образование, в контекста на организационните условия на

XXI век. Коректно са посочени обектa – „обучението по  „Български

танци“ в училищата по изкуства”, предмета – „идентификация и

усъвършенстване на обучението по „Български танци“ в

професионалното образование”, целта и задачите на изследването. Целта

конкретизира задачите, представени в теоретичен и приложен аспект.

Заявената методологическа рамка, формулирана ясно и прецизно намира

израз в следните методи: емпирично изследване, наблюдение, теоретичен

анализ, контент-анализ, теренно проучване и интервю.

Литературният обзор представлява задълбочен прочит на теоретични

изследвания, представен чрез аналитичен подход с коментарии, насочени

към основната цел.

Анализът на публикуваните теоретични източници е направен

проследявайки възникването и развитието в културно-исторически план на

художествено образователните традиции на хореографското образование в

Европа, Русия и България. Анализирани са теоретичните основи на

развитието на обучението по „Български танци“ с акцент върху тяхната

значимост. Информацията ситуира обекта на изследването в трудове на

хореографи и педагози, чийто изводи са база за изследователските задачи
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на настоящия дисертационен труд. В публикациите Ивайло Иванов успява

да изведе онези полезни за неговото проучване елементи, които водят към

прилагане на нов иновативен подход при обучение на специалисти

отговарящи на новите тенденции в хореографията на фолклорна основа.

Това е и първото достойнство на труда, който е плод на целенасочена и

задълбочена работа.

В първа глава „Генезис, еволюция и същност на обучението по

танц”, разглеждайки историческата специфика при формиране на

традициите в обучението по танц, докторантът умело търси връзката и

взаимовлиянието между съвременното училище по изкуства и учителите

по „Български танци“. Направеният  теоретичен обзор показва

спецификите и възможностите на обучението по професия „Танцьор“,

специалност „Български танци“, като основен компонент в хореографското

образование в България, но и липсата към днешния ден на обобщена и

структурирана теоретична разработка в контекста на образованието в

специалност  „Български танци“ в училищата по изкуства.

След реализираният цялостен преглед на фактори от различно

естество и задълбочен анализ, докторантът извежда обобщението за

нуждата на съвременното училище по изкуства и учителите по „Български

танци“ както на учебници и учебни помагала като „съществен компонент

на системата на хореографското образование”, , така и „разработването

на нова цялостна концепция за съдържание на обучението, обществените

и образователни промени и тяхното пряко влияние върху учебната

документация (учебните планове, учебните програми, учебниците и

учебните помагала)”.

Втора глава много точно ни въвежда към същината и

проблематиката, свързана с главната тема на дисертацията. Разгледани са

основополагащи въпроси за организационните условия, специфичните

методи и принципи на обучението по „Български танци“ в училищата по
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изкуства. В представената  система на обучението по „Български танци“

акцентът е поставен върху анализа на нормативните документи уреждащи

това обучение и  верификацията на специфичните методи и принципи.

Прекият контакт на докторанта с респонденти доказва неговата убеденост

в извеждане на съществени изводи. Проблемите са систематизирани

естествено и логично от общото към частното.

Раздел 2.1. дава подробна информация за организационните условия

и организационните компоненти на обучението по „Български танци“,

учебният план и учебната програма. Анализирана е правната рамка на

обучението по професия „Танцьор“, специалност „Български танци“ и е

изведена нормативната структура на професионалното образование и

обучение. Особен акцент е поставен върху „педагогическите изисквания

към учителя по „Български танци“, на когото е отредена основна позиция

в образованието, възпитанието и обучението на учениците от

специализираните училища по изкуства”, също и върху аргументите на

всички респонденти за нови професионални изисквания в обучението по

„Български танци“.

Разгледаната специфична методика на обучението по „Български

танци“ в училищата по изкуства и въздействието и непосредствено

свързано с изясняване характера на учебното съдържание и на неговото

структуриране по различните учебни предмети включени в учебния план

на специалност „Български танци“, откриване на подходите, формите и

средствата за изучаване на спецификата на българския танц и танцовите

произведения  на фолклорна основа (история, стил, характер и пр.),

процеса на възприемането (психология), целите и задачите на обучението

и  организацията на учебния процес (дидактика) налага извода,  „че с

развитието на педагогическата наука се развиват и специфичните

методи на обучение по „Български танци“, като съчетават и обединяват
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няколко метода, което ги прави специфични за специалността

„Български танци“.

След аналитичния обзор на целите, организационните условия,

специфичните методи и принципи на обучение като особено ценна за

разработвания проблем определям предложената система за обучение по

„Български танци“, която да послужи за разработване на концептуален

модел на образователния процес по професия „Танцьор“.

Считам, че въпреки изложените досега разсъждения и оценки, които

извеждат някои приноси на доктората, именно трета глава, озаглавена

„Модел на образователния процес по специалност „Български танци“ в

училищата по изкуства в България”е тази,  която го прави ценен в

изпълнителската и педагогическа практика.

Осъщественият обзор, анализ и изводи от първите две глави намира

място в раздела за концептуалния модел за изграждане и реализиране на

обучението по „Български танци”. Изследователският подход на

докторанта му позволява да акцентира върху включването за първи път,

освен традиционните, и нови компоненти нужни на учителите в

практиката, иновативни и интерактивни методи. Като особено ценни за

разработвания проблем определям анализираните и представени релации

между два от основните компоненти на предлагания концептуален модел

организационни условия и учебно съдържание, след като поотделно е

анализирана взаимовръзката и взаимодействието помежду им. В следствие

на реализираното теренно изследване е обоснована необходимостта от

въвеждане на дуална система на обучение по професията „Танцьор“,

предлага се модел на дуална система за обучение и модел на типов учебен

план за специалност „Български танци“.

Предложеният концептуален модел създава условия за творчески

търсения в образователния процес, без да се пренебрегва ролята на
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системните знания и представлява сериозен принос в представянето на

нова система на образователния процес на специалност „Български танци“.

II. ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ОЦЕНКА НА ПРИНОСИТЕ

НА ДОКТОРАНТА

Налице са реални научно-приложни и приложни приноси на

дисертационното изследване, които са от значение за обогатяване на

фолклорната и педагогическа наука. Изследването осъществява успешно

своите цели не само в теоретичната проблематика, но и за постигане на

приложни резултати. Напълно приемам изложените пет генерални приноса

на труда, които са аналитично представени и достоверно изтъкнати.

Разглежданият дисертационен труд има сериозна научно–практическа

стойност. Той отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и правилника за

неговото прилагане. Авторът представя високо стойностен дисертационен

текст, който е постижение в неговата самостоятелна научна и практико-

приложна дейност.

Препоръчвам новите идеи да бъдат оформени и публикувани в

практическо пособие.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изхождайки от всичко казано по-горе изразявам своята положителна

оценка за дисертационния труд Обучението по български танци в

училищата по изкуства. Проблеми, тенденции и перспективи и

предлагам на уважаемото научно жури да бъде присъдена на  Ивайло

Иванов образователната и научна степен „доктор” в Професионално

направление 8.3 „Музикално и танцово изкуство”, докторска програма

„Хореография”.

27 март 2018 г. Изготвил становището:

гр. Варна доц. д-р Катя Кайрякова


