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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”.

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
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.
Обект на трудът на г-н Иванов е идентификация и усъвършенстване
на обучението по „Български танци“ в професионалното развитие.
Проблемът на настоящото изследване е да се изведат определени
аспекти на европейското, руското и българското танцово фолклорно
обучение, като се направи опит те да бъдат доразвити и въведени в
съвременните условия. Тезата на докторанта в дисертационния труд е
обосноваване на логически обмислена промяна в парадигмата на
обучението

по

„

Български

танци“

в

системата

на

средното

професионално образование.
Целта на труда е да се изследва и анализира образованието по
професия „Танцьор“, специалност „Български танци“, като на тази основа
се идентифицират съществуващи проблеми и да се предложи нов модел на
обучението.
Автора прави исторически обзор и анализ на обучението по танц в
Европа и Русия, който е много изчерпателен, като оценява влиянието им в
развитието на обучението по „Български танци“ в училищата по изкуства.
Формулира педагогическите цели и целеполагане на обучението. Проучва
образователните модели за дуална форма на обучение по професия
„Танцьор“ специалност „Български танци“.

Основните изводи от тази глава са следните:
„За най стари школи на класическия танц се считат -италианската,
френската и руската.
Обучението

по

танц

има

своя

исторически

обусловена

характеристика. Тази характеристика има два аспекта:
Първият носи белезите на обществено исторически момент, в който
то се осъществява. Вторият аспект се свързва с приемственоста без, която е
невъзможно

да

се

съхраняват

положителните

постижения

в

образователния опит.
Със създаването на държавния ансамбъл се поставят въпросите за
изграждане и подготовка на професионални кадри. Авторът подчертава ,
че в настоящия момент е прекъсната връзката между професионалните
ансамбли и училищата по изкуствата. Иванов поставя много специфични
за обучението

цели

и

задачи

за развитието

на горепосочените

специалности.
Във втора глава се разглеждат основополагащи въпроси за
организационните условия, специфичните методи и принципите на
обучението по „Български танци“.
За

доказване

на

авторовата

теза

цялостно

се

анализират

нормативните документи. Представена е система на обучението по
„Български танци“. Тук е направен ретроспективен анализ на обучението.
Предлага се терминологичен речник в който са обяснени значението и
функциите на най често употребяваните в документите термини в
професионалното образование.

Методите

на

обучение

създават

процесуалната

страна

на

технологията на обучението, предават й систематичност, определят до
голяма степен нейният облик по автора.
Аналитичния

обзор

на

целите,

организационните

условия,

специфичните методи и принципи на обучение дават възможност да се
предлага обоснована система за обучение по „Български танци“ , която да
послужи за разработване на концептуален модел на образователния процес
по професия „Танцьор“.
Изводите от глава трета, автора определя като:
„ Целта на концептуалния модел е да облекчи бъдещи действия за
планиране, организиране и реализиране на обучението по специалноста в
училищата по изкуствата.
В модела са изведени компонентите, които определят съдържанието
на образованието по професия „Танцьор“: целите отраслите на дейноста,
логиката на разгръщане на всеки един от отделните елементи, методите,
организационните условия и принципите на обучение.“
Приносите на настоящия дисертационен труд са:
1.

За

първи

път

в

научното

професионалното обучение по

изследване

се

разглежда

„Български танци“ , неговите

теоретични аспекти, генезис, същност и организационни условия.

2.

Научно се дефинират термините ‚ „Организационни условия,
организационни компоненти, съдържание на обучението“

3.

Идентифицират се основните цели, организационни условия,
методи и принципи на обучението .

4.

Предлага се концептуален модел за осъвършенстване на
обучението.

5.

Аргументира се необходимоста от въвеждането на дуална
система на обучението по „Български танци“.
Предвид всичко казано по-горе подкрепям автора и неговата

докторантура.

Изразявам

своята

висока

оценка

за

научното

изследване въз основа на посочените приноси.
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