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РЕЦЕНЗИЯ 

От: доц. д-р Любомир Кавалджиев 

 

ОТНОСНО: дисертационен труд “Методически модели при   обу-

чението по звукови технологии” на Христо Кутев Карагьозов, 

представена за защита в катедрата „Музика” към ФНПП  - СУ „Кл. 

Охридски” по научна специалност 05.07.03 – Методика на  обучението по 

музика.  

Предоставеният дисертационен труд е в обем от 228 страници, от 

които 147 изложение, 77 – приложени материали, 2 страници „Съ-

държание” и 3 страници – използвана литература. Приложени са също 

така и две публикациии на автора, имащи връзка с темата на изследва-

нето.  Структурата на  дисертацията се състои от встъпителни думи, 

увод, две глави и трета глава, явяваща се анализ на резултатите от изс-

ледването, заключение, изводи и препоръки. 

 

 Основните проблеми, разглеждани в текста, са свързани 

със спецификата на обучението по звукови технологии и с особеностите 

му в творчески и технологичен план. Разглеждат се съвременните науч-

но-технически достижения и как те обуславят промените в съвременното 

звукозаписно студио, а оттам и в подходите към обучението на специа-

листи в областта на звуковите технологии в целия спектър на специал-

ното и висше образование. Основна цел на дисертационния труд е да се 

изведат съвременни методически модели в сферата на обучението по 

звукови технологии. 

 

Дисертационният труд започва с уводна част, в която се дефини-

рат основните проблеми, натрупани в това специализирано обучение, 

техния генезис и разновидности. В тази част за пръв път се поставя иде-

ята за интерактивната комуникация в процеса на обучение и нейната 

специфика в областта на звуковите технологии – от една страна инте-

рактивното съдържание е форма на обучение, а от друга – създаване-

то му е предмет на обучението. Това е и основата и за по-

нататъшните изследвания в дисертационния труд, касаещи визуали-
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зацията на звуковите процеси и нейната роля в цялостния интеракти-

вен процес в обучението. 

 

Тези фактори, описани от автора, предполагат и поставената цел 

на изследването, с която завършва уводната част – да се изведат 

съвременни методически модели в сферата на обучението по 

звукови технологии. Формулира се и работна хипотеза по следния на-

чин:  

 

Ако при определени обстоятелства проведем обучение, обх-

ващащо, освен конвенционалните методи, и нови форми на инте-

рактивна комуникация в рамките на целия обучителен процес, мо-

жем да регистрираме забележим прираст на знанията и уменията 

сред обучаващите се. 

 

Трябва да отбележим, че текстът на дисертацията има ясна и ло-

гична структура. Друго  което прави впечатление е,  че авторът не само 

има добри умения за анализ и обобщения, но и притежава така необхо-

димото за всеки изледовател умение да ограничава проблематиката в 

необходимия обем и да не се разпилява по цялата възможна тематика 

относно цифровия  звук и начините на обучение, свързани с него. Това 

повишава целенасочеността на  изледването му и допринася за успашно 

постигане на резултати, както и за демонстрация на присъщата му ком-

петентност и опит в избраната област. 

 

Две са нещата в които авторът демонстрира  силата на своя  ана-

лиз. Първото е цифровизацията на натуралния звук и съвременните 

средства за преработката на този звук. Второто е визуализацията, коя-

то именно в дигиталната епоха на тонрежисурата става мощно средство 

при творческата работа с музикалния звук, както и при педагогическите 

методи за обучението в тази област.  

 

В дисертацията например логично отсъстват проблемите свърза-

ни с цифровия звуков дизайн, творческото създаване на оригинални са-
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унди и начините на музикална композиция с тях, особено важни в елект-

ронната музика. Също така не стоят в центъра на вниманието различни-

те електронни ефекти за радикална промяна на звука с цифрови уст-

ройства и съответни  компютърни програми. Казаното не само че не  е 

слабост на  дисертационния текст, но е негово достоинство, защото  да-

ва възможност на автора да се съсредоточи единствено в ясно форму-

лираните задачи и цели на своето изследване. 

 

Първата глава на дисертацията прави анализ на проблемите, кои-

то съществуват в обучението по звукови технологии през последните ня-

колко десетки години до настоящия момент. Авторът прави кратък исто-

рически обзор на процесите по създаване на последните няколко про-

фесионални поколения от звукови специалисти и спецификата на тяхно-

то образование и последваща квалификация. Анализират се положител-

ните и отрицателните страни на   обучението през онова условно  нари-

чаното от  автора “доинформационно общество”, т.е. времето, характе-

ризиращо се с ограничен достъп до информация и производствени ре-

сурси в областта на звуковите технологии  в процеса на обучението и 

частично по отношение и на преподавателския състав.  

 

Полезна страна на дисертационния труд е фактът, че авторът е 

участник последователно и от двете страни на този процес в този вре-

меви период. Обсъдени са основните предимства и недостатъци на до-

сегашната система на обучение, като докторантът се е опитал да напра-

ви този паралел по обективни критерии и без фаворизиране на конкре-

тен подход или период на развитие на специалността. Успоредно с това 

се прави исторически преглед на развитието на технологиите в областта 

на звукозаписа и звукообработването, което има пряка връзка с процеси-

те на обучение по-нататък в дисертационния труд. 

  

Важно в тази глава е разделението, което прави авторът по отно-

шение на съществуващите проблеми на обучение, като от една страна, 

те се анализират в контекста на квалификационни, преквалификационни 

и доквалификационни курсове, а от друга – в рамките на по-
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систематизираното висше и специално образование. Тук опитът на авто-

ра в преподаването на много дисциплини от тази област в различни 

форми на обучение и в рамките на много разнородна аудитория и учеб-

ни заведения с различна насоченост е от особена полза за правилното 

анализиране и коректно направените изводи. 

  

Сред тези изводи е и този, който се поставя основата на втора 

глава, занимаваща се с търсене на нови методически решения и препо-

ръки на база съвременните методически модели в образованието, ко-

ито да приложим в съответната област, а именно: 

 

 Навлизането на новите технологии и новият начин на ра-

бота в областта на звуковите технологии, както и някои натрупани от 

преди проблеми в образованието по тонрежисура и звукови техноло-

гии, изискват прилагането и на нов аналитичен подход. 

 

 Във втора глава се анализират факторите, които са опре-

делящи в съвременното развитие на звуковите технологии, и как тези 

фактори довеждат до прилагането на нови методически модели и кон-

цепции в специализираното обучение в тази област. Тук е виден афи-

нитетът на автора в областта на цифровото представяне на звуковата 

реалност, което личи и от основните му досегашни публикации, както 

и научната му заинтересованост от начина, по който технологичните 

промени в съвременния звукозапис и звукообработка водят до проме-

ни в начина на преподаване и до създаване на качествено нови мето-

дически решения. Дадени са примери и работещи методически реше-

ния в много теми от звуковите технологии и обучението по тях.  

 

Авторът е разгледал много теми от обучението в областта на 

цифровия звук, напълно неразработени до момента, които са от съ-

ществено значение за съвременното обучение в тази област, в разде-

ла: ОСНОВНИ ПРОБЛЕМНИ ТОЧКИ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕТО НА СЪВ-

РЕМЕННАТА ТЕОРИЯ НА ЦИФРОВИЯ ЗВУК.  
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В следващия раздел на тази глава се обсъждат новите начини 

на комуникация в образователния процес. Авторът се опира на съвре-

менните дидактически теории по отношение на новите тенденции в 

образованието и на теорията на информацията при обяснението за 

собствените си методи на представяне пред студентите на теорията 

на звука. Направено е разграничение на използваните методи – от ед-

на страна презентационният метод на обучение, показан и в приложе-

нията, и от друга, методът на интерактивна комуникация, разработва-

нето на мултимедийни уроци и цялостно съдържание, както и принос-

ния за настоящото изследване метод на интерактивна работа учи-

тел/ученици в блогова среда.  

  

Друг принос в настоящия труд са научно-педагогическите експе-

рименти, които авторът е извършвал с цел проверка на хипотезата на 

своя труд, и резултатите от които, макар и в рамките на малко статис-

тическо отклонение, доказват тази хипотеза. 

  

В научно отношение приносен характер има връзката ВИЗУА-

ЛИЗАЦИЯ/ВИРТУАЛИЗАЦИЯ на процесите по отношение на единст-

вото звукови технологии/образователни практики, която сама по себе 

си е източник на нови методически модали. Авторът изтъква особено-

то значение на визуализацията в областта на виртуалните технологии 

и връзката на този процес с процеса на обучение. 

 

В заключението на дисертационния труд се прави обобщение на 

проблематиката в него. 

 

Като цяло предложения за  обсъждане текст по съдържание  и на-

чин на разработка отговаря  на  изискванията  за  получаване на доктор-

ска степен и по мое мнение напълно  заслужава тя да му  бъде присъде-

на. 

 

София, 8.11.2013                                    Рецензент: 

                                         (Доц. д-р Л. Кавалджиев) 


