
СТАНОВИЩЕ 

от доц.д-р Адриан Георгиев – СУ „Св.Климент Охридски“ , катедра МУЗИКА

за дисертационния труд на 

Христо Кутев Карагьозов

на тема :  „Методически модели и решения при обучението по звукови
технологии” 

за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”, научна специалност 
Педагогика на обучението по 1.3.  (Методика на обучението по музика).

Дисертационният труд е в обем от  227 страници, като са обособени увод,
три глави, заключение, приложения и списък с използваната литература.

Представеният ми за становище дисертационен труд е с особено актуала
тематика,  а  именно начинът на поднасяне на технологично съдържание пред
различни по възраст и специфично образование курсисти, студенти, ученици.
Динамиката на развитие на технологиите, и по специално звуковите технологии
изнасят  някои  тясно  специализирани  инжинерни  практики  като  задължително
условие  за  работа  с  музикален  софтуер.  От  друга  страна,  завършилите
ксласическо  музикално  образование  са  изправени  пред  огромни  трудности,
навлизайки  в  специфичната  терминология  и  инженерни  практики.  Златната
среда в това противоречие е поднасянето на адаптирано и моделирано учебно
съдържание,  което  съответства  на  тясното  приложение  на  технологиите  от
гледната точка на потребители на софтуерните и хардуерни системи.

В  стъпителните  си  думи  авторът  обосновава  изборът  на  темата,  като
очертава  и  практико-приложният  аспект  на  дисертационния  труд.  Според
авторът,  промените в обществото,  неговата организация,  глобализацията,
комуникационният и информационен взрив са  довели  до промяна и на
основните методически практики в глобален план,  което поставя диалога
учител/ученик на ново ниво и води до използването на нови похвати и



решения.   Технологичните промени са ключови за определени сфери,  както
например аудио-видео технологиите.  Това води до факта,  че големи части от
практиките,  които се прилагат в работата със звукови технологии са добре
изучени в научно отношение, но не са представени подобаващо и с подходяща
адаптация в учебната дейност, както в лекционния цикъл,  така и в учебната
литература. 

Още с този си анонс авторът определя и целта на дисертационния труд -
да се изведат съвременни методически модели в сферата на обучението по
звукови  технологии.  Авторът  поставя  и  работна  хипотеза,  която  по  късно
доказва  с  изследване  на  резултатите  от  новия  методически  модел  на
обучението.  Разработени  са  определени  теми  от  областта  на  цифровото
представяне  на  звука,  които  са  адаптирани  от  автора  към  съответната
аудитория  и  доразвити  с  практически  изводи  и  упражнения.  Част  от  тях  са
представени  и  по  интерактивен  път  чрез  мултимедийни  презентации  и
демонстрации.  Отделно  от  това  са  изготвени  видео  лекции  по  определена
тематика.  Част от експерименталната работа включва създаване на блог за
интерактивна комуникация с лекции, постване на задачи, на решенията им и
онлайн дикусия.  Резултатите от експерименталната работа са използвани при
доказване на работната хипотеза и при дефинирането на новите методически
модели в обучението по звукови технологии.

Като задачи овторът си поставя анализирането на основните проблеми
при  обучението  по  звукови  технологии  ,  които  се  коренят  в  няколко
взаимодействащи си фактора: 

• Междудисциплинарният  характер  на  изучаваната  материя  -  тук
авторът  нанализира  някои  заложени  още  в  началото  противоречия  –
какъв  е  профилът  на  обучаемите,   техническо-технологичен  или
художествено-музикален,  както  и  преплитането  на  съдържание  в
различните  изучавани  дисциплини  ,  музикална  акустика,
електроакустика,  звукотехника,  теория  на  музиката  и  солфеж,  но  в
достатъчно адаптирани за определената дейност съдържание.

• Експоненциалното нарастване на необходимите знания и умения  в
годините. Навлизането на дигиталните технологии в областта на аудио и
видео  продукцията  и  постпродукцията  е  съпътствано  от  тотална
преорганизация  на  елементите  и  тяхното  свързване  в  целия
производствен  процес.  От  друга  страна,  разбирането  за  начина  на
работа,  започвайки  от  звуковите  формати,  минавайки  през  пътя  на
сигнала,  през  използваните  устройства  и  тяхното  свързване,  и
завършвайки с вида и формата на крайния носител (или media stream) се
променя  изцяло,  като  част  от  тези  елементи  търпят  непрекъснато
развитие, те дори в няколкогодишния процес на обучение се променят
неколкократно.  Това  поставя  големи  предизвикателства  пред
преподавателя – както към неговата компетентност, която трябва да се
усъвършенства  паралелно  с  технологиите,  които  следва,  както  и  към



мотивацията и гъвкавостта на обучаемите, които трябва да са готови за
развитие  в  подобна  “аморфна”,  видоизменяща  се  в  движение
технологична и творческа среда. 

• Навлизането на интерактивната комуникация в процеса на обучение.
Интересното в случая е фактът,  че за обучаващите се в областта на
медийните технологии интерактивното съдържание е от една страна,
форма на обучение,  а от друга –  създаването му е предмет на
обучението.  В сферата на звуковите технологии разбирането на
същността на процесите традиционно е по-затруднено,  отколкото в
сферата на визуалните такива.  Това се дължи на по-малкия натрупан
осъзнат сетивен опит в звука,  отколкото във визията,  и  второ  –  на
необходимостта  от  създаване  на  понятиен  апарат  на  базата  на
представи,  които  са  по-абстрактни  по  същността  си,  отколкото  във
изкуствата,  свързани  със  съхраняване,  обработка  и  представяне  на
изображения. Въпреки че тази констатация звучи малко отвлечено, с нея
би  се  съгласил всеки,  занимавал се  с  преподаване на предмет,  имащ
отношение към звуковите технологии и звукозаписа *.
(*цитати от съдържанието) 
В структурно отношение авторът е изградил съдържание, което малко се

отличава  от  класически  приетият  модел  на  дисертация,  а  именно  увод,
постановка  на  проблема,  доказателствено-методическа  част,  изследване.
Какво имам предвид – във втора глава „Методически модели на обучението“
авторът представя своите методически решения, паралелно с посочването на
основните  проблемни  точки  при  преподаването  на  съвременната  теория  на
цифровия звук.  Това дава известна прегледност на текста, но ако се отделят
новите  модели  на  обучение  в  отделна  част,  това  би  дало  още  повече
приложност на разработката. 

Цялото  съдържание  на  главата  всъщност  представлява  част  от
монографичен труд на авторът, публикация от 2011 година „Цифровият звук,
митове и решения“ -  един прекрасен ресурс за самоподготовка и навлизане в
сферата на технологиите на звука.  Като последна част  от  съдържанието на
главата авторът дефинира ползите от презентационния метод в обучението по
звукови технологии.

Съгласен  съм  с  посочените  приноси  на  дисертационния  труд,  а
именно:

• Направен е анализ на
интерактивните методически модели и степента, в която подпомагат 

обучителния процес.
• Проведена е експериментална работа в периода 2011-2012 година с групи 



студенти и курсисти. Въведени са  различни форми на интеракция в
обучението по звукови технологии. 

• Определени  са основните ключови за теорията на цифровия звук теми, 
като успоредно с това са изведени методическите особености на всяка 
тема, дадени са препоръки за адаптацията и съобразно нивото на 
обучаемите, за практически упражнения и експериментална работа.

Като имам предвид казаното по-горе, считам, че дисертацията напълно 
съответства  съдържание на изискванията за дисертация за получаване на 
образователната и научна степен "доктор" по
 Научната специалност Педагогика на обучението по 1.3.  (Методика на 
обучението по музика), и препоръчвам на членовете на уважаемото жури да 
гласуват за присъждане на тази степен на   Христо Кутев Карагьозов, и желая 
успех в бъдещите и научни разработки.

10.11.2013г.                                                                 Подпис:...........................
доц.д-р А.Георгиев


