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 Актуалност на проблема: 

 Динамиката на развитието на съвременните общества както в 

Европейския съюз, така и на онези контактуващи, взаимодействащи и 

интегриращи се към процесите на западните демокрации, изискват 

основополагането и развитието на определени принципи, отнасящи се до 

различни сфери на обществено съществувание. Едни от тези сфери са 

Образованието и Културата. Проблемът става по-комплициран когато се 

заговори за статута на етническите малцинства, за техните права, за 

културната им идентичност и степента на възприемане на другостта. 

Бумеранговият ефект възниква когато заговорим за българските етноси 

извън пределите на Европейския съюз или извън него. Каква е тяхната 

съдба относно съхранението на идентичността им? А какво е състоянието 

на онези етнически малцинства в нашата страна, която се е 

идентифицирала вече като мултифункционална. В сферата на 

образованието ще цитирам учебника по музика за пети клас, в който се 

отделя място на този проблем. В едни и същи часове децата слушат, 

разучават или достигат до художествено изпълнение на най-характерните 



образци от етническото музикално многообразие в страната ни: турски, 

еврейски и арменски общности. 

 Този проблем, който България е разрешила до определена степен в 

рамките на Европейския съюз, представлява Актуалността на проблема на 

настоящата докторантска разработка – културната и образователна 

идентичност на българския етнос в Република Молдова. Не случайно е 

фиксиран и географския район на докторантското проучване. В Молдова 

съществува още един анклав – този на гагаузките българи с доста по-

различна история, религия, политическа и икономическа ориентации. 

 Характеристика на дисертационния труд: 

 Същността на разработката е структурирана в петчастен цикъл, 

всеки със своя специфична характеристика, представляваща логически 

елемент от последователността на цялостното научно изложение. Към него 

е прикрепено и второ тяло, носещо допълнителен информационен 

материал с по-общ характер относно българския етнос в тараклийския 

район на Р Молдова. 

 В уводната част се представят мотивите и идеите, които налагат 

сюжетната теоретична и изследователска линия по отношение на 

българския етнос. В глобален аспект тези мотиви и идеи включват: 

 1. Съхраняването и развитието на националните традиции в процеса 

на етническа самоидентификация и интеграция на личността в контекста 

на националната и общозначима духовна култура. 

 2. Формиране на култура на междуличностни и междуетнически 

отношения чрез изучаване културните традиции на различните етноси. 

 Същностната страна на докторантската разработка се базира върху 

два основни постулата: 



 1. Концептуалната музикална тенденция в мултиетническа среда и 

 2. Песенния етнически фолклор в музикално-образователния процес. 

 „Като се има предвид обстоятелството, че дадения труд е посветен на 

музикално-педагогическата дейност посредством песенен фолклор в 

конкретен регион на Република Молдова“ докторантката издига 

изначалната теза за първичния импулс, свързан с идеята за откриването на 

максимално количество неповторими и почти изгубени песенни извори в 

изследвания ареал. 

 Базирайки докторантското изследване върху съществуващия песенен 

фолклор на три етноса (молдовски, български и украински) се формира и 

основната идея, структурата на нейното целеполагане и разбира се 

цялостната концептуална платформа на проучването. Изключително 

тежка, сложна задача, съпътствана с много компромиси и достигаща до 

твърдост при отстояване на изконни етнически  традиции, с мобилен 

тезисен обхват и все пак с фиксирана концептуална граница. Концептуална 

тенденция за посочените етноси и ареал включва следните елементи: 

• Историко – културологическо проучване 

• Констатации относно формирането на УНИКАЛНО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМНО ВЛИЯНИЕ между българи, 

молдовци и украинци. 

• Съществуването на своеобразна амалгама от етнически културни 

взаимоотношения. 

• Тази феноменална амалгама като самостоятелен елемент до колко 

участва и се явява важен или основен елемент в 

общообразователната система. 

• И накрая, доколко педагогическата система се обуславя от външни 

културологически фактори като: исторически предпоставки; 



обществено-политически, икономически и културни условия; 

регионални и национални особености отразяващи тенденциите на 

молдовското образование като цяло и в частност на музикалното. 

Като заключение на теоретичната част и като научен ръководител на 

докторантката ще потвърдя усилията, терзанията, отчаянието, но и волята 

и личностното професионално израстване на Вероника Гоженко в тази 

сложна и многопластова концептуална структура. Всъщност тази 

концептуална тенденция насочи докторантката към проучване на 

практическото формиране на поликултурната личност в молдовската 

образователна система, личност с висока етническа идентичност и 

самосъзнание за другоста в учебните заведения на републиката. 

Експериментално проучване: 

Стандартна – класическа експериментална процедура от 

Подготвителен, Същински-експериментален и Контролен етап. 

В тази част на изследователската си дейност докторантката се 

изявява в два аспекта: като фолклорист-събирач на битуващи народни 

песни и като музикален педагог , предлагащ нов, алтернативен подход в 

системата на музикалното образование. 

Относно фолклорното проучване вероника се опира върху 

резултатите на академик Николай Кауфман, получени преди 30 год. за 

песенния масив на този район. Въз основа на компаративната педагогика, 

докторантката представя и своите собствени количествени резултати, 

формулира показатели, селектира емпиричен материал и определя песенни 

образци, които всъщност се превръщат в основна и отправна точка на 

мащабното музикално-педагогическо проучване. Практически то е 

апробирано паралелно с две възрастови групи – четвърти и осми клас, 

върху идентичен музикален материал. Детайлно са представени 



процедурите, резултатите и обобщенията, съобразно Държавните 

Образователни Изисквания (ДОИ) в Република Молдова. 

Приноси на дисертационния труд: 

1. Към представеният Докторантски труд могат да се предявят много 

претенции от различно естество с многооаспектни препоръки. Лично 

защитавам твърдението, че Вероника Гоженко е първата украинка с 

български произход, която прокара научно-образователен мост между 

няколко педагогически системи, фолклорни идентичности, регионални, 

културни ценности и етническа самоидентификация в условията на 

мултикултурността. 

2. Дешифрирани и класифицирани са 120 нови песни (100 български 

и по 10 молдовски и украински) от изследвания район. 

3. Разработена  и апробирана  е алтернативна дидактическа система 

за въвеждане на местен български песенен фолклор в 

общообразователното училище в гр. Тараклия. 

Заключение: 

Обобщавайки постиженията на представения дисертационен труд, 

потвърждавам, че той отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за 

приложението му и на Правилника за развитие на академичния състав на 

СУ“Св. Климент Охридски“. 

Предлагам на уважаемите членове на научното жури да присъдят 

образователната и научна степен „Доктор“ на Вероника Николова 

Гоженко. 

 

07.04.2014г.      доц. д-р Жан Гологанов 



 


