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Актуалност на проблематиката. 

Глобализацията на съвременното общество извежда на преден план 

необходимостта от концептуално ново разбиране за същността на образованието, в 

рамките на което се очертават като водещи тенденциите за образование в мултикултурна и 

мултиетническа среда. В този контекст проблемът за българския музикален фолклор като 

спедство за оптимизиране на музикалното образование на учениците от район Тараклия  в 

Република Молдова е с висока степен на актуалност. 

 

Структура на дисертационния труд. 

Дисертацията е в обем 162 стандартни страници и е структурирана в увод;  пет 

глави с прилежащите им раздели и подраздели; изводи и заключение, списък с литература 

от 92 заглавия на български и молдовски език.  

Впечатляващ е обемът на приложенията – 136 страници, в които освен 

диагностичния инструментариум са включени (във вид на текст и нотен запис) 100 

български, 10 украински и 10 молдовски народни песни от различни, населени с българи, 

молдованци и украинци , места в Тараклийския район в Република Молдова.  Важно е да 

се уточни, че публикуваните в приложение фолклорни музикални образци са плод на 

личната изследователска и събирателската дейност на Вероника Гоженко. 

 



Характеристики на съдържанието 

Темата на дисертационния труд е разгърната широко в исторически, краеведчески, 

културологичен, етномузиковедски,  музикалнопедагогически експериментален план.  

В увода са обосновани мотивите за избора на темата, както и нейната актуалност.  

Компетентно коректно и изключително точно са формулирани обекта, предмета, целта и 

задачите на научното изследване, които аргументират и изследователската хипотеза 

В глава 1. е осъществено задълбочено теоретично проучване на географските, 

историческите и културологичните аспекти на формирането и историческото развитие и 

съвременното функциониране на мултниетническия състав на Тараклийски район в 

Република Молдова. Проучени са редица достоверни литературни източници, които дават 

възможност на докторантката да направи сериозен анализ не само на историята и 

културата на всеки един от посочените три етноса, но и процесите на тяхното културно 

междуетническо взаимодействие. Особен интерес предизвиква аргументираната оценка на 

някои важни геополитически фактори, които оказват решаващо влияние на процесите на 

развитие и утвърждаване на образованието и културното самоосъзнаване на всеки един от 

етносите в район Тараклия. 

Тематичен център на глава 2. е музикалният фолклор. Представени са традициите, 

песните и обредите на българския, молдовския и украинския фолклор в района, като 

приоритетно място е отделено на тематичното, мелодичното и метричното разнообразие 

на българските народни песни. Най-стойностната част на тази глава е сравнителният 

анализ между фолклора на различните етноси. Позовавайки се на авторитетни български и 

молдовски музиковеди и етнолози ( Н. Кауфман, П. Стоянов, Я. Мироненко, А. Кавалов и 

др.) Вероника Гоженко изтъква някои съществени сходства и различия между български и 

молдовски, както и между  молдовски и украински музикалнофолклорни образци. 

Глава 3. е показателна за приносния характер на труда на В. Гоженко. В нея 

детайлно е описана изследователската и събирателската дейност на авторката. Много 

добро впечатление прави сериозното предварително проучване и подготовка на 

изследването, както и качествените критерии за подбор на изпълнителите на народни 

песни. Получените резултати и авторските констатации са прекрасно онагледени в 

табличен и графичен вид в приложение. Задълбоченият изследователски подход позволява 

на В. Гоженко да получи надеждни резултати, които аргументират значими за 
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изследването изводи относно преобладаващото българско фолклорно наследство в района, 

липсата на интерес към фолклора от страна на младото поколение и др. 

В глава 4. са разгледани основните параметри на музикалното възпитание, като 

част от националната образователна система на Република Молдова. Подробно са 

представени основните концептуални характеристики на държавните образователни 

изисквания, учебното съдържание по предмета Музикално възпитание и годишния 

хорариум, както и мястото на музикалния фолклор в обучението. Като съществен принос 

се откроява създадения авторски образователен модел за музикално обучение,  включващ 

образец от анализираните в глава 3. български народни песни, подбрани по два вида 

показатели: количествени и качествени. 

Резултатите, констатациите и изводите представени в първите четири глави 

закономерно се явяват сериозна научна основа върху която в глава 5. е структуриран 

моделът на педагогическия експеримент. В тази глава авторката описва детайлно обема на 

представителната извадка, организацията и методиката на експерименталното изследване. 

Използвайки разнообразни методи ( анкета, интервю, тест) В. Гоженко прави констатации, 

които се отнасят до нивото на познанията на експериментираните за езика, историята, 

народните песни на трите етноса и други важни за изследването показатели. 

Реализацията на основния ( обучаващ) етап на експерименталната работа е резултат 

както на сериозната научноизследователска работа( описана в предишните глави), така и 

на високата педагогическа компетентност на авторката. От педагогическа гледна точка, 

най-ценното в този етап е не само запознаването на учениците с регионалния песенен 

фолклор, а и факта, че те се ориентират към сравнителен анализ, които провокира 

мисленето и стимулира интелектуалното им развитие.  

Задълбочената теоретична и експериментална изследователска работа дава 

възможност на В. Гоженко да стигне до изключително значими изводи в теоретичен и 

практико-приложен характер, които доказват убедително изследователската хипотеза. 

 

Приноси на дисертационния труд 

Наред с изтъкнатите по-горе приносни моменти, може да се каже, че дисертацията 

на В. Гоженко е успешен резултат от дългогодишна упорита изследователска работа в 

няколко посоки: история и културология, етнология, етномузикознание и музикална 
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педагогика. Като цяло дисертационният труд издава подчертано авторско отношение, 

висока професионална компетентност и напълно отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и на 

Правилника за прилагането му. 

 

Заключение 

Въз основа на горепосочените достойнства и приноси на дисертационния труд, 

предлагам на Уважаемото научно жури да присъди на Вероника Николова Гоженко 

образователната и научна степен «Доктор» по научната специалност 05.07.03. Методика 

на обучението по....... 

 

 

03.04.2014 г.                                                             Изготвил:........................... 

                                                                                  (доц.д-р Елена Арнаудова) 
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