
СТАНОВИЩЕ 

 
от  доц. д-р Мария  Горанова Горанова 

ЮЗУ”Неофит Рилски”, Факултет по изкуствата, 

Катедра”Музика” 

 

за дисертационния труд 
 

на  Ангел Тодоров Добрев - задочен докторант 

към катедра „Музика” при Факултет по начална и предучилищна педагогика  - 

Софийски  университет  „Св. Климент  Охридски” - 

на тема „ ИНОВАЦИИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИНТЕРЕС КЪМ БЪЛГАРСКИЯ МУЗИКАЛЕН 

ФОЛКЛОР В УСЛОВИЯТА НА НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ” – 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

по професионално направление1.3. 

 

 

                       Oт съществено значение за музикалното възпитание на  

съвременните деца е активното   им ангажиране в самия процес на 

изграждане на художественото произведение. Този вид творческа 

съпричастност ще допринесе за тяхното по-цялостно  и ефективно 

музикално обучение и развитие. Не са достатъчни само професионалните и 

педагогически умения на преподавателя по музика, нито нагледните  

материали – колкото атрактивни и точно илюстративни да са те. 

Необходимо е пробуждането и поощряването на  творческата активност на 

подрастващите. По-обстойното запознаване  с българския музикален  

фолклор, с  неговото  многообразие и богатство на проявления, като 

неделима част от изгражданата в училище общата музикална култура, 

може и трябва  да бъде  един от  пътищата на музикалното обучение и 

възпитание в България, отговарящо на изискванията на XXI век. Предвид 

малкото часове по музика в училище, предвидени според Държавните 

образователни изисквания, логично е да се обърне по-голямо внимание на 

извънкласните форми на обучение като вид неформално образование.  В 

този смисъл, актуалността  на разработената от докторанта Ангел  Добрев 

тема е безспорна. Няма съмнение, че в този  музикално-педагогически 

ресор научните публикации ще нарастват. Дисертационният труд е добре и 

логично структуриран с  посочени обект и предмет на изследването, с  

описани цел, задачи и работна хипотеза. 

               Считам, че терминологичното уточнение на използваните в 

дисертационния труд понятия, които А. Добрев прави още в началото на 

разработкатa е много удачно, но след цялостния задълбочен прочит на 

материала, съм на мнение, че тази част от дисертационния труд е трябвало 

да бъде по-обстойно и подробно разработена. По този начин нямаше да са 

необходими допълнителните  изяснявания, относно същността на 



интерактивното обучение  и на педагогическите технологии. (вж. стр.125-

129)  

                Пак в този раздел, авторът е трябвало да уточни какво разбира 

под понятието „модерно” – определение с  което той  си служи  в изрази 

като: „модерни форми  за битуване на българския фолклор”, „народна 

песен, аранжирана за модерен оркестър от инструменти”. (стр. 213) 

             В педагогическата теория и практика още от края на XX век в 

обучителния процес се използва субект-субектния подход. Такъв е  и 

подхода на автора към децата при провеждането на експерименталната 

част   от научната  разработка. В този аспект,  не бих могла да възприема 

схема № 9, в която Ангел  Добрев нагледно ни представя   субект-обектен 

подход в абсолютно противоречие с неговия модел на експериментално 

изследване, в който най-подробно и убедително ни описва прякото участие 

и творчески изяви на участниците в обучителния процес. 

             Никъде в доктората не се прави разлика  между масово музикално 

обучение и възпитание и професионално музикално образование. В този 

смисъл смятам за некоректна по отношение съдържателната страна на 

приложената илюстративна схема № 2 (стр.52) 

             Правя всички тези забележки, като се надявам, че ще бъда полезна 

на докторанта  в неизбежно наложителното прецизиране на изказа,  при 

евентуалното бъдещо публикуване на разглеждания  научен труд. 

              В описаните теоретични постановки за процеса на обучението, 

разглеждан от различни ракурси,  докторант Добрев показва много добра 

осведоменост. Литературният обзор е направен на базата на много и 

различни източници с което той разкрива задълбоченият си и траен 

интерес към изследваната проблематика.  

       Съществената част  на научната разработка  е  експерименталното 

педагогическо изследване. Чрез методите на изследване и използваните 

педагогически ситуации при обучителния експеримент, докторантът 

показва отговорното си и интегрално отношение към научната дейност.  

 

      Достойнствата и научно практическата стойност на 

дисертационния труд на Ангел Добрев  се изразяват в следното: 

 авторът  демонстрира детайлно познаване на  състоянието на  

изследваната проблематика, коректно поднася фактологията 

като  прави и обстоен анализ на различните действащи 

учебници по музика за 6-ти клас; 

 подробно  е разработен, апробиран и описан иновационен 

метод за изграждане на познания и интерес към българския 

музикален фолклор, като част от музикалното обучение  и 

възпитание на учениците;  

 описаните педагогически ситуации, благодарение на 

доказаната ефективност при прилагането им, могат да се 



използват като базисни при различните извънкласни и 

извънучилищни форми на занимания с музика, като част от 

цялостното им художествено възпитание; 

 доказана е ефективността на обучението при превес на умело 

насочваните практически музикални занимания и участия в 

процеса на изграждането на вида музика, пред теоретичните 

обяснения  и илюстрации. 

 

          Считам за значими  и убедителни  изводите, изведени в 

заключението на дисертационния труд, до които  докторантът достига в 

резултат на експерименталното изследване с всички негови фази.     

            Предoставеният  автореферат, като структура и съдържание, 

представя в достатъчна степен разработката. Недоумявам защо в него 

липсва Съдържание?  Все пак, това е публикация, която в библиотеките се 

предлага самостоятелно. 

           Посочените в автореферата научноприложни приноси несъмнено  са 

лично дело на докторанта и са  доказани в хода на цялостната разработка. 

           Част от доктората е публикувана, каквито са  изисквнията на закона, 

в престижното списание „Музикални хоризонти”. Така научните 

изследвания на автора са станали достояние на  музикалната 

общественост.       

     

      Като отчитам по същество качествата на научната разработка, 

препоръчвам на уважаемите членове на научното  жури,  на основание  на 

дисертационния труд „Иновации за стимулиране на интерес към 

българския музикален фолклор в условията на неформално образование” 

да присъдят на докторанта Ангел Тодоров Добрев образователната  и 

научна степен „доктор”. 

       

  

      10.02.2015 год.                                    Член на журито: 

            София                                                          /доц.д-р Мария Горанова/ 

 
 


