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В областта на непреходната фолклорна песенна форма, вниманието се фокусира 

върху неизследвания сегмент на религиозната народна песен. Случайно забравена или 

тенденциозно игнорирана, тя остава встрани от научните търсения на българската 

музикална фолклористика. Очертаването на териториалните и количествените й 

параметри, дълбочинното проучване на същностното й проявление, идентифицирането 

на музикално-изразните атрибути и възможностите за практическото й приложение в 

музикално-образователната ни система, са предметна матерна на докторантската 

разработка. 

Научната разработка представлява класическа тричастна конструкция с 

традиционната експериментална последователност от констатиращ, обучаващ и 

заключителен експерименти. Приносеният момент тук се реализира, не чрез 

конструкцията, а чрез вътрешната структурна последователност, инспирирана от 

логиката в аналитичните разсъждения, базирани върху наличната фактология и 

приложните дейности в експерименталната част. 

Логическата последователност в аналитичните разсъждения на докторантката, 

приемат функцията на фундамент и отправна точка в научно-изследователската й 

дейност, кристализираща в сериозна експериментална вариативност и идейност. 

Принципите на модулното обучение чрез целева селективност на информацията; 

комплексните   интегриращи и частичните дидактически цели; пълнотата на използвания 



материал за всеки модул поотделно; обратната информативна връзка; субективно-

обективните отношения като стимули за самостоятелна дейност и личностно формиране 

и т.н., регламентират същностната страна на експерименталните резултати. 

Интелектуалната и професионална интерпретация в и на така структурираните 

експериментални модули, води до крайния и окончателен (теоретичен и практичаски) 

извод: Мястото и значението на българската религиозна народна песен се определя като 

средство за формиране на детската личност и възпитаване на духовна и религиозна 

активност. 

Като научен ръководител адмирирам самостоятелното откритие и избор на 

сигмента религиозност в „морето" на българската песенна фолклористика за целите на 

музикално-образователната практика. Към това ще прибавя блестящо реализираната 

глобална идея чрез психолого-педагогическата формула: познавателна активност – 

духовна и нравствена необходимост - музикална култура (индивидуална и обща). 

Докторантската разработка притежава всички качества на научноизследователско 

проучване с подчертан експериментален характер, с приносни констатации, значими за 

музикално-педагогическата система в българското образование, проектирани за 

възрастовия диапазон предучилищно възпитание - висше образование. 

Като личност, докторантката Цветелина Велева притежава чувствителен  

афинитет към  разработената експериментална тема, вродено отношение към културата 

на спора - диалог, с отстояване на собствена научна позиция и приемане становището на 

ответника въз основа на категорични аргументи. Цветелина Велева притежава сериозен 

опит като музикален педагог и психолог с практико-приложен характер от дейността си 

в Италианския лицей в София и опит с теоретико-аналитичен характер като хоноруван 

преподавател към катедра „Музика" на СУ „Св. Климент Охридски". 

 

Заключение: 

Предлагам на Почитаемото Научно жури да присъди на кандидатдокторантката 

Цветелина Николова Велева образователната и научна степен „Доктор" по научно 

направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по музика). 

 

 

 

Член на журито и научен ръководител: 

/доц. д-р Жан Гологанов/ 


