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СТАНОВИЩЕ 

за дисертационен труд за присъждане  на образователната и научна степен “Доктор”, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по музика, научна 

специалност  05.07.03. Методика на обучението по музика. 

 

Тема: Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес 

Докторант: Цветелина Николова Велева 

Научен ръководител: Доц. д-р Жан Гологанов 

Изготвил становището: Доц. д-р Елена Арнаудова, ПУ”Паисий Хилендарски” 

 

Актуалност на проблематиката. 

Актуалността на темата на представения за становище дисертационен труд  може 

да се търси в следните посоки: 

1. Силно агресивната съвременна интонационна среда, която залива децата и 

младежите, формира твърде съмнителен естетически вкус и критерий за оценка на 

музикалните явления и оказва отрицателно влияние върху нивото на нравствеността 

и духовната култура на личността. В този контекст проблемът за мястото на 

религиозната народна песен в учебния процес е изключително актуален.  

2. Проблемът за тематичното богатство и разнообразие на българската религиозна 

народна песен  в музикалнотеоретичен и педгогически аспект е недостатъчно 

разработен. В този смисъл осъщественото теоретично проучване може да бъде 

отправна точка за други подобни изследвания в бъдеще. 

Структура на дисертационния труд. 

Дисертацията е структурирана в увод; три глави с прилежащите им раздели и 

подраздели; заключение с изводи и препоръки и литература от 110 заглавия, от които 90 

на кирилица и 20 на латиница. Обемът на дисертацията е 150 стандартно оформени 

страници. 

 Характеристики на съдържанието. 

Дисертационният труд е разгърнат в теоретичен и експериментален план. В 

Глава 1. е осъществено теоретично проучване и критичен анализ на множество 

литературни източници, което дава възможност на докторантката да стигне до значими 
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за експерименталното изследване изводи и обобщения. Като основен тематичен акцент 

се откроява релацията музика - религия, интерпретирана в някои по-важни, изясняващи 

същността на темата исторически, музиковедски, теологически и педагогически аспекти. 

Задълбочено са изяснени въпросите за:  

 историческите корени на християнската вяра и духовност на българския народ и 

отражението й в текстовете на българската религиозна народна песен; 

 дуализма  в българската религиозна народна песен, изразен в противопоставянето на 

на езически и  християнски мотиви; 

 интонационната връзка между българската религиозна народна песен и източното 

църковно песнопение; 

 религиозната народна песен – средство за формиране на духовна култура в условията 

на съвременния музикалнообразователния процес и др. 

Добро впечатление прави убедително изразената лична позиция на 

докторантката, защитена със съответни позовавания, логични разсъждения и изводи.  

В Глава 2. е представен профилът на на експерименталното изследване. Изборът 

на модела на реализирания педагогически експеримент е мотивиран от резултатите от 

теоретичното проучване и натрупаният преподавателски опит на Цв.Велева. Ясно и 

коректно са формулирани предмет, цел, задачи и хипотеза на изследването. 

Педагогическият експеримент е структуриран в три етапа: констатиращ, формиращ и 

заключителен. В представителната извадка са включени студенти-бъдещи музикални 

педагози, разпределени в експериментална и контролна група В условията на 

формиращия експеримент е апробирана експериментална технология за анализ и 

овладяване на: 

 знания за ладовоинтонационната, метроритмична, тематична  и съдържателна 

специфика на  българската религиозна народна песен; 

 знания и педагогически умения   за включване на религиозната народна песен в 

процеса на педагогическото взаимодействие в  музикалното обучение при деца в 

предучилищна възраст от една страна като музикален материал за изпълнение и 

възприемане, а от друга – като стимул за нравствено развитие и формиране на духовна 

култура. 
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В Глава 3. са описани експерименталните резултати, които са коректно 

обработени  на ниво процентен анализ и са представени в табличен вид. Направени са 

констатации, които дават основание да се приеме за доказана изследователската 

хипотеза. В заключение са формулирани полезни за практиката изводи и препоръки. 

 Приноси на дисертационния труд. 

 Ролята на българския музикален фолклор като средство за музикално обучение и 

възпитание е интерпретирана в нов учебно-методически аспект – религиозната 

народна песен. 

 За първи път, в музикалнопедагогически контекст  е направен опит за изследване 

на релациите: религия – православие – музика – фолклор - нравствено възпитание 

– духовна култура. 

Препоръки 

Приносният характер на изследователската работа на докторантката би могъл да 

намери по-конкретен израз, ако издирените и приложени в хода на експерименталната 

работа религиозни народни песни бяха обособени и представени в приложение към 

дисертационния труд. 

Заключение 

Дисертацията на Цветелина Велева се отличава с редица достойнства в 

теоретичен и експериментално-приложен план. Като цяло дисертационният труд издава 

подчертано авторско отношение, висока професионална компетентност и напълно 

отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и на Правилника за прилагането му. 

Въз основа на горепосочените достойнства и приноси на дисертационния труд, 

предлагам на Уважаемото научно жури да присъди на Цветелина Николова Велева 

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

на обучението по музика 

 

18.03.2012 г.                                               Член на научното жури:  

                                                                                                           (доц.д-р Елена Арнаудова) 

 


