РЕЦЕНЗИЯ

от
проф.д-р Росица Михайлова Йорданова
член на научно жури,

съгласно Заповед на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър”
№575 от 21.03.2018 г.
за дисертационен труд на тема:

„ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО
ИЗКУСТВАТА – ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ”
разработен от Ивайло Петров Иванов
докторант

на самостоятелна подготовка в катедра „Изкуства” към

Архитектурен факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”, по професионално
направление 8.3. „Музикално и танцово изкуство” докторска програма
„Хореография”
за присъждане на образователна и научна степен „доктор”

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: проф. Петър Ангелов

Настоящата рецензия е изготвена в съответствие със Закона за развитие
на академичния състав на Република България (ЗРАСРБ), Правилника за
приложение на ЗРАСРБ и Наредба №12 за придобиване на образователна
и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките” на ВСУ
„Черноризец Храбър”.

1. Общо описание на представените материали.
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Кандидатът Ивайло Петров Иванов е представил за рецензиране:
дисертационен труд в обем 250 страници, със следната структура:
въведение (4 страници), изложение в три глави (общо 183 страници),
заключение (3 страници), седем приложения (42 страници). Съдържанието
на всяка от трите глави е обособено в параграфи, направени са конкретни
изводи след всяка глава. Списъкът на използваните литературни
източници (21страници) се състои от 257 заглавия на български, руски и
английски език, от които 245 на кирилица и 12 на латиница;
- четири публикации по темата на дисертационния труд, от които 3 в
академични издания и 1 в сборник с доклади от научна конференция;
- автореферат.
2.Кратки биографични данни.
Докторантът Ивайло Петров Иванов е асистент по хореография и
ръководител на Академичен танцов театър във ВСУ „Черноризец
Храбър”от 2007 година. Завършил е профил „Хореография” на СУ „Отец
Паисий”, Враца; бакалавърска степен „хореограф-педагог” във ВСУ
„Черноризец Храбър” (2004) и магистърска програма в АМТ, гр. Пловдив
(2005). От 2009 е и учител по хореография в НГХНИ „К. Преславски”,
Варна. Като учител и преподавател е носител на следните награди:
Награда за принос в развитието на българската култура (2008); Почетно
отличие „Неофит Рилски” (2014); Награда за преподавателска дейност в
областта на хореографията (2017).
3. Актуалност на разработената тема.
Върху проучен богат материал от историята, теорията и практиката на
професионалното обучение по танци в европейски и български контекст,
докторантът

формулира

актуални

изследователски

въпроси

в

хореографската педагогика. Централният въпрос е как да се преодолеят
несъответствията между новите изисквания от позицията на 21 в. към
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средното професионално образование- организационни условия, теория и
методика,от една страна, и създадената образователна ситуация в
професионалните училища по изкуствата, подготовката на учителите,
съществуващите

методи,

принципи,

учебни

програми

и

учебни

материали? Авторът извежда ясно и обосновано критичните проблеми:
теорията и методиката на професионалното образование не са развити в
достатъчна степен; учителите са натрупали практически опит, който
доминира

и

изпреварва

хореографските

теоретичния;

дисциплини

за

отсъстват

учениците;

липсва

учебници

по

методика

на

преподаване за учителите.
С професионалната чувствителност на университетски преподавател и
хореограф-педагог, авторът формулира
обучението по „Български танци” и

обекта на изследването –
предмета на изследването –

„идентификация и усъвършенстване на обучението по „Български танци”
в професионалното образование” (с.5). Респектира личната ангажираност,
познаването

както

на

съвременната

практика

в

областта

на

професионалното образование по изкуствата, така и на теоретичните
проблеми на хореографската педагогика в процеса на конструирането й в
европейски и български контекст. Успешно са изведени целта и задачите
на дисертационния труд, които в своята цялост са насочени към
интердисциплинарно изследване и „обосноваване на логически обмислена
промяна в парадигмата на обучението по „Български танци” в системата
на средното професионална образование в България” (с.6).
За първи път в българската хореографска педагогика се поставят актуални
и значими изследователски художественопедагогически задачи, чиято цел
е да доведат до конструирането на нов модел на обучението по професия
„Танцьор”, специалност „Български танци”. Прецизно и логически
структурирани, формулираните задачи са теоретически и практически
ориентири в хода на изследователското дирене: „да се направи
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исторически обзор и анализ на обучението по танц в Европа и Русия и да
се оцени влиянието им в развитието на обучението по „Български
танци” в училищата по изкуства; да се анализират теоретичните
основи на развитието на обучението по „Български танци”; да се
формулират педагогическите цели и целеполагане на обучението по
„Български танци” в училищата по изкуствата; да се изследват и
анализират компонентите на обучението по „Български танци” в
училищата по изкуствата; да се проучат образователните модели в
областта на професионалното образование в България с цел да се
обоснове необходимостта от концептуален модел за дуална форма на
обучение по професия „Танцьор” специалност „Български танци”.(с.6-7)
4. Кратка аналитична характеристика на дисертационния труд.
Първа глава на дисертационното изследване „Генезис, еволюция и
същност на обучението по танц” съдържа ретроспективен анализ на
богат материал от хореографските академични/професионални школи на
Франция, Италия, Русия, Англия от началото на 17в. до 20в., влиянието им
в България. Авторът успешно организира анализа, съобразно главната цел:
„проучване и представяне на различните педагогически системи във
времето в няколко аспекта: идентифициране на основните етапи в
развитието на теорията на обучението по танц в педагогическата
историография (18в.-20в.); формулиране на спецификата на обучение по
танц на различни теоретични нива; определяне на основните понятия
„хореографска система”, „обучение по танц”, „училище” (с.9). Избраният
от автора подход – ситуиране на българското професионално обучение и
неговата

педагогическа

система

в

широкия

контекст

на

западноевропейското и руското образователно пространство е сполучив
опит

да

се

приобщи

българската

хореографска

педагогика

към

педагогическите ценности на наследството на хореографската култура. За
добрия старт на изследването служи персонифицирането на творческите
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идеи, благодарение на умението на докторанта да откроява имена на
хореографи-педагози, сред които достойно са представени и първите
български

хореографи – педагози. Цитираните заглавия на значими

библиографски източници в процеса на анализа, показват осведоменост и
селективна способност за ориентиране в големия обем литература.
Втора глава на дисертационното изследване „Формиране и развитие на
обучението по български танци в училищата по изкуствата в България”
съдържа три части, посветени на основополагащи въпроси: „Анализ на
организационните условия на обучението по „Български танци” в
училищата по изкуствата” (&1); „Специфики на методи на обучението по
„Български танци” в училищата по изкуствата” (&2) и „Принципи на
обучението по български танци” (&3). Оценявам амбицията на автора да
представи

прецизен

документален анализ на стратегии, наредби,

официални документи на МОН и на Министерството на културата, на
Европейската комисия и др., да предложи терминологичен речник, „в
който са обяснени значението и функциите на най-често употребяваните в
официалните документи термини в професионалното образование” (с.78).
Запознаването с документите е първоусловие за критично-конструктивно
участие на учителите по „Българска хореография” в подготовката и
усъвършенстването им. В тази част на дисертацията се откроява активната
позиция на докторанта, в битността си на учител и преподавател, в
артикулирането на целите на образованието по изкуства в националната
образователна и културна политика.
За първи път в българската хореографска педагогика докторантът
представя обоснована система на обучение по „Български танци” в
училищата по изкуствата и нейните основни компоненти: организационни
условия, специфични методи и принципи на обучение. Целта е тази
система да послужи за разработване на концептуален модел на
образователния процес.
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Съдържанието на Трета глава „Модел на образователния процес по
„Български танци” в училищата по изкуства в България” доказва
успешно избраната логическа последователност, строгото приложение на
дедуктивно-индуктивния подход в процеса на анализа, което допринася за
добрата съгласуваност на отделните части във вътрешната структура на
дисертационния

труд.

Докторантът

представя

последователно

компонентите на изследователската програма, разглежда изведения
концептуален модел като резултат от осъществения обзор, анализ и изводи
от първите две глави. В анализа на „Концептуален модел за изграждане и
реализиране на обучението по „Български танци” (&1) „Релациите
между организационните условия и учебното сдържание” (&2) и
„Релациите между учебно съдържание и методи и принципи на
обучението” (&3) са аргументирани възможностите на концептуалния
модел да бъде ориентир в бъдещите действия за планиране, организиране
и реализиране на обучението по специалност „Български танци” в
училищата по изкуства, които са в основата на новата система на
образователния процес. Особено значима е ролята на концептуалния
модел за диагностициране на несъответствията и противоречията в
обучението, на факторите, които препятстват ефективната реализация на
педагогическите, художествено-възпитателните цели и образователната
мисия на модела.
5. Методика на изследването.
Спецификата на изследователското поле назовано „Обучението по
„Български танци” в училищата по изкуствата, проблеми, тенденции и
перспективи” се определя от неговата интердисциплинарност. Авторът
успешно прилага похвати и методи както от теоретичната област на
хореографията, историята на изкуствата, кинетографията, етнографията,
така и от педагогиката, по-конкретно от дидактиката. Използвани са
емпирична група методи (емпирично изследване, проучване на източници
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на информация, сондиране на мнение – интервю, проучване на
педагогически опит) и теоретични (ретроспективен, интерпретативен и
системен анализ на специализирана литература). Направен е документален
анализ на нормативната база на професионалното обучение по изкуствата
и експертен анализ на обучението по „Български танци” в училищата по
изкуствата. Избраните методи са адекватни на изследвания проблем.
6. Приноси на дисертационния труд
Приемам формулираните от докторанта научно-приложни и приложни
приноси. В допълнение оценявам като научно-приложни приноси:
1.Разширяването на познанието за професионалното обучение по
„Български танци” у нас с обобщена и структурно разработена система.
2.Конструирането на научно интердисциплинарно поле, в което са
съчетани понятия от науката за танца (танцьор, хореография, хореографка
култура, танцов екзерсис, орхестика, хористика, жест, хоро, и др.) и
науката дидактика и теория на възпитанието (обучение, възпитание,
образование, таксономия, цели, методи, принципи, съдържание, критерии
за оценяване, знания, умения, учене, учебен план, учебна програма,
учебник, танцова компетентност, изисквания към учителя-хореограф и др.;
естетическо и емоционално възпитание, възпитание на танцьор-творец,
творчески потребности и др.). Принос в обосноваването на спецификата
на

общодидактическите

цели,

методи

и

принципи,

съобразно

съдържанието на професионалното обучение по „Български танци”.
Посочените

научно-приложни

приноси

са

ориентирани

към

усъвършенстването на обучението.
7.Публикации по дисертационния труд
Публикациите на докторанта по темата на дисертационния труд са
направени през последните три години в изданията на ВСУ „Черноризец
Храбър”: „Генезис и развитие на обучението по танц в Западна Европа”
(2016); „Обучението по български народни танци – исторически аспекти и
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етапи на резвитие” (2017); „Цели на обучението по български танци в
училищата

по

изкуства”

(2018).

„Развитие

на

професионалното

образование в България”, доклад на конференция, Плевен, 2009.
8. Оценка на състоянието на автореферата.
Авторефератът е с обем 32 страници и е разработен в съответствие с
изискванията.

В него

е

представена

синтезирано

структурата

и

съдържанието на дисертационния труд, справка за приносите и списък на
публикациите, свързани с проблематиката на дисертационния труд.
9.Препоръки и забележки по дисертационния труд
Забележки нямам. Препоръчвам подготвяне за издаване.
10.Заключение
Представеният текст притежава безспорни качества на дисертационен
труд, с категорично оригинално авторство в теоретичното конструиране на
система на професионално обучение по специалност „Български танци” в
специализираните училища по изкуствата. Заслужава висока оценка
познаването и представянето на науката за танца в историческа
ретроспекция и съвременните й тенденции, защитата на идеята за връзката
между наследството и динамичното съвременно развитие. Дидактическите
проблеми са анализирани с научна строгост, прецизност и професионална
компетентност.

Таблиците,

които

съпътстват

текста,

както

и

приложенията, изразяват амбицията на докторанта да води ясен,
убедителен диалог за образователните ценности на съвременното
училище по изкуствата. В заключение изразявам високата си оценка на
дисертационния труд и препоръчвам на уважаемото жури да гласува
присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално
направление 8.3. „Музикално и танцово изкуство” на Ивайло Петров
Иванов, като ще гласувам „за”.

25.03.2018

проф.д-р Росица Йорданова
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