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Актуалност на проблематиката 

Съвременните образователни тенденции се развиват в контекста на  

приобщаването ни към европейското образователно пространство и по-конкретно – 

пречупени през призмата на референтната рамка на ключовите компетентности за 

учене през целия живот. В този смисъл изследваната проблематика в 

дисертационния труд е актуална, защото пряко кореспондира с ключовата 

компетентност културна осъзнатост и творчество, която се явява концептуална 

основа на обучението в културно-образователната област Изкуства . 

Представената методика „Музикално ателие”   e в синхрон с актуалните 

обществени потребности за създаване на нови, нетрадиционни образователни 

технологии, които допълват и разширяват задължителното образование в училище. 

 

Структура на дисертационния труд 

Дисертацията е в обем 170  стандартни страници и е структурирана в увод;  

три глави с прилежащите им раздели и подраздели; изводи и заключение,  9 

приложения в рамките на 14 страници и  списък с литература от 140 заглавия (132 

печатни издания и  8  интернет – източници). От тях 123 са на кирилица и 17 – на 

латиница.  

Характеристики на съдържанието 

Темата на дисертационния труд е разгърната в психологически, 

педагогически и експериментален план. 
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В увода са обосновани мотивите за избора на темата, както и нейната 

актуалност.  Като предмет на изследването е посочено ранното стимулиране и 

развитие на интереса на децата към музиката и другите изкуства на основата на 

развитието  на художествените възприятия в тяхната тясна синкретична 

обвързаност – музика, танц, изобразително изкуство, театър. В тази връзка са и 

формулираните цели, задачи и изследователска хипотеза. 

В глава 1.  е направен теоретичен анализ на психологическите аспекти на 

темата. Въз основа на коректно цитирани източници по темата е направен опит да 

се изясни спецификата на детското музикално възприятие, както и свързаните с 

него  психологически процеси – мислене, памет, внимание, воля, интелект, 

въображение. Доколкото все пак темата е приоритетно ориентирана към 

музикалното възприятие, препоръчително е да се цитират не само трудове по детска 

и обща психология, но и  повече специализирани източници по музикална 

психология, които биха допринесли за по-задълбочено изясняване на проблема. 

Глава 2.  е посветена на  детайлно представяне на концептуалната основа на 

методика Музикално ателие, която е изградена на принципите на съвременната арт-

педагогика. Добро впечатление прави, че основните концептуални постановки се 

базират на трудовете на водещи чужди и български изследователи в научните 

направления: възпитание чрез изкуство ( Н. Бояджиева); развитие на детското 

въображение и творчество ( Л. Виготски)  и др.  Като приносен момент  се откроява 

ясно заявената  авторска позиция, кристализирала в процеса на седемгодишния 

експеримент, наречен Музикално ателие. Развитието на детската креативност, 

интелект, социалните умения, художествените заложби и интереси са посочени 

като положителни характеристики на Музикално ателие  и това е съвсем вярно и 

основателно. 

В тази връзка се налага изводът, че появата и седемгодишната история на 

Музикално ателие  е израз на смел новаторски подход  и своеобразно 

предизвикателство към традиционното  обучение по музика в училище.  В полза на 

тази нетрадиционна форма  на обучение е, че то е организирано като извънкласна 

форма и не е подчинено на държавните образователни стандарти. В този смисъл 

авторката на методиката има възможност да апробира различни игрови подходи, 

заимствани от психодрамата на  Д. Морено; от музикалната терапия (подходът 

Водене въображението с музика на Х. Бони; импровизацията с ударни музикални 

инструменти, която е залегнала в системата за музикално възпитание „Шулверк” на 

К. Орф), от арттерапията, терапията с приказки, театър-терапията и др.  Всички 

горепосочени подходи са тематично обединени и взаимно свързани елементи в 
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системата Музикално ателие, което всъщност е най-същественият принос на 

докторантката. 

В глава 3. е разгърнат профилът на експерименталната методика Музикално 

ателие,  в която обстойно и детайлно са описани параметрите на практическото й 

приложение. Много добро впечатление прави последователното изложение, в което 

не е пропуснат нито един детайл, свързан с успешната реализация на методиката – 

материално обезпечаване, подбор на музикални инструменти, консумативи и др.  

Описанието на примерен план на занятие и на голям брой (15) игри издават 

отличното познаване на практиката и високата професионална компетентност на М. 

Мирчева. Важно е да се уточни също, че представените  игри са оригинални,  не 

дублират подобни в задължителното обучение по музика и определено имат 

иновационен характер. 

Като препоръка може да се каже, че посоченото в тази глава емпирично 

изследване  би било такова, ако имаше посочени цифри, проценти или други 

статистически значими показатели  - т.е емпирични данни. Налице е по-скоро 

проучване на мнението на родителите и заявка за бъдещо представително 

емпирично изследване. Но  фактът, че Музикално ателие  съществува успешно вече 

7 години е достатъчно убедително доказателство за интереса на децата и 

отношението на родителите и преподавателите 

Натрупаният опит в процеса на педагогическото наблюдение дава 

възможност на М. Мирчева да стигне до съществени изводи  в теоретичен и 

практико-приложен характер, които са в подкрепа на изследователската теза.  

Приноси на дисертационния труд 

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 Мария Михайлова 

Мирчева образователната и научна степен «Доктор» по научната специалност 

05.07.03. Методика на обучението по....... 

 

16.03.2016 г.                                                             Изготвил:........................... 

                                                                                  (доц.д-р Елена Арнаудова) 

 


