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РЕЦЕНЗИЯ 

от професор д-р Борислава Танева   

за присъждане на образователна и научна степен „доктор” 
Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението 

(Методика на обучението по музика) 

на МАРИЯ МИХАЙЛОВА МИРЧЕВА 

докторант на самостоятелна подготовка 

                  към СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
       Факултет по начална и предучилищна педагогика,  Катедра „Музика”   
                                                                 на тема 

 
                        «Музикални възприятия при деца  
                              от 3 до 10-годишна   възраст» 

 
 
1. БИОГРАФИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТА: 
 
Мария Мирчева е родена в София в семейство на интелектуалци. 
Вероятно с определящо значение за развитието й като професионален 
музикант оказва майка ѝ – оперната певица Росица Троева – Мирчева. 
Мария Мирчева завършва НМУ “Любомир Пипков” със специалност 
„Пиано“ в класа на проф. Милена Куртева и НМА “Проф. Панчо 
Владигеров” в класа на проф. Антон Диков. Получава магистърска степен 
по пиано в University of South Florida, САЩ в класа на проф. Св. Иванов, 
където работи и като корепетитор в класовете по цигулка, виола, 
виолончело и тромпет на преподавателите К. Стюард, К. Аагарт, Ск. 
Клюкждейл и Дж. Кобел.  
През 2011 г. получава магистърска степен по музикална педагогика от СУ 
„Св. Климент Охридски”.  
От същтата година М. Мирчева е докторант в СУ „Св. Климент Охридски”, 
специалност музикална педагогика. 

От 2006 г. досега е преподавател и корепетитор в НМУ “Л. Пипков” като в 
периода  2009-2011 г. е помощник директор на училището. От 2006 -2010 
година е преподавател и корепетитор в НМА „Проф. П. Владигеров”. 
От 2002-2004 г. е преподавала пиано в Евро-училище “РОВЕЛ”. 
Има опит и като музикален репортер и водещ в БНТ.  Реализирала е 
компакт дискове за СБК и Galaxy. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 
Дисертационният труд на тема „Музикални възприятия при деца от 3 
до 10 годишна възраст“ на Мария Мирчева  се състои от: Увод с цели и 
задачи, изложение в три основни глави със съответните подзаглавия, 
заключение, девет приложения и списък с цитирана и използвана 
литература, включващи 140 заглавия. Източниците са различни книги, 
научни статии ( на три езика), както и нотна литература по темата.  
Общият обем на труда е 170 страници, от които 148 са основен текст. 
Щателно и добросъвестно е реализиран преглед на българска и чужда 
литература по темата на дисертацията, с цел възможно по-цялостно и 
актуално  осъществяване на научното изследване. 
Структурата е изградена в логиката на конкретната цел на изследването.  
 
В увода е дадена яснота за избора на темата на изследването. Изборът е 
предпоставен от факта, че докторантът е с дългогодишен изпълнителски и 
педагогически опит, както е видно от биографичните данни.  
Очертан е конкретно обектът на изследването, а именно детето. То е 
главното действащо лице в сложен възпитателно-образователен процес, 
основан на взаимно уважение.  
 - Зачитането на Личността на всяко дете още от най-ранна възраст;  
 - Не клиширан, а съобразен със спецификата на индивидуалните интереси 
и потребности на всяко дете подход;   
 - Респектиране от личностните таланти и дарби от най-ранното 
осъзнаване на детето;  
 - Подпомагането на индивидуалното развитие на отделния подрастващ  
са изведени на преден план и са основа на труда на Мирчева.  
Върху тези опорни точки докторантката логично стига до обосноваването 
на нуждата от извънкласни занимания - като форма на придобиване на 
определен опит, познание и усвояване на социални умения за 
изграждането на бъдещ пълноценен участник в обществените процеси.  
Мирчева извежда ролята на изкуството ( в частност на музиката) като 
основополагаща при формирането на детските усещания и възприятия, а 
тяхното развитие - като фундаментална предпоставка за успешна 
социална адаптивност в съвременния обществен свят.  
Мирчева очертава параметрите на методика за градивен контакт с децата, 
наречена от нея  „МУЗИКАЛНО АТЕЛИЕ“ – извънкласно занимание, в което 
обект на работа са деца на възраст от 3 до 10 години. 
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Като основна цел на труда си Мирчева поставя разработването и 
представянето на методика, наречена „Музикално ателие“ . 
Набелязаните задачи са: Проучване на основни литературни източници по 
темата; Разглеждане на възприятията, и в частност на музикалните, при 
деца в различна възраст; Извеждане на мисленето, паметта, вниманието, 
волята, въображението и емоцията в услуга на методиката; Изясняване 
ролята на семейството, на учителите и преподавателите, на културната 
обществена среда. 
1ва глава - „Възприятия в детска възраст“ е разделена на 4 подточки, в 
които Мирчева конкретизира подхода си към същността на разработката. 
А именно, базирайки се аргументирано на многобройни изследвания на 
различни учени и специалисти, занимаващи се с въпросите на съзнанието, 
подсъзнанието, възпитанието, АЗ-ът, темперамента, интелигентността, 
типовете характери и други фактори определящи уникалността на 
човешкото същество тя достига постепенно и логично доказване на 
основната си тезата - необходимостта от извънкласни образователни 
форми (тип „Музикално ателие“), които свързани с изкуството неминуемо 
спомагат за развитието на възприятията на децата и ги обогатяват в 
положителен аспект развивайки широк спектър от характеристики на 
личността - от фантазията до социалното им чувство. Успешно и 
убедително се излага теза за необходимостта  от започването на 
занимания с изкуство с децата от най-ранна детска възраст. Следва едно 
обстойно изследване на компонентите -мислене, памет, внимание, воля, 
въображение, емоции и етапите на развитието на детето. 
 
Във втора глава на своя труд, авторката ни запознава с методиката на 
„Музикалното ателие“. Тя е основна в труда. Мирчева обяснява 
методиката като „по същество нова и в съзвучие с модерните тенденции 
в САЩ и Европа“ . Тя не крие, че надгражда събрания опит със собствени 
приносни елементи, което представлява и ценен личностен принос на 
Мирчева. Ето един цитат, очертаващ ясно параметрите на Методиката: 
„Чрез свирене на инструменти, пеене и танцуване, рисуване и 
рецитиране, се стимулира индивидуалното въображение, пластичните 
и слуховите качества, артистичността и творчеството у децата.“  
Търсят се отговори на основния въпрос:  приложимо ли е занимание в 
духа на изкуството в днешната високотехнологична и динамична 
среда? И паралелно с търсене на отговора се споделя натрупаният вече 
собствен практически опит, направените изводи, пътищата и 
переспективите за бъдещото развитие на тази Методика.  
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В трета глава се разглежда практическото приложение на Методиката в 
реални условия. Предложени са примерен план на занятия, разгледани са 
етапите на работа с децата – от „загрявката“ до обобщението на 
проведеният урок и релаксацията след него. След това е направен анализ 
на ефекта от проведените уроци през погледа на родителите и 
преподавателите. Очертани са и переспективите за по-нататъшното 
обогатяване и развиване на Методиката. 
 
Заключението  е едно очаквано обобщение на представения анализ на 
темата. 
 
Списък с приложения  - прави впечатление ползването на близо 200 
източника в посочената литература. Респектира обемът на различните 
източници и автори, цитирани в това изследване и най-вече тяхното 
рационално тълкуване. 

 
3.ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  
Разработката е достоен резултат на цялостния професионален, творчески 
и научен потенциал на докторантката Мария Мирчева. Изборът на темата 
е обоснован както от конкретно изследователски, така и в обществено- 
културен, теоретичен и практически аспект. Общата рамка на 
изследването на Мирчева – темата за адекватността на следващото 
поколение е въпрос излкючително сложен и отговорен, особено в 
днешното нестабилно и интензивно време:   
 - технологиите, които изпреварват поколенията, които ги създават;  
 - разграждането на културните ценности – процес, наблюдаван в 
световен мащаб;  
 - огромните гео-политически и миграционни промени, на които сме 
свидетели - правят реалността още сложна. 
Доколко ще съумеем да пренесем факелът на добрата, здрава българска 
традиция, съчетана с полезните световни и европейски практики?  
Какво ще завещаем на следващите поколения?  Какъв морално-
естетически облик ще има то – зависи изцяло от нас и отговорността ни е 
огромна. 
Погледнат от този глобален социален ракурс намирам избора на темата за 
дисертация на докторант Мария Мирчева - Музикални възприятия при 
деца от 3 до 10-годишна възраст  за изключително навременен и 
необходим акт.  
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Реализиран е един много задълбочен труд, който фокусира вниманието 
върху гореизложените проблеми и поставя „Детето“ в центъра на 
изследването. Всяко дете идва на този свят със своята неповторима 
идентичност, но също така то е и една tabula rasa, върху която семейство 
и общество волно или неволно наслагват, моделират и строят различни 
културно-ценностни пластове. Решението за пътя, по който ще поеме 
конкретният индивид, когато стане част от зрялото общество, се формира 
в най-млада възраст. Споделям изцяло извода на Мирчева, че „колкото 
по-рано изкуството навлезе трайно в живота на детето - и то по един 
съвременен, атрактивен, професионален, издържан и ефективен начин, 
то тогава ще бъдат развити не само музикалните и артистичните 
заложби на децата, но и личността им като цяло.“ 
Ценното в труда на докторантката е не само, че дълбоко анализира 
проблемите във възпитанието на подрастващите, но и предлага 
конкретна, разработена вече Методика за работа с тях - плод на 7 
годишен труд и натрупан практически опит.  
Методиката постепенно запознава и въвежда децата в света различните 
музикални инструменти. Илюстрирането на музиката е в основата на 
стремежа случващото се да е под формата на игра, с цел по-лесното 
възприемане на все по-сложните задачи, които поставя „Ателието“. 
Комбинирането на различни изкуства в този процес – рисуване, театър, 
танц, литература също представлява особено ценен аспект и силен 
приносен акцент в разработването на Методиката. По неоспорим начин 
Докторантката извежда като не по-малко значими в процеса на 
формиране на личността  -– като добронамерени, взаимно „надграждащи 
се“ съмишленици триединството на Родителя, Педагога и Обществото в 
това най-важно, трудно и отговорно дело. Те присъстват със своите 
„задачи“ в Музикалното ателие на Мирчева.  
Обстойното анализиране на взаимовръзката между гинетични 
предпоставки, характер, интелигентност, среда, артистични 
заложби, трмперамент, въображение и други важни за  формирането на 
Личността качества са изследвани и анализирани в труда на Мирчева. 
Те са базирани на текстове от безспорни капацитети като Коменски, Юнг, 
Адлер, Карп, Рибо, Айзенк, Фром, Гарднър и много други, в това число и 
множество български автори. Оценявам като много положително в труда 
на Мария Мирчева  добросъвестното издирване и анализиране и 
съпоставяне на различни тези и теории в горопосочените автори. Списъкът 
на цитираните статии по темата е внушителен – 132 статии и научни 
трудове от изключително широк времеви диапазон  -  от 1660  до 2014г. 
Докторантката обобщава и навлиза още по-надълбоко в материята на 
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самото възприятие като процес. Изследва го както от философската му 
страна така и от чисто практическата възможност да го насърчаваме, 
надграждаме и  насочваме -  „За нас тук е важно, че с развитието на 
възприятията се наблюдава и мотивираност към учене, към 
целенасочена трудова дейност. Тази детска нагласа следва активно да 
бъде стимулирана и да й се придава съответна продуктивна форма 
чрез методики като Музикално ателие. Така, неусетно за децата, се 
прави преход от играта към работата, от забавлението към осъзната 
и мотивирана дейност.“  
Изцяло споделям тревогата, че „в отделни случаи една индивидуална 
способност може да остане „спяща”, и споделям предложеното веднага 
решение: „първата методическа задача при работа с деца е те да 
отпушат и проявят своите индивидуални способности“ с цел да „ се 
извади конкретното лично предпочитание и насоченост на всяко 
дете.“  
Разработката не е само теоретична, а е случваща се и работеща програма, 
която дава очаквани резултати. 

Така структуриран трудът на Мария Мирчева е много необходим, имайки 
предвид свръхинтензивно развиващите се комуникации и възможности за 
съвременните технологии. Днешните деца са съвършенно различно 
„компютърно“ поколение и именно техните възприятия положени върху 
ценностите и опита на класическите изкуства - обект на този труд го правят 
изключително актуален и ценен.  
Поставените много сериозни задачи и тяхната практическа реализация 
могат да бъдат пример за това как трябва да се мисли и работи за в 
бъдеще, ако искаме понятия като „висока култура“, „национална 
идентичност“, „съхраняване на богатството на фолклора“, 
„естетическо възпитание“ да не само красиви фрази, а изпълнени със 
съдържание инструменти за “лекуване” на нацията. 
Докторантката е успяла да обобщи, анализира, систематизира 
респектиращ обем от научни разработки на автори и школи от много 
широк диапазон - от Америка, през Европа и Русия. И най-важното – 
успяла е да извлече и селектира от тях най-ценното и необходимото, 
обслужващо разработката й и допринасящото за доказване на тезата й, че 
именно най-ранното възпитание чрез изкуство ще резонира в обществото 
ни и ще донесе така необходимата промяна в полза на възвръщането на 
моралните и естетическите устои на социото. 
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Дисертационният труд има безспорна научна и практическа стойност, при 
пределно ясно осъзнати и поставени цели и задачи на изследването. 
 
 
4. ПУБЛИКАЦИИ 
Посочени са 3 публикации от докторантката:  
 - в сборник „Млада наука за изкуствата“ (2012г);  
 - на международен конгрес в Пловдив „Изкуство и образование – 
традиции и съвременност ( 2014г); 
 - в списание „Докторантка академия ( 2015г). 
 
 
5. ПРИНОСИ 

В дисертационния труд могат да се откроят следните научно-приложни и 
практико-методически приноси: 

        - Доразвиване и адаптиране на методика за ранно музикално и 
артистично възпитание на децата. 
        - По същество Методиката е определена като комплексна. Базирана 
на музика, тя успешно съчетава елементи от театъра, изобразителното 
изкуство, танца, детската литература. Успешен опит е придобиването на 
сръчностти, необходими за креативните и творчески занимания. 
        - Методиката „Музикално ателие“ успешно е положена в общата 
визия за хармонично развитие на младата личност . 
        - Методиката „Музикално ателие“ вече е преминала своя първи 
етап на приложение. Разработена е въз основа на 7-годишно практическо 
експериментиране в различни детски градини и училища.  
        - Успешно е приложен индуктивенподход в разработката, от 
практически експеримент към съответна теоретико-методологическа 
обосновка. 
 
Като изключителен принос аз бих добавила и работата на Мария 
Мирчева по самото изследване с цел представянето на цялостна 
методика за извънкласно занимание. Според мен този труд е достоен 
пример за сериозно, изследователско и научно мислене. Факт, който 
определя ценността на настоящето изследване и го извежда извън 
рутинното, изолирано схематично познание. 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Дисертационният труд показва безапелационно, че Мария Мирчева 
притежава необходимите качества за присъждането на образователната 
и научна степен „Доктор“. 
По този начин изложените цели осмислят и обединяват труда ѝ в единно, 
монолитно изследване, в една база за следващи трудове по тази 
проблематика. 

 Изцяло приемам и подкрепям формулираните от докторанта приноси. 
 Запозната съм и с автореферата на дисертанта, където Докторантът   
 коректно и точно представя съдържанието на дисертационния труд.  

Имайки предвид актуалността на темата и приносите на 
дисертационния труд,  както публикациите и творческо 
изследователската дейност на докторантката, които познавам, 
убедено предлагам на уважаемото Научно жури да присъди на  
МАРИЯ МИХАЙЛОВА МИРЧЕВА образователната и научна степен 
„доктор” в област Висше образование, професионално направление 
1.3. Педагогика на обучението ( методика на обучението по музика). 
 
 
 

София, 19.03.2016 
Проф. д-р Борислава Танева 
 

 
 


