
С Т А Н О В И Щ Е 

от Атанас Николов Атанасов, професор в 
Национална музикална академия „Проф. П. Владигеров” 

относно дисертационния труд на Мария Михайлова Мирчева 

„Музикални възприятия при деца 
от 3 до 10-годишна възраст“ 

за присъждане на образователната и научна степен 
„Доктор” в професионално направление 1.3. 
Педагогика на обучението по (Методика на 
обучението по музика). 

 
 Дисертационният труд на Мария Мирчева „Музикални 
възприятия при деца от 3 до 10-годишна възраст“ представлява 
научно изследване върху някои проблеми при обучението на 
съвременните деца и по-конкретно ролята на музикалните 
възприятия за постепенното формиране на личността чрез 
постигане на определено ниво на познание и адаптиране към 
околната среда. Предложена е нова методика за превръщане на 
детето от пасивен в активен участник в образователния процес, 
както и специфични препоръки за практическата работа на 
родители, възпитатели и преподаватели. 
 
 Мария Мирчева е изявена българска пианистка, също и 
педагожка с натрупан вече значителен опит. Тя е завършила 
Национално музикално училище „Любомир Пипков” в класа на 
Милена Куртева и Национална музикална академия „Проф. 
Панчо Владигеров” в класа на проф. Антон Диков. Магистърска 
степен по пиано е получила в University of South Florida, САЩ в 
класа на проф. Св. Иванов. Носителка е на престижни награди от 
национални и международни конкурси – I награда по пиано на 
Международният конкурс U.F.A.M. в Париж, награда за камерна 
музика Jaques Abram в Тампа, САЩ, I награда за клавирно дуо в 
категория „Четири ръце” на Международния конкурс Conzerteum 
в Атина, I награда и наградата за най-добро изпълнение на песен 
от съвременен австрийски композитор на I международен 
песенен конкурс Дуо пеене – пиано в София. Плод на нейния 
педагогически опит е и насочването към темата на настоящия 
дисертационен труд. 
 
 Трудът е отлично структуриран и съдържа увод, три глави, 
заключение, 9 приложения и библиография. Изборът на темата е 
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сполучлив поради актуалността на въпросите, касаещи 
съвременния образователен процес. Този избор е отлично 
мотивиран в уводната част, убедително е представен предметът 
на изследването, а именно ранното стимулиране и развитие на 
детския интерес към музиката и другите изкуства. Ясни са 
поставените цели, както и методите за тяхната реализация чрез 
изпълнение на конкретни задачи. 
 
 Основната теза в труда е формулирана така: „...ако 
ИЗКУСТВОТО навлезе по-трайно и от ранна детска възраст в 
живота на детето, по един съвременен и атрактивен, 
професионално издържан и ефективен начин, то тогава ще 
бъдат развивани не само музикалните и артистичните качества 
на децата, а и личността им като цяло”. Историческите факти 
показват, че подобно схващане е било актуално и в предишни 
епохи – нека не забравяме значението, което са отдавали в някои 
дворцови и аристократични среди на музикалното възпитание на 
подрастващите, а и не само на тях. 
 
 Акцент в настоящия труд е поставен върху разработването 
и представянето на методиката, наречена „Музикално ателие”. 
Тази методика позволява чрез активно участие на детето да се 
постигне неговото интелектуално развитие. Това развитие 
включва различни аспекти, водещи до пълноценно изграждане на 
личността както по отношение на конкретни персонални 
качества, така и за правилното ситуиране на всеки в 
обществената среда. Развитието на вродените качества и заложби 
и внасянето на нови елементи в мисловния процес на детето 
осигуряват комплексно развитие, водещо до бъдеща реализация 
на личността не само в определена област, свързана с 
потенциалните възможности, но и в други сфери на дейност. 
 
 Първа глава на дисертационния труд дава теоретичната 
обосновка на представеното в следващите две глави. Разгледани 
са процеси от гледна точка и на психологията, като освен 
музикалното възприятие, което е основна тема за разсъждения, са 
засегнати и процесите усещане, мислене, памет, въображение, 
воля, емоция и др. Изяснено е защо изследването е насочено 
именно към възрастовата група от 3 до 10 години, като не се 
подценява важността и на другите възрастови периоди. 
 
 Във втора глава е разработена методиката „Музикално 
ателие”, опираща се както на традиционните методи на 
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образование, така и на подходи, характерни за съвременната 
епоха. Тук се включват и елементи, крайно необходими в 
обучението на съвременния човек и особено на младото 
поколение. 
 
 В трета глава е описано прилагането на методиката 
„Музикално ателие” в детски градини и общообразователни 
училища. На практика това е експериментално изследване, 
целящо да потвърди основната теза на дисертационния труд. 
Важни са и изводите, резултат от проведените интервюта с 
родители, а също и от разговорите и споделянето на опит с други 
преподаватели. 
 
 Списъкът на използваната теоретична и музикална 
литература е твърде внушителен и сам по себе си говори за много 
задълбочена изследователска работа. Като добавим и фактите, 
свързани с чисто практическата дейност на докторантката Мария 
Мирчева, се налага изводът за високата стойност на научната 
разработка както в сферата на музикалната теория, свързана с 
методиката на обучение, така и практическата приложимост на 
изводите от настоящия труд. Основната теза, залегнала в труда е 
успешно доказана, а нейната актуалност и в нашето съвремие не 
подлежи на коментар. 
 
 Като цяло основните научни и научно-приложни 
постижения в дисертационния труд са ясно формулирани в 
изброените от автора приносни моменти. Считам, че трудът 
отговаря на критериите и показателите за придобиването на 
образователната и научна степен „доктор” съгласно Закона за 
развитие на академичния състав в Република България и 
Правилника за неговото приложение. 
 
 Моето мнение е, че такъв вид изследване като обхват на 
специфична тематика има важно място в научната литература, 
свързана с предучилищната и началната училищна педагогика. 
Значимостта на дисертационния труд е както в областта на 
научните изследвания, така и в чисто практическата дейност, 
свързана с обучението на подрастващото поколение в училищни 
и извънкласни занимания. Точно затова считам, че трудът може 
да се ползва не само от тясно специализирана аудитория, а и от 
по-широк кръг читатели (не само педагози и музиканти), 
интересуващи се от тази проблематика. 
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 В заключение бих обобщил: дисертационният труд на 
Мария Мирчева „Музикални възприятия при деца от 3 до 10-
годишна възраст“ представлява ценно изследване и има приносен 
характер както с отделни елементи и изводи, така и като цяло. 
Давам положителна оценка за представения дисертационния 
труд и предлагам на научното жури да присъди на Мария 
Михайлова Мирчева образователната и научна степен 
„Доктор”. 
 
 
 

   
 

Проф. Атанас Атанасов 
 
 
 
 
 
София, 19.03.2016 г. 


