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РЕЦЕНЗИЯ 

На дисертационен труд на ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ 

МИХАЙЛОВ за получаване на образователната и научна степен 

„Доктор”, по област Висше образование, 1. Педагогически науки по 

направление 1.3. Педагогика на обучението (Методика на обучението 

по музика) на тема: 

„Мултимедийни технологии в обучението по музика” 

 

Научен ръководител:  доц. д-р Адриан Георгиев 

Рецензент: доц. д-р Валентина Манолова 

 

Владимир Костадинов Михайлов е роден през 1977 година. 

Средното си образование завършва през 1995 година в Средно 

музикално училище „Добрин Петков” – гр. Пловдив, след което 

продължава образованието си в Държавна музикална академия „Панчо 

Владигеров”, която завършва през 2001 година със специален предмет 

виола. Магистърска степен придобива през 2005 година в СУ „Св. 

Климент Охридски” - ФНПП със специализация Педагогика – Учител 

по музика. През 2005 година е бил в майсторски клас по джаз 

импровизация на проф. Милчо Левиев в НБУ . Има завършени 

квалификационни курсове на Министерство на образованието и 

науката с издадени сертификати по Базови и специфични компютърни 

умения на учители, и Интерактивни методи на обучение. 

Работил е като учител по музика последователно в 53-то ОУ 

„Николай Хрелков” и ЧУ „Дойче Шуле” в гр. София през периода 2005 
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– 2007 година. От 2005 година до сега са му възложени часове по 

Компютърен нотопис във ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски”. 

Владимир Михайлов има придобити умения за сътрудничество 

в музикални проекти, работа в интеркултурни екипи с международно 

участие. 

Основният проблем, поставен в дисертационния труд е 

изследване на възможностите за прилагане на нови мултимедийни 

технологии за стимулиране на музикалните дейности на учениците от 

средното общообразователно училище в условията на формалното и 

неформалното музикално образование. Той е особено актуален днес, в 

съвременните условия на противоречия във всички сфери на социалния 

живот, когато подрастващите и в сферата на музикалното изкуство са 

оставени да направят сами своя „свръх избор” сред непрекъснато 

връхлитащата ги масмедийна музикална агресия. Това налага да се 

потърсят и разкрият нови технологични музикално – педагогически 

решения, които да подпомогнат цялостното музикално развитие на 

подрастващите, да формират у тях знания и да обогатят уменията за 

занимания с музика в условията на мултимедийно WEB – базирано 

обучение по музика. 

Именно към това насочва усилията си дисертанта. 

Още в уводната част на рецензираната дисертация е изяснен 

концептуалният модел на изследователската работа, тезаурусът, 

формулирани са целите и задачите, както и общата методология. 

Глобализационните процеси в обществото и съвременните 

концепции за перманентно обучение и неформално музикално 

образование са в обхвата на вниманието на автора в първата глава на 

разработката. След обстойна и задълбочена характеристика на 

съвременното информационно общество авторът разкрива някои 

европейски измерения на съвременното образование, на фона на които е 
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разкрита същността на музикалното образование като компонент на 

общото образование. 

Същността на мултимедийните технологии в обучението по 

музика в контекста на новата образователна парадигма са в обхвата на 

вниманието на автора също в първата глава на разработката. Разкрива се 

тяхната същност, доказва се приложението им в образователния процес, 

изяснява се спецификата на обучението чрез посредничеството на 

мултимедийните технологии. Подробно са разгледани някои 

иновационни образователни технологии, приложими при обучението по 

музика, между които е концепцията и технологията на интерактивното 

обучение. В различни аспекти е посочено мястото им в европейската 

образователна стратегия, а в нея и на националната стратегия на 

България.  

Постановката и организацията на експерименталното изследване 

са изяснени във втората глава на дисертационния труд. Изяснени са 

етапите на експерименталната работа. Създаденият още в началото 

теоретичен модел на експерименталната работа е фундамента върху 

който тя протича.  

По време на първият етап на експериментална работа е направен 

съпоставителен и контент анализ на учебници по музика и по 

информационни технологии, върху основата на който В. Михайлов 

достига до теоретично формулиране на обобщения по отношения на 

планирането и организацията на музикално възпитателната работа 

включваща мултимедия. 

Определен като основен обучаващ вторият етап на 

експеримента е допълнен с представяне на фазите не само на 

подготовката, но и на конкретна реализация на урок по музика, при 

който дисертанта съблюдава действащите в момента ДОИ, които 
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коментира. На този етап той апробира мултимедийна система изградена 

с помощта на WEB – базиран интерактивен метод.  

Интересно и приложимо в практически аспект е самостоятелно 

разработеното също през този етап мултимедийно помагало за 

обучението по музика. 

Безспорно проличава музикално-педагогическия опит на В. 

Михайлов, който му дава основания за достигане до практико-приложни 

обобщения при крайния трети етап на експерименталната работа.  

Резултатите от цялостната експериментална работа са обобщени 

посредством количествена обработка на данните, в някои направления 

представени в проценти. За постигане на по-голяма яснота и по-точна 

интерпретация на резултатите е използвано различно по вид графично 

онагледяване посредством различни таблици и диаграми. 

В края на тази глава са формулирани предложения за работата на 

учителите по музика в масовото СОУ. 

В заключението се дава отговор на предварително поставените 

задачи, хипотезата е изведена като теза, направено е обобщение на 

цялостната експериментална работа, посредством изводи в две основни 

направления – обучението на учениците по музика и подготовката на 

техните учители за работа с прилагане на мултимедийни технологии. 

Библиографията включва трудове на наши и чужди автори, 

както и интернет адреси. 

В Приложения са дадени най-съществените елементи от 

ползвания инструментариум, нормативни и програмни документи. 

Представен е и подробен план – конспект на експериментален 

Урок по музика. Особено добро впечатление при него прави изборът на 

проблематиката, който прави Вл. Михайлов. Темата „Родопски 

фолклор”, използвана в етапа на експерименталната работа е особено 

актуална  в условията на съвременните глобализационни процеси, при 
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които именно фолклора е един от съществените фактори за запазване на 

националната културна идентичност. 

В контекста на разсъждения, породени след запознаването с 

дисертационния труд бих задала следните въпроси: 

Възможно ли е с прилагане на описаните технологични  WEB – 

базирани решения да се съхрани и художествено – емоционалния заряд 

на музикалните творби? 

И още – какви опасности крие този вид обучение по музика, 

могат ли те да бъдат преодоляни? 

 

Авторефератът на дисертацията, представен за рецензиране – 

неговото съдържание и качество отговарят на изискванията на ЗРАСРБ и 

съответния правилник за прилагането му. 

 

Дисертационният труд показва, че докторантът ВЛАДИМИР 

МИХАЙЛОВ притежава задълбочени теоретични знания и 

професионални умения по научната специалност, качества и умения за 

самостоятелно провеждане на научно изследване. 

Това ми дава основание да дам своята положителна оценка  на 

дисертационния труд и да предложа  на почитаемото научно жури 

да присъди образователната и научна степен „Доктор” на 

ВЛАДИМИР КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ в област на висше 

образование 1. Педагогически науки по направление 1.3. Педагогика на 

обучението (Методика на обучението по музика) 

 

09.05.2012 г.                                      Рецензент: 

г. София                                                           (доц. д-р В. Манолова) 


