
Р Е Ц Е Н З И Я 

от Атанас Николов Атанасов, професор в 
Национална музикална академия „Проф. П. Владигеров” 
относно дисертационния труд на Диана Вескова Петкова 

„Оптимизиране на процеса на обучение по музика 

чрез специализиран музикален софтуер” 

за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по 
професионално направление 1.3, научна специалност 
„Педагогика на обучението по ...” (Методика на обучението по 
музика). 
 
 Дисертационният труд на Диана Вескова Петкова 
„Оптимизиране на процеса на обучение по музика чрез 
специализиран музикален софтуер” представлява изследване – 
теоретично и практично – на възможността за използването на 
съвременна компютърна техника със специализиран софтуер, 
както и съвременни методи в обучението по музика. 
 Дисертационният труд е добре структуриран и съдържа 
увод, три глави, заключение, приложения и библиография. 
 
 Уводът дава главните насоки в научното изследване. 
Отбелязва се, че изследваната проблематика е много актуална и 
се поставя основната цел, а именно – възможността за използване 
на специализиран музикален софтуер в процеса на обучение по 
музика. За съжаление тази проблематика не е особено добре 
изучена и практическите опити в България в тази насока са 
твърде плахи и откъслечни. Според мен това се дължи в известна 
степен на традиционния, бих казал дори консервативен метод на 
преподаване в часовете по музика, а също и на недостатъчния 
интерес на самите преподаватели към съвременните технологии и 
съвременната компютърна техника. В настоящото изследване се 
разглежда и възможността да бъдат наваксани някои пропуски в 
процеса на обучение. За постигане на основната цел на 
изследването са определени и научно-изследователските задачи. 
Формулирана е точно и изложена работната хипотеза, според 
която при оптимизация на дейността възприемане на музика чрез 
използване в процеса на обучение на специализиран музикален 
софтуер се повишава успеваемостта и познавателния интерес у 
учащите се. Изложени са и методите на изследване, приложени 
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при събирането и обработването на изходните данни за 
дисертацията. 
 
 В Първа глава са поставени теоретичните основи на 
обучението като цяло и неговото оптимизиране. На базата на 
посочени в библиографията изследвания на известни 
изследователи и техни съждения за обучението, както и на някои 
собствени разсъждения, авторката прави важни и 
основополагащи изводи за по-нататъшното развиване на темата. 
Изведени са основните белези на съвременното обучение и 
принципите на оптимизиране на процеса на обучение. Изводите в 
подточки 1.1.2 и 1.2.2 представят в синтезиран вид възгледите на 
авторката и представляват обобщение на изложените в тази глава 
мисли и разсъждения. 
 Стеснявайки обхвата на темата, авторката достига до 
конкретното обучение – обучението по музика. Този вид 
обучение е разгледано изключително подробно и задълбочено, 
като са споменати и съвременни теории за процеса на обучение 
по музика. Изведените по-рано три основни функции на 
обучението тук са развити подробно и конкретно във връзка 
именно с музикалното образование. Изводът е, „че цел на 
дейността на обучителя е да се активират възпитателната и 
развиващата функция, което ще доведе до преминаване на едно 
по-високо ниво на музикална образованост”. Следва да отбележа 
важността и значимостта на изводите в подточка 1.3.3 – изводи, 
ценни за всеки един педагог в сферата на музикалното 
образование. 
 Значително място в тази първа глава е отделено на 
активизиране и оптимизиране на възприемането на музикалното 
произведение. Посочва се важността на творческия процес и 
етапите на творческото мислене. Процесът на възприемане се 
конкретизира за етапа на музикално образование в 
общообразователното училище и така по естествен начин се 
поставя въпросът за въвеждане на информационни компютърни 
технологии в процеса на обучение. Правилно е определена ролята 
на компютъра в този процес като средство, което подпомага 
учебния процес и осигурява достъп до по-голям обем 
информация. Казано с други думи, използването на компютър не 
е самоцел, а начин за оптимизиране процеса на обучение по 
музика в общообразователните училища. 
 Разгледани са различните аспекти при въвеждане на 
информационни компютърни технологии в процеса на обучение. 
Подробно е описано взаимодействието човек – компютър, като е 



 
 

3

поставен акцент върху функциите на компютърните технологии в 
обучението по музика., а именно: информативна, тематична и 
творческо-симулативна. Направени са съществени изводи 
относно възможностите, които се разкриват пред образователната 
система с използването на информационните компютърни 
технологии в процеса на обучение. 
 
 Втора глава засяга по същество въпроса с използване на 
специализиран музикален софтуер при осъществяване на 
обучението по музика. Направен е исторически преглед и 
периодизация на използването на различни машини и апарати за 
синтезиране на звук и за нотопис, като са описани добре 
съвременните достижения в тази област. Описанието е много 
изчерпателно, но не съм съгласен с извода, че „резултатът, който 
се постига от целия процес на техническо развитие на 
музикалните машини, е създаването на цифров звук”. 
 Център на втора глава, а и на целия научен труд според 
мен, е разглеждането в исторически план, систематизирането и 
подробното описание (свързано и с практическото приложение) 
на различните видове музикален софтуер. Подробно са описани 
различните видове специализирани програми (нотопис, звукови 
редактори, MIDI сикуенсъри) и начините на работа с тях. Няма да 
се спирам подробно на тези въпроси – тяхното изложение в 
дисертационния труд заслужава искрена похвала. Важно е 
приложението на тези специализирани програми в обучението по 
музика. Тъй като в България няма разработен специален софтуер 
за обучение по музика, макар и малко компромисно може да се 
използват програмни продукти, създадени предимно за работа на 
професионално ниво. Авторката на труда прилага именно този 
подход, като се насочва към програмни продукти, които биха 
могли да се използват за целите на обучението. 
 Важно място заема изследването на психологическите 
особености на обучението и взаимовръзките в процеса на 
обучение по музика чрез специализиран музикален софтуер. 
Авторката дава точни определения за факторите, от които зависи 
обучението и възможностите, които дава то. Подробно са 
описани компонентите на обучението (целеви, съдържателен, 
действен и резултативен) при използване в този процес на 
специализиран музикален софтуер. Отчетени са и връзките, 
възникващи между тези компоненти в процеса на обучение. 
 
 Глава Трета е посветена на експерименталната постановка 
на изследването. Тук авторката си е поставила задачата 
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експериментално да докаже изложената в увода работна 
хипотеза. В периода 2005 – 2011 година авторката преминава 
през три етапа на изследване съобразно реализирането на 
различните функции на информационните компютърни 
технологии в процеса на обучение. Център на изследването и 
най-важен е третият етап, в който се използва специализиран 
музикален софтуер. Целта е да се докаже работната хипотеза, а 
именно, че „приложението на музикални програми в обучението 
по музика ще повиши успеваемостта и познавателния интерес 
при слушане на музикално произведение, чрез 
индивидуализиране на дейността, реализиране на творчески 
процес и стимулиране на емоционалната отзивчивост”. 
 За осъществяване на педагогическия експеримент е 
изготвена методическа система, в която по строго определен 
порядък да се въвеждат различните действия за работа на 
обучаемите с компютърната техника. Прави силно впечатление, 
че авторката винаги дава определен порядък за извършване на 
дадени действия, обмисляйки предварително протичането на 
целия процес. Наличието на такъв порядък дава възможност за 
подробен анализ и детайлно разработване на всеки етап от 
процеса. Така е подходено и в този случай, както и в много други, 
подробно описани в дисертацията. Ограниченият размер на една 
рецензия не дава възможност да се опише подробно всеки раздел 
от дисертационния труд, но поне може да се даде оценка, която в 
случая е много висока. 
 Използваните за целите на обучителния процес 
компютърни програми (Sibelius и FL Studio) всъщност имат 
съвсем друго предназначение и практически в случая се използва 
много малка част от техните потенциални възможности. Но както 
уточнява авторката, целта не е да се научат учениците да работят 
с тези програми, а компютърът да се използва само като 
инструмент за обучение. Поради тази причина считам, че от 
нотописните програми би било по-целесъобразно да се използват 
тези с по-опростено въвеждане на данни и нотен текст, например 
Music Time или Encore. Вероятно изборът е паднал върху Sibelius 
поради факта, че тази програма е най-разпространена между 
музикантите. 
 Методическата система, разработена от авторката във 
връзка с възприемането на музикално произведение чрез 
специализиран музикален софтуер, дава съществен принос в 
процеса на обучение и в цялостната педагогическа дейност на 
преподавателя. Детайлно са разработени етапите на 
експерименталната дейност, като са посочени положителните и 
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отрицателни моменти при постиженията на обучаемите. Накрая е 
направена статистическа оценка на резултатите. Така авторката 
доказва практически правилността на разсъжденията си по 
отношение на процеса на обучение и дава следното обобщение: 
„Анализът на резултатите от статистическата обработка на 
данните от педагогическия експеримент, от анкетата и 
педагогическото наблюдение дават основание да се счита 
хипотезата за доказана”. 
 
 Изведените в Заключението на дисертационния труд 
научни приноси дават реална представа за значението и 
качествата на тази теоретична разработка с определена 
практическа насоченост. Без да ги изброявам, ще потвърдя 
тяхното значение за бъдещото развитие на обучението, базирано 
върху използване и на специализиран музикален софтуер. 
Надявам се този научен труд да даде положително отражение 
върху процеса на обучение по музика в общообразователните 
училища, а също да спомогне и за самоусъвършенстване на 
преподавателските кадри. Публикуването на части от труда би 
дало тласък и за други научни разработки, свързани с 
използването на информационни компютърни технологии в 
процеса на обучение. 
 
 В заключение бих обобщил: дисертационният труд на 
Диана Петкова „Оптимизиране на процеса на обучение по музика 
чрез специализиран музикален софтуер” представлява изследване 
с висока стойност и има приносен характер както с отделни 
изводи, така и като цяло. Давам положителна оценка за 
представения дисертационния труд и предлагам на научното 
жури да присъди на Диана Вескова Петкова образователната 
и научна степен „Доктор”. 
 
 
 
 

Проф. Атанас Атанасов 
 
 
 
София, 09.11.2013 г. 


