
СТАНОВИЩЕ 

 
от  доц. д-р Мария  Горанова Горанова 

 

за качествата на дисертационния труд 
 

на  Диана Вескова Петкова- задочен докторант 
към катедра „Музика” при Факултет по начална и предучилищна педагогика  - 

Софийски  университет  „Св. Климент  Охридски” - 

на тема „Оптимизиране на процеса на обучение по музика, чрез специализиран 

музикален софтуер ” – 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

по професионално направление1.3. 

 

 

                 В началото на XXІ век  не е никакъв проблем получаването на  

бърза информация  за различни събития и артефакти с помощта на интер-

нет връзките. Всеки обичащ професията си учител по музика  има възмож-

ност  да демонстрира чрез компютъра стиловoтo и жанрово многообразие  

не само в  музикалните произведения, но дори  и специфичните особенос-

тите в техните различни интерпретации. По този начин възприемането на 

музиката  става многопластово, дава възможност за много дискусии и, не 

на последно място, е повод за мотивирано търсене на различни образци, за 

натрупване на музикален тезаурус  и  за изграждане на критерии за оценка. 

Този оптимистичен  поглед към съвременното музикално обучение и въз-

питание засяга само част от същността му. За днешните подрастващи от 

съществено значение е активното им ангажиране в самия процес на обуче-

ние и музикалнослухово развитие. Не са достатъчни само нагледните и 

слухови (макар и много атрактивни) материали. Необходимо е пробужда-

нето и поощряването на тяхната творческа активност. В българското учи-

лище все още няма въведени специализирани  образователни музикални 

компютърни  програми – специално създанени или адаптирани, които да 

подпомогнат  този вид обучение. В този смисъл актуалността  на разрабо-

тената от докторантката Диана Петкова тема е безспорна. Няма съмнение, 

че в този  музикално-педагогически ресор научните публикации ще нарас-

тват, а и специализираните софтуерни продукти тепърва ще се разработват 

и експериментират. 

         Дисертационният труд е добре и логично структуриран, с ясно по-

сочени обект и предмет на изследването с добре формулирани цел, задачи 

и работна хипотеза. 

              В описаните теоретични постановки за процеса на обучението, 

разглеждан глобално и специализирано в  Първата глава на труда си, док-

торант  Петкова показва много добра осведоменост. На места считам, че 

се увлякла в ненужни разяснения, относно фактология, която за специали-

зираното музикално образование е христоматийна. Все пак не мога да не 



отбележа, че  в някои от направените изводи след всяка подглава има изка-

зани собствени мнения, които на места са  доста оргинални и предизвикват 

размисъл. Така например интерес за мен представляваха разсъжденията  на 

докторантката относно възприемането на музикалното произведение в об-

щообразователното училище.Там тя  цитира и теорията на Монсеф Гитуни 

за двата вида идентичност на личността и стига до заключението, че „це-

лите на обучение и възпитание по музика” трябва да бъда насочени към 

„девствения терен на емоционалната индентичност”  намираща се меж-

ду „биологичните и културните дадености” на човека (с.38) Базирайки се 

на научните изследвания, Петкова посочва в един от изводите си основната 

грешка, която се допуска при възприемането на музикално произведение, а 

именно, че  акцентът в обучителния процес пада върху образователната 

функция, а не върху развиващата.(с. 40) Според нея активният оперативен 

подход при тази дейност провокира  „въвеждането на нови методи и 

средства”и счита, че именно компютърните технологии, подсигурени с 

необходимия софтуер, чиито програми са носители на информативна, те-

матична и творчески-симулативна функция, са  необходимата иновация в 

обучението по музика.  

     Във втората глава на дисертационния си труд  докторантката разкрива  

многостранните си познания относно наличието, класификацията, харак-

терните особености и приложимостта на различните музикални софтуерни 

програми. Специално внимание обръща  на тези от тях, които могат да се 

използват  в процеса на обучението по музика. В същата глава подробно 

анализира дидактическите принципи и методи на обучение, свързва ус-

пешно в своите  изводи съвременните теоретични постановки с възмож-

ностите за оптимизиране на музикално обучение и възпитание чрез специ-

ализиран софтуер. 

       Съществената част  на научната разработка  е  експерименталното 

педагогическо изследване. Пет-годишния предварителен експеримент, 

разделен на 2 етапа, сам по себе си говори за отговорното и интегрално от-

ношение на докторантката към научната дейност. Самият експеримент е 

проведен по установената методика и обработен статистически според 

изискванията. 

      Достойнствата на дисертационния труд на Диана Петкова са следни-

те: 

 авторката  демонстрира детайлно познаване на  състоянието на  

изследваната проблематика, коректно поднася фактологията, 

едновременно със съответните критични забележки - особено 

относно обучението по музика  в началната училищна степен; 

 отнася се творчески и аналитично към използваната  научна 

литература, като след всяка глава в труда си  прави логични 

изводи  в подкрепа на разработваната теза;  



 владее техническите средства, представени от различни MIDI–

технологии и компютърни  програми за писане на нотен текст, 

звукова обработка и др., има чсни позиции по отношение на 

техния избор във връзка с приложимостта им за целево 

ползване в училищни условия;   

 има ясна визия по отношение на съвременните научнопедаго-

гически принципи и методи на обучение, както и възможнос-

тите за прилагането им при оптимизиране обучението по музи-

ка в ОУ чрез използването на специализирани  компютърни 

програми. 

         Особенно значими за мен са изводите, изведени в заключението на 

дисертационния труд, до които  докторантката стига в резултат на експе-

рименталното изследване с всички негови фази.     

    Предoставеният  автореферат, като структура и съдържание, представя 

в достатъчна степен разработката.  

    Посочените в автореферата научни и научноприложни приноси   са лич-

но дело на докторантката и са  доказани в хода на цялостната разработка. 

      Държа да подчертая академичния стил на Петкова и хубавия изказ, за-

пазен  в цялостното изложение на труда. Навсякъде авторката прави тер-

минологични уточнения, което улеснява четенето и възприемането на на-

учната й разработка и от неспециалисти. Смятам, че не само с иновацион-

ните си идеи, но и с редица разсъждения  и препратки към актуални науч-

ни трудове, тя може да бъде в полза на  много педагози от всички сфери на 

музикалното изкуство. В този смисъл, препоръчвам след известна редак-

ция  дисертационният труд да бъде издаден . 

     Считам липсата на съдържание  в Автореферата за пропуск. 

     

      Като отчитам безпорните качествата на научната разработка, с убеде-

ност препоръчам на уважаемите членове на научното  жури,  на основание  

на дисертационния труд „Оптимизиране на процеса на обучение по музи-

ка, чрез специализиран музикален софтуер”, да присъдят на докторантка-

та Диана Вескова Петкова образователната  и научна степен „доктор”. 

       

  

      10.11.2013 год.                                    Член на журито: 

            София                                                          /доц.д-р Мария Горанова/ 

 


