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Актуалност на проблема: 

Динамиката в развитието на съвременното общество налага необхо-

димостта от актуализация и модернизация на средствата като цяло, включ-

ващи не само техническите достижения, но и процесите, методиките, под-

ходите и т.н., чрез които се постигат образователните цели. Приложението 

на информационните компютърни технологии в обучението по музика съ-

пътства и приобщава обучителния процес към нуждите на информацион-

ното поколение, а използването на специализиран музикален софтуер на-

сочва ракурса към музикалната  материя и подкрепя основните функции на 

обучението – развиваща, образователна и възпитаваща. 

Връзките между компютърните технологии и образователния процес 

са обект на научно-изследователски търсения в областта на педагогиката. 

Възприемането на музикално произведение чрез специализиран музикален 

софтуер предоставя възможности за реализиране на пълноценен обучите-

лен процес, при който водещ е личностно-действения подход. 

Дисертационният труд е структуриран в класическия тричастен ци-

къл с увод и заключение, със задължителните изводи и препоръки за соци-

алната практика, включително приложения и онагледителни таблици, ди-

аграми, схеми. 



Характеристика на дисертационния труд: 

В увода се представят мотивите, които налагат оптимизирането на 

процеса на възприемане на музикалното произведение. Формулират се 

предмета, целта, задачите и хипотезата на изследването. 

В първа глава са изследвани теоретичните аспекти на обучението ка-

то предмет на дидактиката – класически и модерни теории; същността и 

основните принципи на оптимизиране на обучителния процес; основните 

параметри на педагогическото взаимодействие в музикално-образовател-

ния процес; информационните компютърни технологии в процеса на обу-

чение и техните функции конкретно в музикалното обучение и др. Прио-

ритетно място се отделя на спецификата на музикалното обучение и по-

конкретно на възприемането на музикално произведение и методите за не-

говото активизиране. 

Във втората глава се представя дизайн на обучението по музика чрез 

специализиран музикален софтуер, като се проследява хронологията на 

развитието на музикалните компютърни технологии и се анализира специ-

фиката им. Разгледани са различните алгоритми за приложение на специа-

лизиран софтуер в обучителния процес по музика в средното общообразо-

вателно училище. Адаптира се Нова тасономия на Марцано към конкрет-

ните цели на обучението чрез музикални технологии. 

В глава трета е представено експерименталното изследване. Педаго-

гическият експеримент е структуриран в три етапа: констатиращ, форми-

ращ и заключителен (контролен). В представителната извадка са включени 

62-ма ученици от VІ клас, разпределени в една експериментална и две кон-

тролни групи. В условията на формиращия експеримент е апробирана екс-

периментална технология за оптимизиране възприемането на музика чрез 

приложение на специализиран музикален софтуер. Експерименталните ре-

зултати са статистически обработени и са анализирани съобразно таксоно-



мията на Марцано. Постиженията на учениците от експерименталната гру-

па дават основание да се приеме за доказана изследователската теза. 

Приноси на дисертационния труд: 

- Разработва се методическа система за приложение на специализи-

ран музикален софтуер в обучението по музика, като се изследва влияние-

то върху дизайна на обучение и обучителните компоненти. 

- Въвежда се Нова таксономия на Марцано при определяне на целе-

вия компонент. 

- Класифицират се и анализират видовете специализиран музикален 

софтуер и се изследват възможностите за приложението му в обучението 

по музика в средното общообразователно училище. 

- Разглежда се специализирания музикален софтуер като средство за 

повишаване познавателната дейност и реализиране на творчески процес в 

обучението по музика, което спомага за формирането на културни компе-

тентности в новото информационно общество. 

Заключение: 

Обобщавайки постиженията на  представения дисертационен труд, 

потвърждавам, че той отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, правилника за 

приложението му и на правилника за развитие на академичния състав на 

СУ „Св.Климент Охридски”. 

 Предлагам на уважаемите членове на научното жури да присъдят об-

разователната и научна степен „доктор” на Диана Вескова Петкова.  

   

28.11.2013г.                                            (доц.д-р Жан Гологанов)                                                                                            

гр.София          


