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Актуалност на проблематиката. 

Актуалността на темата на представения за становище дисертационен труд  може да 

се търси в следните посоки: 

1. Потребностите на съвременното информационно общество стимулират приоритет-

ното използване на модерни интерактивни методи и педагогически технологии в общооб-

разователното училище. В този контекст проблемът за оптимизиране на дейността възпри-

емане на музика чрез специализиран музикален софтуер е изключително актуален.  

2. Съвременните информационни комуникационни технологии са предмет на множес-

тво научноизследователски търсения в областта на общата педагогика. В тази широка рам-

ка с основание следва да намери своята научна обосновка и проблемът за релацията: ком-

пютърен музикален софтуер – музикално обучение. В този смисъл осъщественото теоре-

тично и експериментално изследване може да бъде отправна точка за други подобни изс-

ледвания в бъдеще. 

Структура на дисертационния труд. 

Дисертацията е в обем 177 стандартни страници и е структурирана в увод; три гла-

ви с прилежащите им раздели и подраздели; заключение с изводи и препоръки и 6 броя 

приложения. Онагледена е с  11 таблици, 5 диаграми и 9 схеми. Списъкът на литературата 

включва   148 заглавия, от които 116 на кирилица, 9 на  латиница и 23 интернет източника 

Характеристики на съдържанието. 

Дисертационният труд е разгърнат в теоретичен и експериментален план.  



2 

 

В увода последователно и логично са изложени основни постановки, очертаващи 

актуалността на темата в контекста на европейските изисквания за формиране на ключови 

компетентности за учене през целия живот.   Посочени и анализирани са някои съществе-

ни пропуски в съвременното обучение по музика, които предполагат необходимосттааот 

неговото оптимизиране.  Детайлно точно, компетентно и коректно са формулирани пред-

мета, целта, задачите и хипотезата на изследването, което е белег за професионален изсле-

дователски подход. 

 В първа и втора глава са представени резултатите от теоретичното проучване, кои-

то закономерно се явяват сериозна научна основа, върху която е изграден моделът на  екс-

перименталното изследване. 

В глава 1. е осъществено обстойно теоретично проучване и критичен анализ на 

множество актуални литературни източници, което дава възможност на докторантката да 

стигне до значими за експерименталното изследване изводи и обобщения. Като основни  

акценти в изложението се открояват дидактичните, психолого-педагогическите и музикал-

нообразователните аспекти на темата. Задълбочено са изяснени въпросите за:  

- обучението като предмет на дидактиката в светлината на класическите и модерни 

теории; 

- същността и основните принципи на оптимизиране на обучителния процес; 

- основните параметри на педагогическото взаимодействие в музикалнообразовател-

ния процес; 

- информационните компютърни технологии в процеса на обучение и техните функ-

ции конкретно в музикалното обучение и др. 

Приоритетно място е отделено на спецификата на музикалното обучение и по-

конкретно на възприемането на музика и методите за неговото активизиране 

Много добро впечатление прави убедително изразената лична позиция на докторан-

тката, защитена със съответни позовавания, логични разсъждения и изводи. Анализите,  

разсъжденията и обобщенията след всеки раздел издават отлично познаване  както на пе-

дагогическата проблематика, така и на спецификата на съвременните ИКТ. 

Глава 2. е посветена на същността и спецификата на музикалните компютърни тех-

нологии. Представен е дизайн на обучението по музика чрез специализиран музикален 

софтуер. Направен е сполучлив  опит да се обвърже и обоснове използването на музикален 
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софтуер в обучението с приложението на таксономията на Марцано.  Обстойно са разгле-

дани и някои психологически аспекти на релацията компютърен музикален софтуер – му-

зикално обучение. Интерес представлява констатацията на докторантката, че „в България 

няма създаден програмен продукт с тематични и творчески-симулативни функции, а сти-

мулирането на творческата дейност е важен етап от формирането на културни компетент-

ности”[с.52] Така тя убедително обосновава прилагането на ресурсите на специализирани-

ят музикален софтуер, които могат да се използват за провокиране на творческа дейност, 

съобразно учебното съдържание по музика. 

В глава 3. е представен профилът на експерименталното изследване. Изборът на 

модела на реализирания педагогически експеримент е мотивиран от резултатите от теоре-

тичното проучване и богатият преподавателски опит на докторантката. Същинската експе-

риментална работа е предшествана от дългогодишен предварителен експеримент, който е 

описан обстойно и последователно. 

Педагогическият  експеримент е структуриран в три етапа: констатиращ, формиращ 

и заключителен. В представителната извадка са включени ученици от 62-ма ученици от VІ 

клас, радпределени в една  експериментална и две контролни групи. В условията на фор-

миращия експеримент успешно е апробирана експериментална технология за оптимизира-

не на възприемането на музика чрез приложение на специализиран музикален софтуер.  

Впечатляващо е прецизното и детайлно описание на всички етапи на експерименталната 

работа, така че те да могат да бъдат повторени от всеки музикален педагог, който прояви 

интерес.  Експерименталните резултати са коректно статистически обработени и са анали-

зирани на няколко нива съобразно таксономията на Марцано, което гарантира тяхната дос-

товерност.  Постиженията на учениците от експерименталната група дават основание да се 

приеме за доказана изследователската хипотеза. Въз основа на сериозното теоретично и 

експериментално изследване Д. Петкова стига до логично обосновани и изключително 

актуални за съвременната музикалнопедагогическа практика изводи. 

Приноси на дисертационния труд 

Дисертацията има новаторски характер и категорично доказан принос в посока 

оптимизиране на възприемането на музика, а оттам и повишаване на ефективността на 

обучението. Тя е доказателство, че приложението на ИКТ в музикалнообразователния 

процес при учениците от прогимназиалния етап на CОУ е фактор за стимулиране на 
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интереса на учениците към музикалното изкуство и желание за самостоятелни занимания с 

музика. 

Експерименталната работа е плод на сериозна и продължителна теоретична и 

педагогическа подготовка на Диана Петкова. Подборът на специализираните музикални 

софтуерни продукти е изключително удачен и доказва високата компютърна грамотност и 

професионална компетентност на авторката. 

В резултат е разработена иновационна методика за приложение на специализиран 

музикален софтуер в обучението по музика. 

Като цяло дисертационният труд се отличава с ясна структура и логично 

изложение, което е белег за висока степен на комуникативност на съдържанието. 

Цитирани са актуални литературни  и интернет източници в различни области – 

психология, педагогика, музикално обучение, IT – технологии и др, което показва богатата 

палитра на изследователските интереси на Диана Петкова. 

Препоръки:  Проблематиката на дисертационния труд би предизвикала интереса на 

широк кръг специалисти – педагози, IT- специалисти; преподавателли във висши училища 

и др. Затова препоръчвам издаването и във вид на учебно- методическо пособие за учите-

ли. 

Заключение: 

Дисертацията на Диана Вескова Петкова се отличава с редица достойнства в 

теоретичен и експериментално-приложен план. Като цяло дисертационният труд издава 

подчертано авторско отношение, висока професионална компетентност и напълно 

отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и на Правилника за прилагането му. 

Въз основа на горепосочените достойнства и приноси на дисертационния труд, 

предлагам на Уважаемите членове на катедра «Изкуства» при ФНПП на СУ» Св. Климент 

Охридски  да одобрят допускането му до официална защита за присъждане на 

образователната и научна степен «Доктор» по научната специалност 05.07.03. Методика 

на обучението по музика. 

 

04.11.2013 г.                                           Член на научното жури: ................................. 

                                                                                                         (доц.д-р Елена Арнаудова) 
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