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Дисертационният труд представлява задълбочено, многообхватно, прецизно 

изследване в областта на музикалното творчество на децата.  

Доколкото съм запозната с дисертации в сферата на масовото музикално 

възпитание смятам, че представеният труд отразява нов ракурс на една важна 

музикална дейност, каквато е музикалното творчество.  

Впечатлена съм не само от актуалната, нетрадиционна, почти неизследвана 

област,  но и от самата разработка като съдържание, логика на поднасяне на 

материала, личностна ориентация, компетентност.  

В увода много добре е аргументиран, мотивиран избора на темата. По-скромно 

изведената цел ми дават основания да изтъкна, че в съдържанието на този труд 

се откроява теоретичната концепция, позиция на автора, която е сериозна база не 

само на това изследване. А вероятно и тепърва ще се търсят и изграждат нови, 

други възможности за влиянието и на вокалните импровизации, и въобще на 

съчиняването на музика, и на музикалното творчество за стимулирането на 

емоционалната интелигентност.  

Структурата на дисертацията е пределно ясна и отразява логическа 

последователност на заявената от автора проблематика. На фона на музикално-

творческата дейност се разглеждат и параметрите на емоционалната 

интелигентност. И тук, в тази връзка ми се иска да подчертая, че втората глава е 

твърде сериозно научно изследване, чрез което дисертантът показва 

задълбочена зрялост и което е особено важно за мен  – точен, разбираем език;  г-

жа Колева е успяла да вникне в сложна материя, вероятно трудно достижима и 

недотам комфортна за изследване. Прави впечатление един прокрадващ се 

акцент в цялото съдържателно поле – въпросът за мисленето. Днес именно 

проблемът за възпитаване, формиране, развиване на мисленето на учениците. е 



ключов в сферата на образованието. Може би ще прозвучи твърде смело 

мнението ми, че днес би било анахронизъм да смятаме, че развитието на 

музикалните способности е едва ли не първостепенна задача в масовото 

училище – това е задача на паралелките с профил музика, както и на други 

професионални учебни институции. Така глобалната цел на музикалното 

обучение в училище е да развива мисленето на учениците, да формира 

музикална култура и може би най-важната – да възпитава и чрез средствата на 

учебното съдържание, и чрез средствата на  музикалното изкуство. 

Широкият и пространен теоретичен обзор (и чрез големия брой     литературни 

източници) е сам по себе си гаранция за създаването на добра основа, насочена 

към изследователската програма. Освен това авторът показва умения да 

обобщава, да прави връзки между отделни гледища и да извежда свои мнения и 

оценки.  

Творческата дейност е безспорно съществена и важна за музикалното развитие 

на учениците. В началния училищен етап тя се разгръща, представена е твърде 

широко в обсега на други дейности, като например импровизиране на движения 

с музика, импровизиране на инструментални съпроводи към песни, съчиняване 

на звукови картини, съчиняване на мелодии и пр. Тези дейности са много близки 

и достъпни за децата в тази възраст и заемат подобаващо място в учебните 

програми от първи до четвърти клас.  

Не мога да отмина и приложените в третата глава ключови компетентности в 

европейската референтна рамка. Всяка точка от тях според мен би могла да бъде 

индикация за изследване в условията на българското образование.  

Представеният технологичен модел се мотивира и посредством основанията за 

неговото конструиране – още едно доказателство за задълбоченост и стремеж 

към изчерпателност. В този контекст дисертантът изтъква и същевременно се 

придържа към двата основни подхода при осъществяване на вокалните 

импровизации: съобразяване с основните цели и задачи в урока, респективно в 

обучението и изключително необходимата емоционална творческа атмосфера, 

непрекъснато стимулиране на децата за  радост от общуването с музика. Друг 

важен момент при провеждане на педагогическия експеримент е подобаващото 



място на взаимодействието с други видове изкуства. Този подход е явен и при 

използването на съответните адаптирани тестове и от включените приложения. 

За мен бяха любопитни, но и показателни изпълнените от децата задачи чрез 

изобразителни дейности и използването на различни литературни източници. 

Както споменах по-горе,  проблематиката на тази дисертация съдържа немалко 

идеи и за други изследвания и разработки. Ето този факт ми дава още едно 

основание да оценя този труд като многообхватен, което пък потвърждава и 

видното желание на автора да изследва и доказва колкото е възможно по-

дълбоко и по-широко своята концепция.   

Няма да се спирам на статистическата обработка на резултатите, нито на техния 

анализ. Те са направени коректно и отговорно.  

Приносните моменти са съществени и това определя в още по-голяма степен 

качеството на дисертационния труд. 

Ще завърша с един цитат на Айнщайн, използван от г-жа Колева, който за мен е 

показателен и на фона на времето, в което живеем: „Мярката за интелигентност 

е способността да се променяш”. 

 

Авторефератът съдържа всички необходими елементи и достатъчно 

аргументирано, пълно и адекватно отразява съдържанието на дисертационния 

труд; коректно представя научните резултати и приносите от изследването. 

Представените три публикации на Гина Колева са по темата на дисертационния 

труд.  

 

Изложените по-горе обобщени впечатления от дисертационния труд на Гина 

Панчева Колева, ми дават основание да предложа на членовете на научното 

жури да й присъди образователната и научна степен “Доктор” по специалността 

„Методика на обучението по музика“. 

 

 

                                                                       

София, 21.03.2014                                                 Мария Попова, доц. д-р 
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