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Представеният дисертационен труд на Гина Колева за 
придобиване на научна степен „доктор” съдържа впечатляващ 
обем от 185 страници, като целият разработван материал е 
разпределен в четири глави с уводна част. Освен споменатите 
четири глави, дисертационният труд съдържа заключение, 
използвана литература и значителна част с приложенения. 
Веднага искам да отбележа, че този, както вече казах 
впечатляващ обем е свидетелство за стремеж към пълно, 
всеобхватно и задълбочено изследване на всички аспекти, 
свързани със стимулирането на емоционалната интелигентност 
на учениците в началното училище чрез вокалните музикални 
импровизации. 

Още в уводната част на дисертацията Гина Колева изтъква 
решаващото значение, което има музиката в началния училищен 
период за духовното пробуждане и нравствено израстване на 
учениците, за формиране на възвишени чувства и нравствени 
потребности. В тази връзка тя подчертава особения смисъл и 
значение на детското музикално творчество, не само за развитие 
на музикалния слух, метроритмичен и ладов усет, но и като 
възможност за себеизява, за формиране на ценностни 
ориентации. Посочени са и различните интерпретации за 
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същността и функциите на детските вокални импровизации. Като 
отбелязва липсата на цялостни изследвания за стимулиране на 
емоционалната интелигентност чрез възможностите на музиката, 
Гина Колева насочва вниманието си точно в тази посока като 
подчертава, че нейната дисертация е първи опит за изследване 
влиянието на вокалните музикални импровизации за 
стимулиране на емоционалната интелигентност при учениците от 
началния етап на образованието. Всъщност то е и формулираната 
дисертационна теза на докторантката.  

Към казаното дотук за уводната част на дисертацията трябва 
да посочим и ясно формулирания цялостен план за развитие на 
материала. Посочени са предмета, обекта, целта, задачите и 
разбира се методите, с чиято помощ се осъществява 
изследването. Уводите в подобни разработки имат важно 
значение за цялостното развитие на материала, тъй като в тях 
намираме отправните точки и посоки за по-нататъшно то 
развитие. Уводът в настоящата дисертация не прави изключение 
в това отношение и логично му отделих нужното внимание. 

В следващите три глави Гина Колева показва една много 
добре премислена логика в разработване на материала. Бих 
казал, че тази логика е заложена още в заглавието на 
дисертационния труд – вокалните музикални импровизации като 
средство за развитие на музикалната интелигентност. Това са две 
взаимосвързани страни на един цялостен процес. Следвайки тази 
логика, докторантката е отделила по една отделна глава за всяка 
от страните в този процес. Като продължение на този логически 
подход следва глава трета с нейния цялостен, обединяващ 
характер. Така изградени трите глави създават една стройна, 
добре подредена и ясна структура на дисертацията. 

В разработката на материала, в първа глава се забелязва 
споменатия по-горе стремеж към логика и яснота в изложението, 
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постепенност в развитието на материала. Тук докторантката 
развива въпроса за творчеството като специфична човешка 
дейност, след което се концентрира върху музикалното изкуство, 
в частност, като важна част от цялостната творческа дейност на 
човека. Подходът от общото към частното в този случай се оказва 
особено подходящ, тъй като музикално-творческият процес е 
неразривно свързан с творческата дейност на човека изобщо. 
Като продължение на въпроса за музикално творческия процес е 
изведен и проблема с възпитаване, стимулиране и развиване у 
децата на основните музикални способности като ладов усет, 
слухови представи, ритмичен усет и пр. Теза, изказвана от 
Радминова и Е.Арнаудова и доразвита от Гина Колева, която 
изказва становището, че за да придобива смисъл и състоятелност 
за ученика, развитието на музикалното творчество предполага 
преди всичко развитие на основните музикално способности. 
Специално внимание докторантката отделя на музикалната 
импровизация като израз на творчески акт и важен елемент от 
цялостната музикална дейност на учениците и допълва, че в хода 
на музикалното обучение музикалната импровизация е сериозен 
фактор за разгръщане на цялостния творчески потенциал на 
учениците на едно по-дълбоко равнище, на форма на себеизява. 
Видовете музикални импровизации са разгледани в отделна част 
в рамките на първа глава, като различните видове са посочени и 
разяснения с тяхната специфика. Специално внимание е 
отделено на вокалните импровизации и различните видове. Това 
е напълно естествено тъй като вокалните импровизации са 
поставени в центъра на докторската дисертация на Гина Колева. 
Много положителен е фактът, че освен различните видове 
вокални импровизации, докторантката посочва начините за 
тяхното практическо приложение и евентуалните очаквани 
резултати. Отчитайки липсата най-вече на утвърден 
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педагогически опит, насочен към емоционално-творческото 
развитие на ученика чрез средствата на музикалното обучение, 
Гина Колева прави някои изводи в края на първа глава, които 
миха могли да бъдат отправна точка за работа с учениците.  

Разработването на проблема за емоционалната 
интелигентност във втора глава, на който докторантката е 
отделила подобаващо място, представлява стремеж да се 
достигне до дълбоките пластове на природните дадености на 
човека, към намиране на връзки и зависимости между емоциите 
и интелекта. Както посочва Гина Колева, това е деликатна и 
много сложна област, занимавала и вълнувала поколения учени 
от цял свят. Тук бих искал да отбележа отличните познания, които 
показва докторантката в областта на психологията, което 
несъмнено й помага да развие и защити дисертационната си 
теза. От една страна емоциите на човека, интелекта са понятия, 
които са обект на изследване в психологията, но от друга страна е 
очевидна тяхната връзка с музиката, а оттук и с музикалното 
възпитание на подрастващите. Опирайки се на подобна теза, 
Гина Колева успява да бъде убедителна и това е една от нейните 
най-силни страни на нейната дисертация. Както бе казано по-
горе, проблемът за емоционалната интелигентност е развит 
много подборно във всички характерни параметри. Като изтъква 
двата основни вида предпоставки за развитие на емоционалната 
интелигентност, Гина Колева посочва, че в нейното изследване 
обект на анализ са социалните предпоставки.  

В края на втора глава е развити и изследва въпроса за 
компонентите на емоционалната интелигентност, които служат 
за критерии чрез които тя може да бъде измервана и 
диагностицирана. 

Както бе посочено в началото на рецензията, глава трета 
има обединяващ и обобщаващ характер. Като основание за този 
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извод бих посочил факта, че различните видове детски 
музикални импровизации, видовете вокални импровизации като 
вид на творческа дейност при децата от една страна и 
емоционалната интелигентност, чието развитие може да бъде 
стимулирано от тази творческа дейност от друга страна, са 
взаимосвързани в един общ процес. Отчитайки тази връзка, Гина 
Колева възприема най-логичния подход – след самостоятелното 
разглеждане на отделните компоненти в първа и втора глава, 
търси тяхното взаимодействие в трета глава. Като цяло главата е 
развита в стройна последователност, обхващайки един цялостен 
музикално-образователен процес, който включва всички аспекти 
на музикалното обучение и развитие на децата.  

Много важен момент е формулираният още в началото на 
трета глава модел на работа, насочен към стимулиране на 
емоционалната интелигентност с помощта на вокалните 
музикални импровизации. Подчертана е ролята на учителя по 
музика, който акцентирайки върху емоционалното развитие на 
децата, ги насочва към развиване на умения и разбиране на 
различни по характер настроения. Интересни са разсъжденията 
на докторантката, свързани с психолого-педагогическите 
основания за осъществяването на музикално-творческа дейност, 
за музикалното обучение и творческа работа на ученика, за което 
той активизира цялостния си психичен потенциал, за цялостното 
му духовно-нравствено израстване. Компетентното и детайлно 
разгръщане на материала в тази глава, а и в първа и втора глави, 
свидетелства за задълбочени познания в музикалната 
педагогика, за дълбоко вникване в проблемите и за търсене на 
нови пътища за обогатяване на музикалното обучение на децата. 

Положителното в тази посока е, че Гина Колева предлага 
чисто практически начини и методи за усъвършенстване на 
обучението по музика и за постигане на по-високи реални 
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резултати. Теоретичният анализ на работата с учениците в 
часовете по музика е свързан с определени цели и задачи в 
практически план, като за целта докторантката е провела 
специално изследване, подробно отразено и развито в 
последната четвърта глава. Както уточнява Гина Колева, 
изследването е насочено към установяване на специфични 
връзки и зависимости в процеса на музикалното обучение. 
Основното внимание докторантката насочва към комплексното 
обхващане на процесите на взаимодействие между 
емоционалната интелигентност на учениците и ролята на 
вокалните музикални импровизации в тези процеси. Подробно 
са изложени целите, задачите, използваните методики, частите 
на изследването както и анализите на получените резултати. 

В края на тази рецензия бих искал да подчертая, че 
изследването за връзки и зависимости между развитието на 
емоционалната интелигентност и творческата дейност в 
обучението по музика има определен приносен характер и 
потвърждава формулираната работна хипотеза в увода на 
дисертацията.  

Като отчитам високите професионални качества на 
дисертацията и задълбочените познания, които показва Гина 
Колева, предлагам тя да бъде допусната до публична защита на 
своя труд за присъждане на образователната и научна степен 
„доктор”. 

 
      Рецензент …………………………….. 

       /проф. Румен Байрактаров/ 
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