
СТАНОВИЩЕ 

за дисертационен труд на тема: „Вокалните музикални импровизации – като средство 

за стимулиране на емоционалната интелигентност на учениците в І-ІV клас”, 

разработен от Гина Панчева Колева за получаване на образователната и научна 

степен „Доктор” по професионалното направление 1.3 Педагогика на обучението по 

Музика. 

Биографични данни:  

Гина Колева е родена в София през 1972 год. Завършва - средно музикално 

училище „Любомир Пипков”, София - оперно пеене през 1992, а през 1996 г. завършва 

Вокалния факултет - НМА „Панчо Владигеров”, специалност  оперно  пеене, 

Специализира в Консерваторията в гр. Ню Шател, Швейцария(1998-2001). 

Осъществявала е професионални изяви в операта в гр. Лозана, гр. Аванш, 

Швейцария(1999-2002). През 2003 е назначена за учител  в Столичен Център за работа 

с деца, гр.София. От 2003г. до 2010г. е щатен артист- хорист - сопран в НФХ 

„Светослав Обретенов” към Софийска филхармония. Пее в хора на църквата 

„Св.Седмочисленици” от 2004 г. От  февруари, 2011г. е редовен докторант в СУ 

„Св.Климент Охридски”, ФНПП, катедра „Музика”.  

Анализ на дисертационния труд:  

Дисертационният труд „Вокалните музикални импровизации – като средство за 

стимулиране на емоционалната интелигентност на учениците в І-ІV клас” е сполучлив 

опит, свързан с постигането на нови изследователски проникновения и интерпретации 

в изследваната проблематика. Последователно, чрез сериозно теоретично и  

практическо проучване, Гина Колева се фокусира върху измеренията на интегративното 

поле: „музика-емоционална интелигентност”, като маркира неизследвани досега 

зависимости и влияния. Изследването е качествено, с акцент върху работата „на 

терен”, където докторантката е анализирала стабилизирането на творческата дейност 

на учениците, в частност вокалните музикални импровизации и динамиката на 

развитие на емоционалната интелигентност.  Изложението на труда е структурирано в 

четири глави, приложения и заключение, съдържателно обвързани и подчинени на 

добра логическа последователност: „Музикално-творческа дейност в началния 

училищен период”; „Параметри на емоционалната интелигентност”; „Стимулиране на 



емоционалната интелигентност чрез вокалните музикални импровизации в началното 

училище”; „Анализ на резултатите от емпиричното изследване”. 

В хода на изследването бе използван богат инструментариум, позволяващ 

многопластово анализиране на изследваните явления(теоретичен анализ, проективни 

методики, психометрични тестове, наблюдение, качествен анализ). Постигнато бе и 

добро съчетаване на предметно-съдържателния и психолого-педагогическия подход в 

работата. 

Поставените задачи при аргументацията за избора на темата на дисертацията 

намират своите адекватни конкретни решения:   

- понятийна яснота и прецизност в определянето на категориалния апарат;  

-  ясно очертаване на предмет-обектната територия, определяща специфичната 

същност на влиянието: музикална творческа дейност и емоционална 

интелигентност; 

- систематизиране и конкретизиране на основни подходи в организирането на 

образователния процес, насочен към стимулиране на емоционалната 

интелигентност; 

- разработване и апробиране на технологичен модел на работа.  

Анализирайки и съотнасяйки различни теоретични постановки и практики, Гина 

Колева постигна сполучливо разграничаване на основните понятия, което от своя 

страна й позволи да тълкува коректно изследваните явления. Контактът с учениците 

бе използван пълноценно и предостави реални възможности за вникване във 

вербалните и невербални емоционални реакции на учениците в хода на 

творческата им дейност, съотнесено към проявленията на отделните компоненти на 

емоционалната интелигентност. В хода на работата докторантката успяваше 

гъвкаво да преначертава предварително замислените  идеи, съобразявайки ги с 

конкретните настроения, потребностите и възможностите за изява на учениците. На 

тази основа ясно бяха дефинирани по-общи насоки за работа в условията на 

съвременния образователен контекст. Може да се твърди, че Гина Колева успя да 

даде отговор на редица въпроси „защо”, „какво”, „кога” и „как”, свързани с 

многоаспектната същност на детското музикално творчество и потребността от 



неговото стимулиране с цел постигането на емоционална стабилност при малките 

ученици. Маркирани бяха и някои основни предизвикателства, свързани с 

усъвършенстването на учебната документация и организацията на урока по музика. 

 Основни приноси: 

1. На базата на богат теоретичен и изследователски опит, сполучливо е изяснено 

влиянието : музикална творческа дейност - емоционална интелигентност; 

2. Създаден и апробиран е технологичен модел на работа, ориентирана към 

стимулиране на емоционалната интелигентност в началния етап на основната 

образователна степен чрез вокалните музикални импровизации.  

Публикации: 

Докторантката има три публикации, директно свързани с дисертационния труд. 

Лични впечатления от работата с докторантката:  

 Докторската дисертация е лично дело на докторантката Гина Колева. В процеса 

на работа Гина Колева прояви последователност, задълбоченост и висока мотивация,  

от избора на тема – до нейното реализиране. Отличният й подход при работата с 

учениците е качество което допринесе за успешното провеждане и анализиране на 

емпиричното изследване. Към всичко изтъкнато до тук държа да прибавя  

професиаоналната компетентност и личната обаятелност на Гина Колева, нейната 

интелигентност и такт, които допринесоха контактът научен ръководител – докторант 

да бъде неформален, задълбочен и  резултатен. 

 

Заключение: 

Дисертационният труд на тема: „Вокалните музикални импровизации – като 

средство за стимулиране на емоционалната интелигентност на учениците в І-ІV клас” 

има нужните научни и практико-приложни приноси. Това ми дава основание да  

препоръчам на членовете на научното Жури да присъди на Гина Панчева Колева 

образователната и научна степен „Доктор” по професионалното направление 1.3. 

„Педагогика на обучението по музика”. 



24.01.2014г.                               Съставил становището:   Л. Велчева 

     Научен ръководител, доц.д-р Людмила Велчева 

 

 

 


