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Активното социално и техническо развитие в настоящето 

предполага непрекъснато преосмисляне ценностната система на човека. Това 

би трябвало да е приоритет в образователната политика, и безспорно 

задължение на всеки учител. Формирането на подрастващите като личности 

претърпява своеобразни изменения в процеса на различните периоди, като се 

наблюдават възходи и регреси в духовно отношение. Преживяването на 

множество отрицателни душевни състояния е следствие на непрекъснатия 

стрес и високата степен на процесоалност на събитията, който се планират и 

изискват да бъдат изпълнявани. Все повече през ХХІ век е факт напрегната 

жизнена динамика, а постоянното желание да се следва този ракурс се оказва 

и причината за агресията. Всичко това е особено често срещано при младите 

хора и се превръща в съпътстващо живота им, като се измества естественото 

креативно начало - следствие и същевременно предпоставка за психическа 

уравновесеност.  

Повлияването на този деструктивен процес е необходимо и 

допринася за формиране на развито в духовно отношение общество, а в 

частност и на отделната бъдеща личност. Възможно е състояние, при което 

върху основата на създадената потребност от емоционално изживяване на 

разнообразни подбрани музикални творби, да се получи изместване на 

негативизма, следствие на събитията, които по силата на задължението 

трябва да се спазват.  

Своеобразното претворяване и същевременно проектиране на 

особеностите на музикалната изразност върху житейския път на човека, би 

подпомогнало преобразяването на току-що анализирания проблем – фактор, 

от който съвременното общество и по-конкретно българското училище има 

необходимост. Все повече се наблюдава повишаване на равнището при 

професионалното изпълнителско изкуство. Разполага се със значително 

количество музикален материал във вид на звукозаписи и концертни 
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изпълнения. Глобалната мрежа за комуникация – интернет, подпомага 

високата степен при достъпност на информация от този порядък. Това 

предпоставя практическа безграничност за използване на най-разнообразни в 

стилово отношение творби. В това отношение интонационната среда е твърде 

наситена.  

В противоположност на всичко дотук обосновано е фактът, че 

потребността на съвременния човек от задълбочени по съдържание, 

стойностни музикални произведения, става все по-голяма рядкост. 

Подрастващите са съсредоточени непрекъснато към ниско художественото, 

което състояние постоянно се поддържа от цялостната обществена нагласа, 

както и средствата за масова комуникация. Така твърде интимните нюансите 

на човешката чувствителност остават блокирани, като в съществена степен се 

снижава тяхната значимост за личността.  

Съвременният човек, особено учащите се, все повече се нуждаят и 

от формиране на задълбочени критерии и възможност за диференциране на 

анализирания музикален материал. В контекста на това закономерен, но 

деградивен процес е дистанцирането от високо художествената музика, което 

се дължи главно на неразбирането ú, неизградените умения за използване 

като средство за въздействие върху дълбоките вътрешни състояние на 

човешката душевност.   

Като най-голям проблем е невъзможността за адекватно протичане  

на психичните феномени в човешкото съзнание по време на провеждането на 

художествените музикални дейности. Това води до сравнително 

повърхностното проникване в особеностите на силната звуково-емоционална 

наситеност и интонационна образност на музиката. При нискостойностните 

музикални примери в това отношение, спецификата на изказа улесняват 

непринуденото достигане до душевността оттам и предпочитане. За разлика 

от това при по-сериозните произведения, процесът трябва да бъде 
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съпроводен с непрекъснато целенасочено задълбочаване на осмислянето 

въздействието на музикално художествените изразни средства. Това не е 

естествен и още в по-малка степен спонтанен процес, а резултат, постиган 

единствено със силата на съзнателното търсене, настойчивост и волева 

насоченост. Тя регулира и способства за преодоляване на пасивността. 

Всичко това може да се осъществи сполучливо чрез стимулиране на интереса 

към художествените музикални дейности. Провокирането на стремеж и 

неговото превръщане в траен и постоянно активиращ личността, е не лека 

задача, особено при съвременното равнище на интелектуално развитие на 

подрастващите.   

 Само при тези обстоятелства художествените преимущества на  

образците, които времето определя като значими, успяват да достигнат и 

трайно преобразят човешката душевност. Това вече би означавало, че тази 

музика изпълнява предначертаната си задача – превъзмогване на житейската 

инертността и отвеждане на човешката личност на ново равнище. При 

претърпяването на тази промяна личността се обогатява с добродетели, 

кореспондиращи и вграждащи се в поведението и светогледа. Погледнато 

през призмата на педагогиката е известно, че при подрастващите всичко това 

подлежи на трайно усъвършенстване и облагородяване. Всеобщо известен 

факт е масовото снижаване на интелектуалното равнище на съвременния 

подрастващ. Повлиян от еднообразието на ежедневието и без наличие на 

сериозен водител, той остава не опознал истинската стойност на 

високохудожественото музикално творчество.  

      При така анализираните обстоятелства младият човек много трудно би 

отчленил стойностното от нискохудожественото. Всичко това е в най-голяма 

степен свързано конкретно с процеса при практическата изява на 

художествената музикална дейност – фактор от който косвено, но не в малка 

степен зависи утрешното състояние на обществото. 
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Това дава много точното направлението, в което в бъдеще трябва да 

се работи от страна на преподавателите по музика и изследователите в 

сферата на музикалната психология – да се формира потребност от 

високостойностните художествени образци и конкретно да се създадат 

иновационни педагогически решения за приучване на подрастващите за това. 

Така тази музика би се превърнала в естествено придобита и постоянно 

съществуваща потребност.  

Би трябвало да се достигне до равнище, при което се предпочитат 

високостойностни художествени образци, които постепенно се превърнат в 

потребност за младия човек. Тогава може да се очаква претворяване 

вътрешния свят на човека с богатата интонационна образност и изразност на 

музиката. Върху основа на формираното би могло да се въздейства и 

изграждат уникални преживявания, регулират провокираните емоции, 

обогатява въображението. В сферата на педагогиката и психологията много 

учени работят в тази насока. Търсят се разнообразни решения, съобразно 

индивидуалните психологически особености на съвременния подрастващ.  

Известно е, че детето от ХХІ век бързо се насища, трудно се 

съсредоточава в сложните дейности продължителен период от време, а 

експресивното, емоционално наситеното го стимулира да прояви интерес. 

Това е и причината то да се обръща към някои човешки занимания, които 

представляват единствено удовлетворяване на първичното. Така наситил се 

веднъж на определено емоционално преживяване, подрастващият се насочва 

към друга дейност, притежаваща същите особености. Затова пътищата за 

приобщаването на съвременното дете към стойностното музикално 

творчество е да се търси стимулиране с помощта на току що описаното – 

дейности с висока степен на емоционалност, не натоварващи, а 

активизиращи. Дейности, при който да не се  разчита на формалното и 

дидактизираното, а на динамиката, промяната, върху основа на която да се 
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достигне до по-задълбочено протичане на художествената музикална 

дейност.  

У нас някой аспекти на художествената музикална дейност, като 

педагогически проблем, са анализирани от В. Манолова[1996]. Тя разкрива 

взаимовръзката между музикален и речев слух, като пряко свързани с изявата 

на всяка художествена музикална дейност. Така би могло да се постигне 

ускорено развитие и на двата вида слух. Това допуска възможността 

особеностите на речта да се използват и за усъвършенстване на дейността 

възприемане на музика.  

Пенка Минчева[1988] търси различни пътища за развитие на 

музикалните способности в хода на някои музикални дейности. Така се стига 

до извода, че относително равномерното редуване на разнообразни по 

характер музикални стилове при възприемане на музика води до формиране 

на задълбочени стилови познания. В подобен ракурс са и изследванията на К. 

Тарасова[1988]. Цитираните научни достижения се позовават на музикално-

педагогическите системи на К. Орф, Ж. Далкрос, З. Кодай и Д. Кабалевски. В 

настоящето всички тези изследвания се доусъвършенстват по посока на 

адаптирането им към техническите особености на съвремието. Във връзка с 

това Адриан Георгиев разработва практикоприложни решения, свързани със 

софтуерите, предназначени за художествения музикален звукозапис – 

разновидност на художествените музикални дейности изпълнение с цел 

многократно възприемане. Дотук обоснованото предпоставя търсенията и на 

музиковеди и изкуствоведи, които доизграждат фундамента.      

Пенчо Стоянов в цялостната си преподавателска дейност търси 

аналитичния подход за усъвършенстване на протичане на всички 

художествени музикални дейности. 

  Ангелина Петрова доизгражда изследванията, като се позовава и 

развива когнитивните подходи при усъвършенстване музикалните 
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способности – фактор, от който в много голяма степен зависи равнището на 

протичане на художествените музикални дейности. Тома Кърклисийски 

изследва връзки между немузикални стимули и тяхното отражение в 

особеностите на художествения музикален език.   

Върху основа на това разработих структура от иновационни 

технологични решения,   к а к в и т о    д о    с е г а    н е   с а   п р а в е н и  

Разкриването на закономерностите между художествената 

музикална дейност и разнообразен вид стимулиране на нейното по-

задълбочено протичане е особено актуално поради това, че в досега 

съществуващите изследвания само са допускани възможности за влияние и 

взаимовръзка между им. В наличния научноизследователски опит до сега 

само е подчертана и необходимостта от общотеоретични разработки, които 

да подпомагат  намирането на нови технологични решения в хода на 

музикално педагогическата практика.  

Всичко посочено дотук показва особената актуалност на 

посочената проблематика, нейната теоретическа и практическа значимост. 

Успешното   решаване в общотеоретичен аспект ще подпомогне намирането 

на правилни и нови технологични решения за реализиране на различни 

съвременни художествени музикални дейности, а в конкретноприложен - за 

създаване на система от методи и похвати за оптимално музикално развитие 

на ученици в процеса на приобщаването и участието им в неформални 

музикални дейности.  

Значимостта на темата се определя от обстоятелството, че 

достиженията досега не отговарят на изискванията. В съвременното 

българско училище учителите не разполагат с достатъчни ясни и качествени 

технологии затова.  

Поради това основния  п р о б л е м  в дисертацията е 

разкриването, изследването и използването на различни иновационни 
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технологични решения за по-задълбоченото протичане на художествените 

музикални дейности, както и тяхното внедряване в художествената 

музикално педагогическа практика във вид на модели за педагогическо 

взаимодействие. 

Така определям концепцията на настоящето изследване, неговия:    

 

Обект, предмет, цел, задачи и хипотеза. 

 

    О б е к т на настоящето изследване са художествените 

музикални дейности  при учениците на възраст 14-16 години.  

Като  П р е д м е т определям изясняването на някои 

психологопедагогически закономерности и взаимовръзки на протичането ú.     

Ц е л т а, която си поставям за реализиране в настоящата 

дисертация е изработването и апробирането на различни иновационни 

технологични решения за стимулиране на интереса, а оттам и по-

задълбоченото протичане на художествените музикални дейности в 

педагогическата практика.    

 

За реализиране на целта бяха поставени следните задачи:  

1. В теоретичен аспект да се проучи феномена „дейност”, като се изведат 

най-съществените закономерности.   

2. Да се анализира художествената дейност като специфична  нейна 

разновидност. 

3. Да се разкрият особеностите на художествената музикална дейност, 

като частен случай на художествената дейност. 

4. Да се експериментират и внедрят в музикално педагогическата 

практика педагогически иновации за по-ускорено и задълбочено 

протичане на художествените музикални дейности.   
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Върху основата на направените предварителни проучвания 

приемам, че:   

  

 В  контек с та  на   съвр еменните  си  и змерения ,  

художествените  музикални  дейности ,  съпътствани  о т  

иновационните  т ехноло гични  решения  повишават  интере са  

към  музикално то  и зку с тво .   

 

             Методология и методи на изследването 

 

Методологическата основа на изследването е Теорията за научното 

познание, за системното устройство на света, отразяващо единството и 

взаимната зависимост между елементите в познавателната и практическата 

дейност при личността, за сложните взаимовръзки и взаимоотношения в 

развитие на художествените музикални дейности.  

При определянето изходните теоретични положения се основавам 

на приетите и развитите в педагогиката и психологията принципни 

положения, взаимовръзки между факторите, които предпоставят развитието в 

специфичния вид човешка дейност. В дисертационния труд за реализирането 

на предварително поставените цел и задачи в изследването и за доказване на 

хипотезата използвам система от методи, които биха могли да се обособят в 

две основни групи.  

Към първата група отнасям методите за теоретично изследване, и 

установяване на различните феномени и техните елементи. Към тази група е 

методът на теоретичния анализ и синтез.  

Във втората група са методи за експериментално практическо 

изследване. Това са субективният и психодиагностичният метод, както и 

психометричен метод.  
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На тяхна основа се използва и адаптирания специално за 

педагогиката психологопедагогически метод [Узнадзе.- 1966., Леонтьиев.- 

1966., Пиаже.- 1969., Щекин.-2004., Еkman.- 2007; Бижков, Г.- 1996].  

 В този контекст е и "моделирането", като изследователски метод. 

Моделират се сложните за проследяване музикално психологически процеси, 

като целта е и едновременно задълбочаването при осмисляне от страна на 

учениците. Моделирането като изследователски феномен провокира и много 

голям интерес у подрастващите, поради своята нетрадиционност. При тях 

сложно е тълкуването, за чиято интерпретация е нужна специална 

подготовка. За разлика от анкетирането тези два метода са с твърде условни 

резултати, особено ако е необходимо да се достигне до обобщение при по-

голяма извадка. Тяхното преимущество е дълбочината в широк контекст, и 

оттам възможност за прецизни резултати. С тях има възможност за 

непрекъснато преосмисляне на резултатите и търсене на разнообразни връзки 

между условията и обстоятелствата, които ги предпоставят. Така 

изследването представлява непрекъснато взаимодействащи си компоненти, 

съотносими и съотнасящи се непрекъснато един към друг в динамическо 

единство. Всичко това е различно във всеки момент, при всяка 

индивидуалност. Този метод все по-активно намира приложение и стават 

актуален поради тези особености. Той лесно се базират на точните резултати 

от анкетата, но не остава в нейните предели, а достига до същностното 

многообразие и задълбочаване, кореспондиращо с особеностите на 

практическата изява на феномена художествена музикална дейност.  

С проективните техники, в разнообразните си разновидности, се 

доизграждат някои особености на протичането на музикално психологичните 

феномени при учениците. На тази основа се прецизират използваните 

технологични решения за ускорено музикално развитие. Проекцията би 

могла да окаже и насочващ и стимулиращ ефект върху протичането на 
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художествената музикална дейност. Така тя се превръща не само в 

изследователски метод, но и в практикоприложен. В контекста на това трябва 

да се отбележи, че стандартизираните проекционни методи, като ТАТ, САТ, 

тест на Роршах, и DSQ-40 не могат да бъдат използвани в директен вид. 

Необходимо е да се преработват като се търси адаптиране за изискванията на 

художествената музикална практика [по: Andrews G, Singh, M, Bond, M, 

1993.- 246-256].  

 Като експертни оценки в настоящето изследване влизат и анализи 

на специалисти от други науки, свързани с музикалната педагогика. Те също 

са част от изследователския екип, с чиито становищата се правят изводите. За 

достигане на по-задълбочени резултати се използва и контент-анализа – от 

разсъждения се извлича и осъществява своеобразна интерпретация на 

материала.  

Участниците са поставени в условията на неформално обучение, 

като броят им, експерименталните и контролните групи е в зависимост от 

спецификата на съответната педагогическа иновационна технология. 

Представителните извадки се формират съобразно особеностите на 

конкретния случай. Специален подбор на участниците не е правен.  

Цялостна схема на художествените музикални дейности е дадена в 

схема.  
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Във връзка с гореизложеното са изготвени и съответно методите, по 

които се работи главно с цел повишаване на музикалния интерес и 

изграждането му в музикална потребност.  

Чрез обединението на трите художествени музикални дейности се 

изгражда музикално театрализирана сцена със съчиняване на музика, 

активно възприемане и изпълнение – Метод “Музикално-театрално 

пресъздаване на литературна творба, преживяване, желание, картина”. Така 

художествената музикална творба се моделира, като последователност от 

поставени условия за съчиняване, позната музикална творба или откъс, 

изпълнение на песен. По този начин се достига до своеобразен 

синкретизъм.  В момента от “авангардни комбинации” се достига до 

музикално развитие при високо равнище на стимулиране на музикалния 

интерес.    

Пряко свързан с това е и   

М е т о д  “Б р е й н с т о р м и н г”.  Технологията е адаптирана за 

потребностите на музикално педагогическата практика. Приложението му е 

главно при възприемане на музика, като идейният поток след приключване 

на процеса се анализира от групата след даване на възможно най-

разнообразни решения. В по-тесен контекст предизвиканата “мозъчна буря” 

оказва и положително влияние върху хода на възприемането, като го 

обогатява с преживявания. Много често при брейнсторминга учениците не 

осъзнават ставащото в тяхната душевност. За да се улесни този процес се 

разработи и:  

Метод “В и з у а л и з и р а н е   н а  м у з и к а ” –  музикална 

творба се представя с цветове, схеми, светлина, лъчение или енергия. Това е 

познато в областта на музикалната психология от изследванията на Р. 

Корсаков практикоприложните разработки на Скрябин и други. В случая 

акцентът е върху творческото търсене на общопсихологическия феномен 
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“представа” и неговото отношение към музикалната образност. Подходящ е 

при дейностите възприемане и изпълнение и дава отлични резултати при 

работа с ученици с изявени способности в изобразителното изкуство.   

Пряко свързан с това е и  М е т о д  “К а р о к е”. 

Практикоприложният метод е разработен във връзка с отношението 

словесен текст-музика и всички произлизащи от това взаимоотношения. 

Използването му е ориентирано към дейността изпълнение на музика. 

Освен словесният текст може на изпълняващия ученик може да се показва и 

апликатурата на музикалния инструмент, нотното писмо. На практика това 

се реализира със софтуер, или по класическия начин. Методът има 

стабилизиращ характер и дава резултати при усъвършенстване главно на 

певческата дейност, като най-резултатен и резонен е при ученици, на които 

липсва творческа свобода.  

При по-напредналите е необходим метод, който да им помогне да 

открият грешките в собствените изпълнения – М е т о д “А у д и о з а п и с”. 

Различен е М е т о д “О с ц и л о с к о п”. При него върху теорията 

на Хелмхолц, Е. Курт и други са разработени множество 

практикоприложни методи за следене на особеностите на звуковата вълна. 

Метод “Осцилоскоп” използва специален софтуер, който дава възможност в 

хода на дейността изпълнение на музика от ученика да се наблюдава 

интензитета на звука, формата и честотата му. Така се прави връзка между 

художествените музикално изразни средства и физичните величини на 

звуковата вълна. Методът е подходящ за ученици с висока степен на 

развитие на абстрактното мислене и подпомага развитието на музикалното 

мислене и въображение. Много високи са резултатите и при ученици с 

повишен интерес към физиката и математиката.  

Други са проблемите при учениците, където свиренето на 

музикален инструмент в определен момент се оказва вече изчерпано по 
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отношение музикалния интерес. За да се поддържа музикалния интерес при 

тях се разработи методът: “В творческо търсене на нетрадиционно 

звукоизвличане.  Предназначението е следното: за достигане на съответната 

промяна на звучене при свирещи ученици, както и нетрадициионно усещане 

се търсят разнообразни подходи за получаване на нетрадиционно звучене от 

съответните музикални инструменти. За стимулиране на интереса към 

музикалната импровизация разработих метод, който търси разнообразни 

звуци от стандартни музикални инструменти, използвани не по стандартно 

предназначение. В случая пианото се превръща в щипков инструмент и 

изцяло променя своята същност.  

При съвременните обстоятелства голяма част от учениците 

изпитват притеснение от певческата дейност, главно поради неточното 

интониране и неразвита връзка глас-слух. Затова се разработи метод, при 

който във вид на творческо решение ученикът пее на звуков фон. Така 

фокусиран върху художественото единство със звуковия фон вниманието от 

съсредоточеността върху интонацията вниманието се отклонява за сметка 

на спонтанно пеене – Метод “Пеене на звуков фон”. 

Методът “Сръчни ръце” се използва за пасивното слушане. Така с 

неосъзнато натрупване на музикален материал, в случая съпътстван от 

друга художествена немузикална дейност се стимулира музикалния 

интерес. Средствата на изобразителното изкуство могат да се ползват по 

различен начин във връзка с индивидуалните психологически различия на 

учениците. Така скулптурата, пластиката от различен материал съпътстват 

разнообразните търсения и са мост между изкуствата.  

Гореанализираният метод може да се обогати с Метода “Мисловни 

карти”.  Това е усъвършенстване на класическата мисловна карта, където се 

подреждат по степен на важност определените анализирани компоненти. В 

музикално педагогическата практика това се адаптира главно при дейността 
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възприемане и дава много добри резултати при ученици с аналитично 

мислене.  

В музикотерапевтичен аспект, който в случая не противостои на 

музикално педагогическия, а го доизгражда до достигане на своеобразна 

цялост е и Методът  

“И з л е й   о т р и ц а т е л н а т а   е м о ц и я”.  

При тинейджърите агресията и неовладяните емоции се оказват 

препятствие за някои от художествените музикални дейности. Затова се 

разработи метода, като за основа се използват разнообразните 

практикоприложни решения, разработвани в областта на практическата 

психотерапия. Отрицателната емоция в случая се освобождава чрез 

специално реализирана когнитивна ситуация.  

Различен, но доизграждащ предходния е методът “Свирене със 

запис”. Определени музикални творби предлагат възможност за съвместно 

прозвучаване с изпълнение на определен глас от страна на ученика. Като 

практика това се осъществява при самостоятелна работа от страна на 

учениците.  

В същият ракурс е и метод:  

“С ъ з д а й   н а т у р а л е н  с т р о й”. Съвременните практики за 

импровизация на музика в стил Средновековие се докосват до уникалността 

на натуралния строй. Неговото създаване е творческа задача, пряко 

свързана с музикалната импровизация. Така разработих метода, при който 

учениците създават натурален строй, който в последствие използват за 

импровизация. Във връзка с това е и методът “Импровизацията със 

звукозапис”. Импровизира се на фона на звучаща музикална творба. Това 

разкрепостява учениците, като същевременно “тегли” слуха към търсене на 

определени съзвучия, върху основа на полифоничното звучене – 

музикалната творба като един от гласовете и съчинената мелодия, като 
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друг. Друга разновидност на дейността съчиняване на музика е Методът 

“Импровизация – продължение на любима мелодия”  Търсенията са 

насочени главно към достигане на спонтанно започване при съчиняването.  

Изпълнява се начало на любима за ученика мелодия, след което тя се 

продължава във вид на импровизация.   

Като допълнение към всеки метод, но същевременно обособяващ 

се като самостоятелен е и Метод: 

  “Е м о ц и о н а л н о  ст и м у л и р н е”. Разработката се основава 

върху проучвания за разнообразни въздействия на психологическите 

(емоционални) стимули. Те биха довели до активизиране на разнообразни 

представи, формирани при минали и настоящи възприятия и активизирани 

частично от паметта. Досега това стимулиране се провеждаше с картини, 

снимки, стихотворения и други художествени творения. В настоящият 

дисертационен труд съществуващият опит се обогатява по посока на 

търсене на други стимули, съобразно потребностите на подрастващите, а 

резултатите са висока степен на стимулиран музикален интерес.  

Направените научни изследвания, съобразно предначертаното дават 

някои ракурси, относно усъвършенстване на музикалната педагогика, 

съобразно настоящето.  

Художествената музика и въздействието върху човека е пряко 

свързано с музикалния интерес. Двете равнища – моментен интерес и 

цялостно формирана музикална потребност са взаимно обуславящи се. При 

всеки урок, всяко занимание, всеки досег с музика се търси първото равнище. 

Като обобщено правило за неговото постигане е непрестанно поддържана 

емоционална наситеност при въздействие на художествената музикална 

творба. При неналичие на такава емоционална наситеност, това се подпомага 

с външен стимул. Неговото въздействие трябва да се вплита в контекста на 

музикалната изразност. Необходими са силни, кратки, експресивни стимули, 
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които да предизвикат цялостна активност. Постигано с апробираните 

технологии в настоящия дисертационен труд, при комплексно и 

продължително приложение, се отчитат високи резултати. Не може да се 

очаква цялостна промяна на музикалните предпочитания при моментно 

въздействие. Когато външното за дейността стимулиране се практикува 

ежедневно, след период от време, музиката е в състояние да въздейства 

единствено с изразните си средства. Така предпочитана, художествената 

музикална творба говори за формирана трайна потребност.  

От значение е и друго взаимодействие при формирането на 

музикалния интерес. Това е двуединстото “спонтанност-рационалност”. То 

трябва непрекъснато да се използва, като взаимно допълващи се сили. 

Практически  спонтанност се наблюдава при мощен, силен и наситен стимул. 

След спонтанно преживяване на художествената музикална творба 

съзнанието трябва да се постави в такива условия, че да се предизвика 

осмислянето. Веднъж осмислен, художествения музикален образ предпоставя 

новите възможности за спонтанност в преживяването на следващите 

музикални произведения. Така в спираловидно израстване се достига до 

траен музикален напредък. При подценяване на спонтанността или 

рационалността, музикалният интерес е едностранчив и непълноценен. Той 

се изразява в предпочитание на високостойностните художествени образци 

пред нискостойностните. Това се осъществява като плавен преход от 

любимата за учениците музика, към сложната за разбиране художествена 

музикална изразност. В началото музикалният педагог трябва да приеме, че 

ученикът ще използва в по-голяма степен музиката, която спонтанно може да 

преживее високоемоционално – нека това да е и не дотам 

високохудожествена. След това необходимо стъпало от израстване на 

душевността на подрастващия, ще се посегне и към контакт с музикални 
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изразности, при които съзнателното търсене на високо художественно 

съдържание ще се превърне в постоянна цел на личността.    

Музикалният интерес, който се формира е в правопропорционална 

връзка с времето, което се “посвещава” на музикалното изкуство. То се 

увеличава само при непрекъснато поддържана активност от страна на 

учителя към работата в часа и неформалните занимания. Взаимодействието, 

което току що се разгледа, в последствие прераства до самостоятелност от 

страна на подрастващите. Не във всички случаи ученикът формира желание 

да пее в хор или свири в оркестър. Музикалният интерес е многопосочен 

феномен. Достатъчно е да се намери съответната практическа изява, която да 

стане обект на стремеж от страна на детето. Това може да бъде 

съсредоточеното, активно възприемане на музика, при което ученикът не 

отклоняван от странични обстоятелства, е насочил своето музикално 

възприятие към образите и изразността, провокирани от звучащата музика. В 

други случаи подрастващият може да не предпочита възприемането на 

високо стойностните художествени образци, но ежедневно да изпитва 

потребност от съчиняване на музика върху любимия си музикален 

инструмент. Едва овладян, той вече се превръща в средство за 

педагогикохудожествено взаимодействие върху основата на художественото 

насищане. Така обикновено се вплитат и части от теми на разнообразна 

музика, която обработена от съзнанието във връзка с моментното му 

състояние, въздейства художествено. По този начин ученикът може да 

обогатява своя художествен свят, което недвусмислено при определено 

равнище на израстване ще “съдейства” за приобщаването му към 

стойностната музикална култура.  

Тези достижения преминават през стимулиране, развитие и 

насочване от страна на музикалния педагог в началото. След този период 

вече музикалната потребност съществува и е водещ фактор за стимулиране 
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на музикално психологическите процеси в хода на различните 

практикоприложни художествени музикални дейности.  

Художествената музика се изявява като активизиращ фактор 

единствено в контекста на цялостната душевност. Съсредоточаването към 

определено равнище, на определена част от душевността трябва да бъде 

момент, след който музикалният педагог отново да се вгледа в цялостта. 

Само тогава музиката преобразява човешката личност. Вече облагородената 

цялост отново ще разкрие неподозирани преди детайлности, които в 

противен случай биха останали завоалирани за да бъдат усъвършенствани. 

Така тези детайлности ще се обогатяват и ще доведе до ново равнище на 

цялостта. Непрекъснатото превключване детайл-цялост е изрично условие за 

самоприсъствие на душевността в частен случай при практическата изява на 

художествената музикална дейност.   

                       Върху основа на направените изследвания в дисертационния 

труд се достига до следните изводи: 

        І. Мощният емоционален стимул провокира непреднамерен интерес към 

музиката, която се възприема или изпълнява. 

        ІІ. Стимулирането въздейства пряко върху повишаване на музикалния 

интерес при съчиняване на музика. 

        ІІІ. Ракурсът за достигане на интерес към сериозната художествена 

музика от страна на подрастващия преминава през популярната 

нискохудожествена музика.  

        ІV. Високата степен на емоционално преживяване по време на 

художествените музикални дейности има пряко отношение към формирането 

на траен музикален интерес.  

          V. При непрекъснато поддържане на непреднамерен музикален интерес 

към високохудожествената музика се развива устойчива музикална 

потребност.  
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 Научните приноси на дисертационния труд са внедрени в 

учебното съдържание по музика в общообразователното училище – одобрено 

от МОН. Това са главно НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ЗА ПО-УСКОРЕНО 

ОСМИСЛЯНЕ НА БАРОКОВИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗЦИ – учебник 

по музика за 7 клас с автори: Валентина Манолова и колектив. Във връзка с 

това са и някои иновации, при ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БАРОКОВА МУЗИКА ОТ 

УЧАЩИ СЕ. Материалът е представен на научен форум в Германия на 

международни семинари за изпълнение на музиката от тази епоха.  

Други от иновационните решения, разработени в настоящия труд са 

представени на ОТКРИТИ МУЗИКАЛНО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ 

за обучение на учители със съдействието на РИО София. Отзивите за 

демонстрациите и нововъведенията във връзка с настоящия труд са отлични.  

Във връзка с УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МУЗИКАЛНОТО 

ВЪЗПРИЯТИЕ ПРЕЗ СЛУХОВИЯ СЕТИВЕН КАНАЛ някои от научните 

приноси са използвани от научен екип във Лаборатория по виртуална 

реалност към Технически университет  София – немски факултет.  Проектът 

е проведен съвместно с университета в Карлсруе Германия.  

Иновационните решения са експериментирани и в областта на 

МУЗИКОТЕРАПИЯТА, като и там доказват своята валидност и достоверност 

към настоящия момент.   

 


