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1. Обща характеристика на дисертационния  труд 

 
Дисертационният труд обхваща актуална и значима 

тематика, касаеща формирането на музикално-компютърни 

компетенции на студенти от педагогически специалности в 

академичната им подготовка. Той конкретизира един 

педагогически възглед, който се базира на обзор и анализ на 

теоретични източници, проучване на добри практики, както ѝ на 

собствено експериментално изследване и резултати. 

Дисертацията представлява научно изследване с теоретичен и 

приложен характер. 

Формирането на МКК на студенти е реализирано чрез 

интегриране на специално разработен структурно-функционален 

модел в обучението им. В съдържателен и процесуален план 

обосновката му представлява опит за отстраняване на  дефицити 

в академичното обучение на педагогическите специалисти. На 

основата на усвоени знания от теорията на музиката и техния 

пренос в технологична среда се изграждат умения за трансфер 

към практически дейности, приложими в професионалната 

учителска практика.  
 

Оценката на ефективността му е направена на база данни 

от постиженията на студентите  в процеса на експерименталната 

работа, проверени чрез измервателен инструментариум. За 

пълнота и изчерпателност на цялостната картина на 

резултатността са регистрирани външни прояви на отношение 

(интерес и мотивация за постижения), мнения (за приложение 

на МКТ в процеса на обучение), както и нагласи, поведенчески и 

емоционалните реакции.   

 

На основание извършения анализ от емпиричните данни  

са формулирани изводи, които обобщават резултати и 

приносите на дисертационния труд. 
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2. Актуалност на изследователския проблем и мотиви за 

избор на темата 
 

Нарастващият обем от взаимовръзки  между  

компютърните  технологии  и  всички области  на  знанието  е  

предизвикателство  пред  изследователите. Общите проблеми на 

дигиталните компетенции имат различни проекции, които се 

използват за постигане на разнородни и специфични цели в 

частните науки.     

В този смисъл музикалното изкуство не е изключение. 

Използването на компютри и програмно осигуряване 

разширява  своя обхват и в тази област.  

Следствие на това възниква  изследователски интерес, 

свързан с приложението на технологиите в музикалното 

обучение във всички етапи и степени на образователната 

система, което включва и академична подготовка на студенти от 

педагогическите специалности.  

Той се базира на възможности за пренос на знания от 

изучаваните учебни дисциплини, които имат практическа 

приложимост при изграждането на музикално-компютърни 

компетенции - Теория на музиката, Информационни технологии, 

Аудио-визуални и информационни технологии в образованието. Този 

трансфер е отзвук на съвременните предизвикателства, които 

предоставят новите технологии пред музикална подготовка на 

студентите. Формирането на  тези компютърни компетенции не 

отрича традиционното обучение, а го обогатява в съдържателен, 

технологичен план. 

Актуалността  на изследователския проблем е изведена 

от  разнообразните форми на употреба и приложение на 

музикално-компютърните  технологии  за  целите  на     

педагогическата практика.  

Значимостта на темата се основава на възникналите 

дефицити в педагогическата теория и практика. Интензивното 

нарастване на обема от информация и усъвършенстване на 
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компютърните технологии, изисква промени в музикално-

образователния процес.   Изборът на изследователската  тема 

е в съответствие и с тенденцията за изграждане на основни 

ключови компетенции, една от които е  дигиталната.   

 

3. Концептуална рамка на изследването 

 
Концепцията на изследването е разработена върху основата 

на теоретичен обзор по темата, анализ и съпоставка на различни 

изследователски възгледи, проучване и систематизиране на 

педагогически опит.  

Обект на изследване е процесът на обучение на студенти от 

педагогическите специалности, в който се използват и 

музикално-компютърни технологии (МКТ) за пренос на  

музикално-теоретични  знания  и  формиране  на компетенции 

за прилагането им в педагогическата практика. 

Предмет на изследване е влиянието на използваните в 

обучението на студентите от педагогическите специалности 

музикално-компютърни технологии (МКТ) за изграждане у тях 

на необходимите  за  педагогическата  им  практика  музикално-

компютърни компетенции (МКК). 

Основна цел е конструиране и апробиране на структурно-

функционален модел за пренос на музикално-теоретични знания и 

формиране на музикално-компютърни компетенции на 

студенти от педагогически специалности, необходими за 

педагогическата им практика. 

Изследването е базирано на научно-теоретични постановки 

като интерпретира и диференцира знания и умения, а 

проверката по време на  експерименталната работа дава отговор 

на научния въпрос, формулиран като работна хипотеза: 

Допуска се, че ако обучението на студентите от 

педагогическите специалности се провежда в съвременна музикално-

технологична среда, може успешно да се осъществи пренос на знания 

от теорията на музиката и да се формират музикално-
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компютърни компетенции, приложими в педагогическата 

практика. 

На базата на поставената цел и нейното декомпозиране са 

формулирани следните задачи, които очертават конфигурацията 

на изследването: 

1. Анализ на научната литература по избраната тема. 

2.  Характеристика и анализ на учебни програми по дисциплини 

на Педагогически факултет на Тракийски университет,  по:  

- „Теория на музиката“ (ТМ) за установяване възможности за 

интегриране на определени теми от съдържанието ѝ с 

музикално-компютърни технологии (МКТ); 

- „Информационни технологии“ (ИТ), „Аудио-визуални 

информационни технологии в образованието“(АВИТО), за 

приложението на усвоените знания от учебното съдържание при 

работа с музикално-компютърни технологии. 

3. Разработване на структурно-функционален модел, чрез 

който се представя съвременната музикално-технологична среда 

в обучението на студенти от педагогическите специалности. 

4. Апробиране на модела в академичната подготовка и 

проверка на ефективността му. 

5. Анализ на резултатите от изследването. Изводи и 

заключения. Оформяне текста на научния труд. 

 

 

4. Кратко съдържание на дисертационния труд  

 

Структурата на дисертацията е подчинена на 

формулираната цел и изпълнението на поставените задачи. 

Резултатите от цялостното теоретично и експериментално 

изследване са представени в увод, три глави и заключение и 

изводи. 

В глава първа са отразени проучването и анализа на 

теоретични постановки и обосновки,  относно  дефинирането на 

понятията, свързани с разглеждания проблем:  компетенция и 

компетентност; компетентностен подход; дигитални 
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компетенции в областта на музиката; музикално-компютърни 

технологии; музикални компютърни компетенции. На основата на 

анализ на програмите по учебните дисциплини „Теория на 

музиката“, „Информационни технологии“, „Аудио-визуални и 

информационни технологии в образованието“, са идентифицирани 

тематични модули, на които е базиран алгоритъма за 

разработване на експерименталния модел.  

Глава втора е посветена на обосновка на концепцията, 

методиката и организацията на изследването. Изяснена е целта и 

са конкретизирани основните задачи. Изведена е работна 

хипотеза, измервателният инструментариум е подбран и 

съобразен с методологията на педагогическите изследвания. 

Уточнени са критерии и показатели  за отчитане на резултатите 

от емпиричното изследване.  

Представен е  структурно-функционален модел за формиране 

на музикално-компютърни компетенции на студенти с 

прилежащите му целеви, съдържателен, процесуален и 

резултативен компоненти.  

Моделът е дидактически и технологично обоснован. В него са 

отразени както видимите зависимости, така също и тези, които 

имат латентен характер, произтичащи от особеностите на 

професионалната подготовка на субектите в обучението – 

преподавател и студенти. 

В глава трета са представени, анализирани и 

интерпретирани данните, измерени с диагностичния  

инструментариум. Тези резултати отразяват постиженията на 

студентите и въздействието на модела в трите етапа на 

експерименталната работа, доказващи  постигната  цел на 

научното изследване и работната хипотеза. 

 На тази база са изведени преимуществата на модела и са 

описани  допълнителните ефекти, които надвишават очакваните 

резултати.  Изводите и заключението очертават  бъдещите 

перспективи за научни изследвания  по темата и възможности  

за приложението му в педагогическата теория и практика. 
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 ГЛАВА ПЪРВА 

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОБЛЕМ 

1.1. Понятията компетенция и компетентност 

В научните източници съществува разнообразие от опити 

за дефиниране на понятията „компетенция“ и „компетентност“,  

които  са базови за компетентностния подход. Поради 

съществуващите  различия възниква необходимост от тяхното 

идентифициране и съдържателно разграничаване. В 

англоезичната   литература е наложена синонимната им 

употреба поради известно сходство в трактовките на понятията. 

В този контекст „компетенцията и компетентността“ са в 

постоянна взаимозависимост, разбирана като необходимост за 

изграждане на  готовност на личността, за употреба на знанията и 

уменията в разнообразен контекст, тяхното транслиране в 

практически дейности за постигането на определени цели. 

Привидното разнообразие на специфични дефиниции и 

определения, по същество не изразява противоположни 

позиции,  а свидетелства за непрекъснат процес на  допълване и 

обогатяване  на техни  определени съдържателни аспекти. 

Обзорът на научната литературата разкрива, че дебатирането и 

дискутирането по обема и съдържанието на понятията 

компетентност и компетенция, продължава.  

В дисертацията се приемат следните схващания: 

 
*„Компетенция“ – съвкупност от знания, умения и дейности, 

приложими в определени процеси, и необходими за качествена 
продуктивна дейност.   

*„Компетентност“   –   система   от   знания,   умения,   

личностни качества, отношения  и  компетенции,  даващи  

възможност  за приложимост в конкретен практически контекст. 
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1.2.  Дигитална компетентност и компетенции, дигитална 

грамотност  

 За понятието дигитална компетентност се срещат също 

различни тълкувания. Едно от най-цитираните,  определя 

дигиталната компетентност  като  „набор от знания, умения, 

нагласи (включващи стратегии, ценности, способности, 

осведоменост), които са необходими при използване на ИКТ и 

дигиталните медии за изпълняване на задачи, решаване на 

проблеми, общуване, управляване на информация, 

сътрудничество, създаване и споделяне на съдържание и 

изграждане на знания ефективно, ефикасно, по подходящ начин, 

критично, творчески, самостоятелно, гъвкаво, етично, съзнателно 

за работа, свободно време, участие, обучение, общуване, 

потребление, както и за разширяване на правата и 

възможностите.” А.Ферари (Ferrari, A). 

В научната литература, понятието дигитална грамотност 

е  въведено  по-късно и дефинирано като „способност за използване 

на многообразните форми на информация, които могат да бъдат 

представени чрез компютърна техника“. („Digital Literacy",  Пол 

Джилстер, 1997) 

Изследователите   на дигиталната (цифрова) грамотност 

диференцират компетенции, които изграждат цялостния ѝ 

облик - компютърната грамотност, Интернет, медийна и 

информационна грамотност. Един от успешните опити за 

дефиниране на понятието гласи: „Цифровата грамотност е 

осведомеността, отношението и способността на хората да 

използват по подходящ начин цифрови инструменти и приложения”. 

(Horton, 2008; Cartelli, 2008; Ala-Mutka, 2011) 

1.3.  Дигитални компетенции в музикалното изкуство 

Един от приоритетните проблеми в академичната 

подготовка на студенти е свързан с формирането на дигитални 

компетенции в областта на музикалното образование, като част 
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от обучението на бъдещите учители. Използването на 

съвременни средства и технологии във всички сфери на 

музикалното изкуство (изпълнителски, творчески, звукозаписни и 

др.) предизвиква осезаеми промени в процесите по композиране 

и продуциране на музика, на нейното изпълнение и представяне 

пред публика. Независимо от ранното развитие на музикалните 

компютърни технологии, приложимостта им в сферата на 

обучението е все още частично изследвана. В образователната 

система съществуват спорадични опити за създаване на 

специализирани програмни продукти, за постигане на 

образователните цели в обучението по музика.  

Използването на компютъра, като инструмент, е 

разпространена в педагогическата практика, но употребата му е 

силно индивидуализирана, съобразно търсения резултат, 

наличните хардуерни, софтуерни и дидактико-информационни 

продукти.   

Без да се фаворизират технологиите и независимо от 

съществуването на известен консерватизъм по отношение на 

използването им в педагогически контекст, е възможно да бъде 

потвърдено, че не е завършен процесът по търсене на ефективни 

подходи и структурирани методически системи за формиране 

на музикално-компютърни компетенции у студентите от 

педагогическите специалности.  

Един от тях се базира на известните затруднения, 

произтичащи от факта, че у нас музикалната  подготовка  на  

студентите от педагогическите специалности, преподаващи 

музика не е съизмерима с теоретичната, практическата 

подготовка и придобитите професионални компетенции на 

музикантите педагози. Музикалното обучение на студентите от 

Педагогически факултет на Тракийски университет, специалност 

Това дава основание да бъде направен извод, че 

използването на музикално-компютърните технологии, 

фокусира вниманието на изследователите към конкретни 

образователни аспекти.  
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ПНУП и НУПЧЕ  не прави изключение от посочените общи 

тенденции.   

В дисертацията се възприема мнението на Адриан Георгиев,  

изследовател на практическото приложение на музикалната 

компютърна грамотност в обучението, който я свързва с два 

равнопоставени компонента: 

  теоретичните знания от музикалната теория, музикалност и  

практически умения за музициране; 

 знания и умения за познаване и използване на компютърна 

техника и свързаните с нея програми и технологии в музикално 

творческия процес. 

 

1.4. Музикалната компетентност на студентите от 

педагогическите специалности   

В   изследванията    съществуват    обобщени    зони   от 

компетенции (музикално-слухова, музикално-граматическа, 

музикално-изпълнителска,  музикално-педагогическа)  които    

изграждат цялостния облик на музикалната компетентност, 

необходима  за  провеждане  на  качествен учебен процес.  

В йерархичната структура на професионалните и 

педагогически умения на детския и начален учител, ключова 

позиция заема - музикалната компетентност. Изискванията към 

академичната музикална подготовка на студентите от тези 

специалности са продиктувани от спецификата учебния процес, 

часовете по изкуство и художествено-творческата същност на 

музиката.  Това са знания и умения, свързани с теорията на 

музиката, при които тя е прилагана в упражнения и усвоявана 

паралелно с натрупването на слухов опит. 

 

1.5. Музикално-компютърни технологии  

Под влияние на технологичното разрастване и напредък се 

умножава числеността на изследванията и обема на 

информацията във всички области на знанието. Паралелно с тях 

технологиите се транслират в различни приложни полета.  В 
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областта на музиката употребата на компютри навлиза след 

създаването на електромеханичните и електронни инструменти. В 

следствие се видоизменя класическата схема и всички процеси 

по създаване, съхранение, разпространение и възпроизвеждане на 

музикални произведения. В научните източници от български 

автори са налични предимно обобщаващи характеристики, от 

гледна точка на практическото приложение на музикално-

компютърните технологии в сферата на обучение. 

Изследователите се обединяват около становището, че 

приложението на тези технологии обхваща трите основни етапа 

от „живота” на музикалното произведение: композиране, 

изпълнение и възприемане. Това обосновава приетата 

класификация, която очертава две основни групи софтуер: 

 образователен – програмно осигуряване или мрежов ресурс, 

приложим в обучението за придобиване на знания и 

формиране на умения;  

 

 специализиран софтуер – музикално програмно осигуряване, 

свързано с цикъла на производство на музикална продукция. 

 

Проблемът, свързан с академичната подготовка на 

студенти,  включваща използването на възможностите и 

средствата на музикално-компютърните технологии намира 

технологично решение в разработките на Адриан Георгиев.  

Авторът посочва някои от възможните приложения  на МКТ в  

обучението:  

 моделиране звука и тембъра на инструменти и гласове;  

 създаване и редакции на нотни партитури;  

 включване на готови ритмически или мелодически модели; 

 популярни модели и стилове за музициране; 

 реализиране на различни музикални работни модели. 

 Очертаването на този  кръг от възможности е отговор на 

научно-енигматичния проблем за изграждането на музикално-

технологична „платформа“,  която да бъде опора в музикалното 
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обучение, свързано със музикалните дейности, нотното 

ограмотяване, творчеството.  На тази база е изведен технологичен 

вариант за формиране и развитие на музикално компютърни 

компетенции на студенти, адаптиран със спецификата на 

академичното обучение на студенти от педагогически специалности. 

 

1.6. Формиране на музикални компютърни компетенции 

в обучението на студенти - предмет на дидактиката 

 

От дидактическа гледна точка, спецификата на 

музикалното изкуство  поставя    специфични задачи на 

обучителния процес,  свързани с ниво на развитие на 

музикалните способности, натрупването на слухови представи, 

усвояване на фундаментални знания от теорията на музиката, 

умения за прочит на музикален текст, навици за успешни 

занимания с музикални дейности и др.  

За целите на професионалното музикално образование се 

провеждат изследвания и изследователски практики насочени 

към: „обучението на студенти в звукозаписното студио“, 

„дигиталната революция и съвременното музикално 

образование“ , “ Web базираното обучение по аудио-обработка“, 

„Възможни приложения на съвременните ИКТ технологии в 

обучението“. 

Като се има предвид, че обучението е предмет на 

дидактиката (процес на взаимодействие между обучаван и учител), в 

настоящата разработка конструирането на структурно-

функционален модел за формиране на МКК, в академичната 

подготовка на студенти от педагогическите специалности, като: 

 методическа последователност от учебно съдържание и 

серия от дейности за пренос на научното знание в практико-

приложна среда със способите на компютърните технологии; 

  система, изграждаща музикално-компютърни 

компетенции, които са декомпозиция на интегрални знания и 

умение за техния пренос в специфичен контекст;  
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 операционализиран модел за усъвършенстване на  

усвоените музикално-теоретични, музикално-изпълнителски и 

музикално-педагогически  знания, както и за формиране на 

нови  умения и компетенции. 

За очертаване на широкия диапазон от приложения на 

музикалните   компютърни   технологии   в     педагогическа 

дейност, изследването е базирано на позицията, че „на основата 

на  елементарната компютърна грамотност и знания в 

областта на музикалната теория се формират умения, които 

изграждат музикалната компютърна компетентност“. (А. 

Георгиев?) 

Разбирането за процесите по създаване, записване, нотно 

изписване, съхраняване, редактиране и прослушване на 

музикални произведения, подпомогнати от компютър с 

подходящо програмно осигуряване е интерпретирано в 

дисертацията в раздела за  „Музикално-компютърни технологии“. 

Тези процеси са свързани с музикално-теоретични, музикално-

педагогически и музикално-изпълнителските компетентности на 

студентите, транслирани в практико-приложна среда със 

средствата на компютърните технологии. 

 

1.7. Учебни програми  и музикално-компютърни технологии 

В теоретичната част е направена е характеристика и анализ 

на учебните програми по „Теория на музиката“, „Информационни 

технологии“ и „Аудио-визуални технологии в образованието“ в 

контекста на дисертацията. По същество маркираните теми 

представляват една ограничена част от научното знание, в което 

се съдържат масиви от учебна информация за явления и 

процеси, необходими за осъществяването на преход към 

дейности включващи МКТ.  

Познаването и разбирането на очертаната тематична 

информационна материя е предпоставка за успешен трансфер  

на знания и умения, необходими  за  формиране  на  музикално-
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компютърни компетенции при студенти от педагогическите 

специалности.  

 

ГЛАВА ВТОРА 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

За проверка на формулираната хипотеза и реализацията 

на поставените задачи са избрани теоретични, емпирични и 

математико-статистически методи за обработка на данните: 

 

1. Теоретичен анализ 

1.1. Обзор на научната литература за изясняване на 

същността, съдържанието, мястото, ролята и функциите на МКТ 

и за установяване състоянието на проблема в теорията и 

практиката. 

1.2. Характеристика на учебните програми по „Теория на 

музиката“, „ИКТ“, „АВИТО. Установяване пресечни области за 

интегриране на определени теми от учебното съдържание, 

приложими при работа с МКТ. Теоретично обосноваване на 

тяхната необходимост при процесите за формиране на 

музикална компетентност при студенти от педагогическите 

специалности. 

 

2. Емпирични методи 

 

     2.1. Наблюдение: за установяване на точността, 

правилността, бързината на изпълнение на поставените задачи и 

установяване на психофизиологично състояние (умора, интерес) 

и честотата на тяхното проявление. 

2.2. Тестиране - за установяване на количествените 

резултати на постиженията. 

2.3. Анкетиране - частично стандартизирани писмени 

анкети (преди експерименталната работа AI* и в заключителния 

етап на изследването AII*)  
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2.4. Интервюиране – за изясняване и уточняване на 

интересите и отношението на интервюираните към системните 

занимания и приложение на МКТ в педагогическата практика. 

Комплексността и последователността на използване на 

измервателните инструменти са представени  на следващата 

диаграма.   

1. Анкета, интервю 

2. Диагностичен тест (Т1) 

3. Практическа задача, наблюдение 

4. Тест в хода на експеримента (Т2) 

5. Практическа задача, наблюдение 

6. Финален тест (Т3)  

7. Практическа задача, наблюдение 

8. Анкета, интервю 

 

3. Критерии и показатели 

 

Системата от критерии и показатели е организирана и 

съобразена с планираното измерване на зависими променливи - 

степен на усвоени знания и умения за тяхното приложение в 

практиката, отношение на студентите към работата с МКТ, 

интереси и поведение. За всеки един от етапите на 

експериментална работа те са конкретизирани и съобразени с 

етапите на експерименталното обучение по разработения 

структурно-функционален модел. 
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В началната част на обучението, условно озаглавена 

„Музика и компютър“, целта е: да се актуализират знанията на 

студентите, усвоени в процеса на обучение по дисциплините: 

„Теорията на музиката“, „ИТ“, “АВИТО, основа за разширяване и 

обогатяване на знанията и уменията за работа със звукова 

информация. Критериите и показателите за оценяване на 

знанията са частично използваеми при измервателната 

процедура на резултатите от отговорите на междинния и 

финален тест. Причината за това е фактът, че в определен етап 

на обучението и в заключителната му част са налични понятия, 

които няма как да бъдат известни на студентите предварително.  
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4. Изследователски етапи 

 

Изследването се реализира във времеви период от 5 години 

(2011-2016г.). Подготовката и изпълнението му включват три 

основни етапа. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Първи етап на изследването е с продължителност 2011-

2013 година и обхваща: 

- проучване на научната литература;  

- анкетно проучване на интересите на студентите към 

компютърните технологии в областта на музиката, което да 

очертае ясна визия за:  

а) предпочитаните и най-използваните музикално-

компютърни дейности, в свободното време,  на респондентите;  

б) неформално и формално придобитите знания и умения 

на студентите в областта на музикално- компютърните 

технологии;  

в) отношението и възгледите на студентите за възможно 

приложение на МКТ в бъдеща педагогическа практика.   

- разработване на изследователска концепция;   

- разработване на структурно-функционален модел.  

 

Втори етап (2013-2015г.) Емпирично изследване. 

- Публикуване на дидактическите материали в системата за 

електронно обучение при Тракийски университет. Апробиране, 
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анализиране и апостериорен анализ на тестове, подобряване и 

усъвършенстване на материалите – учебна 2013/2014 година; 

-    Експериментална проверка на въздействието на модела с 

включени тестове и практически задачи; 

-   Анкета и интервю за проучване на  интересите,  

насочеността на вкусовете и предпочитанията на студентите към 

заниманията с музика в технологична среда.  

 

Трети етап (2015-2016г.) Представяне и анализ на данните от 

изследването. Изводи и заключения, свързани с усъвършенстването 

на модела за формиране на МКК в академичната подготовка на 

студенти. Оформяне на научен труд. 
 

Контингент 

Педагогическият експеримент е осъществен в условията на 

учебен процес в ПФ при Тракийски университет в 

специализирани музикално-компютърни зали. В изследването 

участват студенти от специалностите „ПНУП“ и „НУПЧЕ“,  

разпределени в две групи (Г1-37студенти, Г2-39 студенти) по 

гнездови принцип. В началния стадий никой от студентите, 

участващи в експеримента, не се е занимавал професионално с 

музика и не е изучавал музикални дисциплини, извън 

обучението в Педагогически факултет. Не е правен специален 

подбор по отношение на музикалността им.  

 В хода на експеримента, и двете групи са обучавани по 

разработения модел, но  при студентите от група (ГII), които са 

повече на брой, освен предвиденото софтуерно осигуряване, са 

използвани:  

- демонстрационните версии на професионалните 

музикално-компютърни програми Finale (нотопис), Adobe 

Audition (редактиране на аудио и звуков монтаж); 

- текстови, видео и аудио ресурси, публикувани в Moodle  -  

система за електронно обучение в Тракийски университет, 

достъпна на адрес:   http://edu.uni-sz.bg 
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5. Структурно-функционален модел за пренос на 

музикално-теоретичните, музикално-изпълнителските и 

музикално-педагогическите компетенции 

Теоретичните основи и практическите основания за 

разработване на модела са представени в глава Първа 

„Теоретична основа на проблема“. Процесът на разработване е 

базиран на следния алгоритъм: 

 

 

Съдържанието на структурно-

функционалния модел за пренос на 

музикално-теоретичните, музикално-

изпълнителските и музикално 

педагогическите компетенции включва 

следните компоненти: 

 

Целевият компонент се свързва с намирането на пресечна 

точка между потребностите на педагогическата практика, 

развитието на науката и технологиите в музиката и характера на 

академичната подготовка на студентите от педагогическите 

специалности. Компонентът разкрива  образа на резултата, към 

който е ориентирана академичната подготовка на студентите от 

педагогическите специалности – усвояване на знания, 

формиране на  умения, изграждане на отношение и 

компетентности, една от които е музикално-компютърната 

компетентност. 
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Съдържателният компонент обхваща ресурсното 

осигуряване на обучението на студентите от педагогическите 

специалности за постигане на тези знания, умения, 

компетентности.   

Компонентът представя какво е състоянието на 

академичната подготовка на студентите, кои са дефицитите в нея, 

породени от потребностите на педагогическата практика, какво е 

равнището на познанието и на технологиите, свързани с музиката, 

какво може да се промени в обучението на студентите в 

съдържателен и процесуален  план, за да се елиминират тези 

дефицити (създаване и прилагане на система от музикално-

компютърни дейности, чрез които се изграждат музикално-

компютърни компетенции). 

Процесуалният компонент е със съдържание, свързано с 

отговор на въпросите „Как това става?“, „Как по новому се 

осъществява академичната подготовка на студентите от 

педагогическите специалности, за да е резултатна – изградени 

компетентности, една от които и музикално-компютърната 

компетентност?“.  

Този компонент представя организираните по нов, съвременен 

начин и осъществените чрез средствата на компютърните 

технологии дейности за изграждане на музикално-компютърни 

компетенции. 

Обосноваването на този модел може да се осъществи чрез 

приложението на различни научни подходи. В конкретния 

случай, моделът е дидактически и технологично обоснован. В 

него са отразени както видимите зависимости, така също и тези, 

които имат латентен характер, произтичащи от особеностите на 

Резултативния компонент представя какво се получава по 

отношение полезността за практиката на бъдещите учители – 

знания, умения, отношение, музикално-компютърни компетенции;  

постигнати на базата на организираните по нов, съвременен 

начин и осъществени чрез средствата на компютърните 

технологии - система от дейности в академичната подготовка на 

студентите. 
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професионалната подготовка на субектите в обучението – 

преподавател и студенти. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

 

Представените резултати от проведения експеримент са 

обособени в четири раздела.  

 анализ на данните, получени от  проведените анкетни 

проучвания и интервюта;  

– анализ на данните от тестовете; 

– анализ на данните от практическите задачи; 

– анализ на данните от наблюдението. 

 

1. Анализ на данните, получени от проведените анкетни 

проучвания и интервю 

 

В педагогическото изследване са реализирани две анкети,  с 

цел проучване на мнението, отношението и нагласите на 

студентите към практическото приложение на музикално-

компютърните технологии в образователен контекст.  

Респондентите (80 на брой), които участват в първото 

анкетно проучване (проведено през 2013 г.) не участват в 

обучението по МКТ в Педагогически факултет при Тракийски 

университет.  

Техните отговори се базират на лични предпочитания и 

придобити впечатления. По време на втората анкета (2015г.) се 

проучва отношението на група студенти, които участват в 

експеримента. Върху  техните отговори оказват пряко 

въздействие практико-приложните  занимания с МКТ. 

Сравнителният  анализ на емпиричните данни отчита 

промяната възгледите на групите респонденти, участващи в 

анкетирането, техните влечения и интереси,  разбирания, 

насоченост, вкусове и предпочитания.  
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Направени са следните по-съществени изводи: 

 

- Предпочитанията на участниците в проучването към 

апаратни средства, използвани за занимания с музика са в пряка 

зависимост с усъвършенстването на технологиите и глобалния 

пазар на компютърна техника. Водещите съображения за избор 

са размерите и обогатените функционалности на техническите 

устройства. 

-  Без да бъдат пренебрегвани предимствата на 

персоналните компютри и техните разнообразни 

конфигурации, използването на таблети и смартфони набира 

популярност сред младите хора. 

- През годините студентите променят интересите си и 

любимите си музикални занимания. Това се дължи на 

множество субективни фактори, и на такива които се свързват с  

разпространението и непрекъснато обновяване на музикалните 

Интернет ресурси. 

- Изразеното  положително  отношение и желание за 

работа с музикално-компютърни технологии отразява 

чувствителността на студентите към надграждането на 

собствените им умения в областта на дигиталната музика.  Те 

посочват конкретни ползи от компютърното представяне на 

процеси за мултисензорно възприятие на музиката, приложими 

в  бъдещата им педагогическа практика 

- Музикално-компютърните компетенции, разглеждани 

като част от професионалната компетентност на бъдещите 

учители, са в динамичен процес на трансформации, с оглед 

усъвършенстването на технологиите. 

В дисертацията е приложена таблица в която са  

онагледени отговорите  на групите от въпроси. От съображение 

за прегледност те са ранжирани по брой, в порядъка от повече 

към по-малко. 
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2. Анализ на данните от тестирането 

За нуждите на изследването е създадена система от тестове, 

с която се цели:  

– Диагностициране нивото на усвоени знания в областта на 

музикалната теория и информационните технологии, 

компютърната грамотност (в началото на експерименталната 

работа).  

– Регистриране на постиженията на студентите - усвоени 

знания и формирани умения за приложимостта им в процеса на 

обучение (междинно тестиране).  

– Отчитане на постиженията - усвоени знания и 

формирани умения за приложимостта им във финален етап на 

експеримента. 

 

Целите са конкретизирани (операционализирани) до 

равнище на конкретност, за да се осъществи тяхната регистрация 

и оценка. При декомпозирането им  са изведени критериите за 

отчитане на резултатността, която се измерва със степента на 

тяхната реализация. Разработването на тестовете е съобразено с 

основните изисквания за безпристрастност, независимост и 

точност на измерването, формулирани като обективност, 

надеждност и валидност. Тестовете, притежават характеристики 

на нормативни и критериални, с известен приоритет на 

последните. За да бъдат изпробвани и подобрени 

дидактическите материали и изследвани посочените качества е 

проведен предварителен (пилотен) експеримент през учебната 

1013-2014 година. 

 От съображения за икономичност,  тестирането на 

студентите е реализирано чрез системата за електронно обучение 

на Тракийски университет. Тестовите въпроси са тридесет на 

брой, разпределени пропорционално по съдържателни 

компоненти, а оценяването е осъществено на база верни 

отговори. Всяка вярно решена задача се оценява с 1 точка. 

Нерешените и неверни отговори не носят точки на тестираните. 
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Междинният и заключителният тест (Т2 и Т3) съдържат (по  

тридесет) тестови задачи, които са пряко свързани с 

практическото приложение на знанията при работа със 

специализиран музикално-компютърен инструментариум, т.е. в 

тях се наблюдават компоненти, съобразени със спецификата на 

експеримента. Измерването на постиженията е базирано на 

методиката, оценката е в съответствие с целите на изследването, 

изразена количествено, като са спазени условията за относително 

еднаква трудност, разграничителна сила и „тегло" на въпросите. 

Към всеки критерий са приложени по три показатели за по-

точна и детайлна регистрация. Показателите, използвани за 

отчитане на резултатите от финалния тест, са с прецизирана 

формулировка. При задачите с повече от един отговор системата 

за електронно обучение  автоматично генерира процент и 

съотношение на резултатността  грешно/вярно.  

Качественият анализ и изводи се основават на зависимости,  

които са установени между:  

– данните от постиженията между началните и заключителни  

измервания;  

– между постиженията по групи (ГI, ГII);  

– съотношението поставени цели/постигнати резултати в 

резултат на измененията от въздействието на модела.   

 

 

 

На диаграмата е 

представена хистограма на 

обобщените резултати от двете 

изследвани групи ГI и Г II от 

диагностичен  тест (входно ниво) Т1 

и  Гаус-Лапласово разпределение 

на честотите.  Видно е, че при 

разпределението се срещат 

стойностите, които се намират 

около средната, т.е. наблюдава се кривата на нормалното 
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разпределение. Средната аритметична величина, модата и 

медианата приблизително съвпадат по стойност и определят 

центъра разпределението. Mo21=Me21≈Х20,4 

 Модата  (Mo)  е  стойността,  която  се  повтаря  най-голям  

брой  пъти. 

 Медианата (Ме) е онази стойност на променливата 

величина, която заема средно положение във вариационния ред 

и го дели на две равни части.   Броят на стойностите, които са по-

малки или равни на медианата, е равен на броя на тези, които са 

по-големи или съвпадат с  нея. 

 

2.1. Анализ на данните от тест входно ниво 

 

За статистическото сравнение на постиженията от тест Т1 

(входно равнище) между двете тестувани групи (ГI, ГII) и проверка  

на статистически хипотези е използван  t-критерият на Стюдънт 

за независими извадки. Подборът се основава на начина, по който 

групите са съставени и на планираните варианти на обучението 

им.   Изчисленията са на база изчислени интервали за 

достоверност, а попадналите извън  тях   резултати се разглеждат 

като случайни величини  като те се считат  за  незначими  при  

потвърждаването  на статистическата хипотеза. 

Сравнението на таблична и изчислена стойност на 

проверяващата величина е основание за приемането или 

отхвърлянето на нулевата статистическа хипотеза, която се 

състои в предположението, че установените 

разлики в постиженията не са 

статистически значими. 

 

 

 

Алтернативната хипотеза се основава на 

допускането, че има статистически 

достоверна разлика в сравняваните средни 

стойности.  



28 
 

Емпиричната стойност на критерия(temp)  е изчислена  по 

формулата:  

  

 

На базата 

на тази 

резултатност 

може да се 

приеме, че 

разликата на 

средните 

постижения на 

студентите от двете изследвани групи не е статистически 

значима, т.е. обучението се извършва при относително еднакво 

ниво на знания. 

Въпреки това от значим интерес за изследователската 

работа са данните от постиженията, получени по критерии. Те 

са онагледени в следващата таблица. 
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2.2. Анализ на данните от финален тест (изходно   

равнище) 

 

За установяване на равнището от теоретични знания, 

усвоени от студентите след проведеното експериментално 

обучение и нивото на разбиране на понятията от областта на 

музикално - компютърните технологии (във финалната част на 

експеримента), е  проведен  тест  Т3. В него са включени тридесет 

въпроси, които са разработени в системата за електронно 

обучение на Тракийски университет. Тя поддържа създаване, 

редактиране и оценяване на тестовите задачи. Всеки въпрос е 

именуван и притежава описание на характеристиките му: 

контекст, предисловие, ресурси. 

Класификация  на тестовите задачите по начин на отговор:  

─  въпроси от закрит тип– един верен отговор от няколко  

предоставени алтернативи;  

─ няколко верни отговора от няколко избираеми елемента;  

─ избор – съгласен/ несъгласен 

Предвидена е възможността част от студентите да изберат 

конвенционалната форма на тестиране (хартиен вариант). За 

целта е отпечатан вариант на теста, който е идентичен на 

електронния, с  уеднаквена естетическа форма и лесно четивен. 

 

 

Статистическото сравнение на 

постиженията от тест Т3 (финален) 

между групите (ГI, ГII) за проверка на 

статистически хипотези, потвърждава 

нулевата, която поддържа 

предположението, че установените разлики 

в резултатността на двете тестувани 

групи не са статистически значими.  
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На диаграмата  са онагледени разпределенията на 

постигнатите резултати, получени от при финалното  
(заключително) тестиране. Съпоставката на данните от 
постиженията на студентите в заключителния етап на 
експеримента (Т3) потвърждава липсата на статистически 
значими разлики. Резултатността от варианта на обучение, който 
е използван при обучението на студентите от група (ГII), 
включващ използването на демонстрационни версии на 
професионален музикално-компютърен софтуер, както ѝ пакет 
от текстови и видео материали към него, не е статистически 
значима.   

Различието е несъществено при 0,05 възможност за грешка, 
което дава основание да се направи изводът, че е възможно 
използването ѝ на двата приложени варианти за усвояване и 
разширяване на знанията по посочената проблематика. 
Незначителността на различията предполага изключването на 
факторен анализ (Чарлз Спирмън),  който да очертае влиянието 
на факторите за променливата и общата 
вариация на изходните  
данни. На практика процентът успеваемост, 
изчислен като получен от групата резултат под 
формата на суров тестов бал, разделен на 
максималния резултат е предпочетен за съпоставка 
на осреднените резултати от постиженията на 
тестираните групи. Тази метрика може да бъде 
представена като дробно число или като процент, 
а подборът ѝ е обусловен от обстоятелството, че 
конкретизираните и прецизирани критерии за 
оценка на постиженията в началото и на финала на 
експерименталната работа изключват 
възможността за пряка съпоставимост. 
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Обобщените резултати са получени  след статистическа 
обработка на индивидуалните, при която данните от 
резултатността на всеки участник се приемат само като 
статистическа съставна (единица) на групата. 
 

 

При съпоставка на резултатите от диагностичните (входни) 

и финални тестове общото нарастване на знанията при група Г1 

е близо 13 %,(колонна диаграма) Този  ръст  е   с около   8%  по-

нисък от резултатите на група ГII,  при  статически незначима  

разлика   между постиженията     на       двете   тестувани    групи    

в  начален    стадий на експерименталната работа. И при двете 

групи ясно се откроява възходящата градация на изхода. 

 

Разпределението на средните резултати (в точки) по групи 

за трите проведени тестувания, представени в табличен вид имат 

следното разпределение: 

 

Сравнителният анализ на данните получени от началото и 

финално тестиране дава основание да се заключи, че 

предложеният структурно-функционален модел има 

положителен статистически значим ефект върху включените в 

експерименталната работа студенти.   

2.3. Сравнителен анализ на резултатите от входно и 
  финално тестиране 
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Знанията на студентите, изразени в осреднени числови 

стойности бележат известна динамика под въздействието на 

обучението със структурно-функционалния модел. Влиянието 

му оказва ефект върху знанията на включените в експеримента 

студенти. Тенденцията  (трендът) посочва възходяща посока на 

резултатността. При относително равни резултати в началото, 

ясно се откроява градация на изхода, която е  Представена в 

графичен вид. 

 

Установяването на постоянно повтарящите се   

зависимости  и съотношения между резултатността от трите 

тестирания  дават основание да бъде направен изводът, че 

прилагането на структурно-функционалния модел за 

формиране на музикално-компютърна компетентност у 

студенти от педагогическите  специалности въздейства 

положително. Ясно изразената тенденция за нарастване на 

обема от знания, които са универсални и приложими и извън 

конкретиката на използваните програмни продукти могат да 

бъдат използвани като основа за изграждане на компетенции в 

различни приложни области. 
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3. Анализ на резултатите от практическите задачи 

Практическите задачи са конструирани по съдържанието и 

разделите на структурно-функционалния модел и представляват 

основни акценти от съдържателния му компонент, транслирани 

в практико-приложен план. Те са отражение на често срещани 

проблемни ситуации в педагогическата практика, в които 

студентите биха могли да попаднат в бъдещата си 

професионална дейност. Изпълнението на задачите изисква 

наличие на умения за прилагане на знанията в конкретна 

ситуация, което изключва механично репродуциране.  

Оценяването е качествено, като за студентите е видима 

приложената система от критерии с нива:   

 

Минималният възможен резултат по тези критерии е 0,  а 

максималният 6 точки. Резултатите се представят в числов вид. 

За студентите те са приведени и скалирани в тристепенна 
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система, която е достъпна за всеки един от участниците в 

експеримента. При изпълнението на практическите упражнения 

на студентите е предоставена възможност да използват освен 

предоставеното компютърно оборудване, лични мобилни 

микропроцесорни устройства като преносими компютри, 

таблети, смартфони. Изискването за самостоятелност при 

изпълнението на практическите задачи не се абсолютизира. На 

студентите се позволява да споделят и коментират, да получават 

конкретни практически насоки и препоръки, да използват 

записките си и поясненията, приложени в системата за 

електронно обучение. В следващата таблица са приложени 

обобщените резултати от постиженията при разработване на 

практическите задачи, разпределени по групи и критерии: 

 

При отчитането и анализирането на резултатите от 

практическите задачи вниманието се насочва към фактори, 

които предизвикват затруднения извън обхвата на 
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процесуалната и функционална последователност. Сложната 

система от взаимовръзки между технологични и художествено-

творчески особености при изпълнение на задачите аргументира 

следните изводи:  

1. Успешното реализиране на конкретна музикална задача и 

преобразуването ѝ в изходен резултат се основава на знания и 

умения в областта на музиката и компетенции, даващи 

възможност за управление и контрол на звуковите ресурси в 

дигитална среда. 

2. Постиженията на студентите при изпълнение на 

практическите задачи следва да се разглеждат като комплекс и 

комбинации от натрупани знания, умения, компетенции и опит, 

влияещи на резултатността. В този комплекс убедително 

присъстват музикалността, изградените музикални вкусове и 

интереси. 

3. Различията в менютата, функционалностите и екраните на 

различните обновления на използваното софтуерно осигуряване 

предизвикват колебания и затруднения при прилагането на 

технологичната последователност и съхраняването на 

разработките. 

 

4. Анализ на резултатите от наблюдението 

В процеса на изпълнение на задачите доминират интерес, 

въодушевление, радост и творческа активност. Работната 

атмосфера при разработване на музикалните задачи с помощта 

на компютърна техника генерира положителен емоционален заряд 

и увлечение, които повишават старанието, прецизността и 

качеството на изпълнение. Вглъбеността при търсене и намиране 

на очакваното, ефектното, „най-добро“ решение, повишава 

регистрирания процент на колебание и несигурност, които са 

характерни състояния при изпълнение на музикално-творчески 
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задачи. Наблюдава се еднаква плътност и оптимален темп на 

работа в различните етапи на разработка на задачите, бързината 

на изпълнение нараства. Този резултат е следствие от 

многократни изпълнения на определени действия и натрупан 

опит за работа със специализиран музикален софтуер.  

Маловажни и статически незначими са регистрираните 

прояви на нежелание за работа, които се разглеждат като 

изключения от общата картина. 

Следствие на регистрираните поведенчески прояви  от 

наблюдението са направените изводи: 

1. Практическите занимания с музика имат мигновена и 

дълготрайна стимулираща функция, генерира положителен 

емоционален заряд и увлечение, които повишават старанието, 

прецизността и качеството на изпълнение. 

2. Регистрираните проявления на нарушена концентрация, 

разсеяност, лошо настроение и понижена работоспособност не 

оказват значимо влияние върху плътността и бързината на 

работа при изпълнение на задачите. 

3. Колебанието и нерешителността са естествено състояние, 

знак за размисъл, белег за прецизност, изключващ нелепи 

пропуски и грешки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основавайки се на проведеното изследване, на 

анализираната научна литература, на резултатите от 

експерименталната работа, в заключение следва обобщението, че 

проблемът,  свързан  с  формирането  на  МКК  на  студенти  от 

педагогическите специалности е твърде широкообхватен и би 

могъл да намери разнопосочни и нееднозначни варианти на 

решение. Апробацията на модела в обучението и установяването 

на ефективността му потвърждават концептуалната визия за 

процеса като системен, управляем и целенасочен, попълващ 
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дефицити в академичната подготовка на студентите от 

педагогическите специалности. 

В резултат на проведеното теоретично изследване са 

направени следните изводи:  

 По отношение на  музикално-компютърната 

компетентност на студенти от педагогическите специалности, 

които постъпват във ВУЗ без предварителна системна музикална 

подготовка, в научната литературата съществува частичен 

дефицит, от който  произтичат следствия и ограничения,  

рефлектиращи върху педагогическата практика по посочената 

проблематика. 

 Интеграцията на теоретични знания и умението за 

транслирането им чрез употребата на  компютърни технологии, 

изисква преосмислянето на определени тематични съдържания 

и отношенията между тях, извън конкретиката на 

вътрешносмисловата им дисциплинарна насоченост. 

 Усвояването на знания, формирането на умения и 

трансферирането им в конкретни практико-приложни дейности в 

музикално-компютърна среда е специфичен процес, който е 

необходим за повишаване на качеството на академичната 

подготовка на студентите от педагогическите специалности за 

съответствието ѝ с европейските стандарти.   

Върху основата на емпиричните данни от проведената 

експериментална работа, на тяхната съпоставка и оценката на 

ефективността на модела, проверена чрез система от тестове и 

задачи, са изведени следните изводи в практически план: 

 Музикално-компютърните компетенции, включващи 

самостоятелна работа с музикални програмни продуктии, за 

решаване на музикално-образователни задачи,  се позиционират 

паралелно с музикално теоретичните и музикално-

изпълнителските, като взаимно се допълват и очертават 

цялостността на музикалната подготовка на студентите. 

 Получените данни от тестовата система и практическите 

задачи доказват ефективността и  годността на модела за 

приложение в академичната подготовка на студенти. Усвоената 
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теоретична база е основа, която пренесена в практически дейности е 

гаранция за постигане на планираното въздействие. 

 Работата със специализиран музикален софтуер, която е 

свързана с художествено-творчески търсения, темброва, времева 

и  амплитудна обработка, ангажира вниманието на студентите и 

провокира способностите им да обмислят и разсъждават върху 

влиянието на музикалната изразност за постигане на качествен 

краен продукт.   
 

Приноси на дисертационния труд 

Резултатите от проведените в съответствие с целта и 

задачите на дисертационния труд теоретични и 

експериментални изследвания се свеждат до следните основни 

приноси: 

1. Очертани са области от теоретични знания, разбирани 

извън тяхната вътрешносмислова дисциплинарна насоченост, за 

съзнателната и целенасочената им употреба в музикално-

технологична среда.  

2. Разработен е алгоритъм за изграждане на 

операционализиран методологически вариант за формиране на 

музикално-компютърни компетенции, който е представен чрез 

специално разработен структурно- 

функционален модел.  

3.    Моделът е обоснован в съдържателен и процесуален план. 

Това е свързано с модернизацията на образованието и 

представлява авторов прототип и технология за формиране на 

музикално-компютърни компетенции на студенти, разглеждани 

като дефицит в академичното обучение на педагогическите 

специалисти.   

4. В хода на изследването е разработен учебен курс по 

„Музикално-компютърни технологии“ в системата за 

електронно обучение на Тракийски университет.  

5. За постигане на целите на изследването е създаден 

музикално-информационен сайт, видим на адрес:  

 https://sites.google.com/site/musicassistant1/   
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ABSTRACT 

The dissertation material clarifies the significance and the 

necessity of forming of computer competencies for music in 

students from educational specialties in their academic 

training. In the present research the differentiating of the limits 

of the multidisciplinary streams of knowledge and the forming 

of the skils and the readiness for their intentional and 

purposeful use in technological environment is based on the 

studying and analyzing of theoretical sources, educational 

syllabus and experimental work. A methodological option for 

the forming of computer competency for music is outlined, 

operationalized and presented through specifically developed 

structure-functional model. Its argumentation in content and 

procedure aspect is connected to the modernization of the 

education and is an attempt at forming computer competencies 

for music, regarded as deficient in students in the academic 

training of educational specialists. The assessment of its 

efficiency is made on the basis of the data of the achievements 

in the process of the experimental work, checked by measuring 

tools and indicating the relation between the accomplished 

results and the established aims. 
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