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ABSTRACT: The report presents a new aspect of contemporary views on conducting 
and conducting business. It focuses on the discovery of regularities and specificity of the 
links between governance and conducting competency in the process of realization of 
the musical work, management approaches and principles that they specify, and mental 
and actually running musical processes that they provide.
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В съвременния етап от развитието на педагогическото образование 
търсенето на нови подходи в различните направления – разработване и мо-
дернизиране на съдържанието, съвременни технологии на обучение, форми 
на организация на дейността на субекта на образователния процес и оценки-
те на неговите резултати, е насочено към изграждане на педагози от нов тип, 
способни да решават съвременните и значими педагогически проблеми.

В този смисъл разкриването на закономерностите и спецификата на 
връзките между управленската и диригентската компетентост в процеса на 
реализация на музикалното произведение, управленските подходи и принци-
пи, които те конкретизират, както и психическите и реално протичащи музи-
кални процеси, които те осигуряват, са нов аспект в съвременните виждания 
за дирижирането и диригентската дейност. Същевременно в анализираната 
литература ясно се очертава и необходимостта от готовност на учителите по 
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музика за организиране и провеждане на музикално-изпълнителски дейнос-
ти, пряко свързани със знания и умения за управление на човешкия потен-
циал и неговото развитие, което от своя страна налага необходимостта от 
формиране на лидерски качества и управленска компетентност у студентите 
бъдещи учители по музика [5].

Предвид това, че изпълнението на музиканото произведение е процес, 
характеризиращ се с етапност на дейностите, при които елементи от един 
етап присъстват в работата на друг, както и съществуващата вариатност и 
сложна зависимост от множество условия е съществено да се има предвид, 
че организацията на процеса на музикалното изпълнение при индивидуал-
ното и колективното (ансамбловото) изпълнителство е различна от гледна 
точка на управлението му. При индивидуалните изпълнители това управле-
ние касае преди всичко самоуправлението на самия изпълнител, докато при 
анасамбловото изпълнение присъствието на ръководител на музикалното 
изпълнение изисква освен самоуправление на изпълнителите и управление 
на изпълнителския процес от страна на ръководителя. В този смисъл ръково-
дителят (диригент или учител по музика) трябва да има изградена ясна кон-
цепция не само за музиклното произведение и неговата реализация, но и за 
това как да управлява ефективно този процес.

Пряката връзка на социологическите позиции на учителя по музи-
ка като медиатор на различните музикални пространства със социалната и 
музикално-техническата същност на диригентските дейности, както и син-
тезиращия характер на дирижирането като музикално-изпълнителска дей-
ност, поставя необходимостта от формирането на определен вид управленска 
компетентност у бъдещите учители по музика, изградена на основата на 
професионално придобити знания, умения и компетентности, интегриращи 
различни действия с музикално-изпълнителски, психолого-педагогически, 
организационно-управленчески характер.

Управленската функция на диригента, както и на бъдещите учители по 
музика в процеса на изпълнение на музикалното произведение се свързва с 
проявяването на управленски качества, отличаващи се с определена специ-
фика в отделните етапи на процеса, а способността им за продуктивното ѝ 
осъществяване е важен компонент на професионалния им потенциал като 
ръководители.

Изучавайки дирижирането в аспект на неговата управленска функция 
студентите бъдещи учители по музика придобиват компетентност за ефек-
тивно реализиране на дейности и действия, свързани с музикално-изпълни-
телския процес, които се разкриват от гледна точка на същността на упра-
влението като процес на: 

– въздействие, ориентиран към поддържане устойчивостта и посто-
янството на системата (изпълнителски състав – музикално произве-
дение), нейната мобилност, динамичност, развитие; 
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– взаимодействие като координиране на дейностите между диригент 

и изпълнители за постигане целите, свързани с реалното обективи-
зиране замисъла на музикалното произведение [4].

Тъй като дирижирането е постоянен и неразривен процес на въздейст-
вие и взаимодействие на ръководителя с музикалния колектив, в този смисъл 
то дава големи възможности за интеграция както на музикално-изпълнител-
ско, така и на управленско ниво. Ето защо чрез овладяването на диригентска-
та техника и дейности студентите придобиват знания и умения относно: 

• същността на музикално-изпълнителския процес; 
• неговата организационната структура; 
• вътрешно-дейностните механизми; 
• закономерностите на неговото формиране.
Засилването на тенденциите за търсене на иновации, осигуряване на 

все по-голяма ефективност и качество в работата на учителите по музика, 
както и все по-високите критерии и изисквания в областта на музикалното 
изпълнителство наложи извеждането на концепция за интергриран модел за 
формиране на управленска компетентност на бъдещите учители по музика 
за управление на музикално-изпълнителския процес. Основанията за това са 
свързани по-конкретно с: 

• възприемане визията на Европейския съюз, която разглежда разви-
тието, основано на компетентност, като средство за постигане на 
конкурентно предимство; 

• съвременни изисквания към професионалната подготовката на 
учителите (в частност учителите по музика) за постигане на про-
мяна в подходите, в дейността и в стила на мислене; 

• формиране на нова организационна култура и управленска компе-
тентност у бъдещите учители по музика, свързани с: 
✓ планиране, инициатива, мониторинг и еволюция на собствени-

те когнитивни процеси и бързо адаптиране към променящите се 
професионални условия; 

✓ самостоятелност в организиране на музикално-педагогическата 
дейност за решаване на определени образователни задачи: 
– опит и знание за различните трудности на задачите; 
– знание относно учене и решаване на проблемите; 
– умение за ефикасно използване на когнитивните пособия и ин-

струменти.
✓ проектиране на походящи действия за оптимални педагогически 

решения в дадени музикално-образователни и музикално-изпъл-
нителски ситуации.

Разработването и апробирането на концепция за интегриран модел за 
формиране на управленска компетентност в областта на музикалното изпъл-
нителство, отговарящ на спецификата на дирижирането като управленски 
процес, дава възможност за: 
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• утвърждаване на научно-обоснованото разбиране за дирижирането 

като упрвленски процес и неговото място и значимост в подготовка-
та на бъдещите учители по музика на базата на теоретико-методоло-
гичния анализ на концепцииите в съвременната литература; 

• определяне етапите и ефективните условия за овладяването на ди-
рижирането като управление на пътищата, средствата и различните 
форми на музикално-изпълнителския процес при разработването на 
художествен репертоар; 

Прилагането на интегрирания модел на управленска компетентност за 
управление на музикално-изпълнителския процес при обучението на студен-
тите бъдещи учители по музика по дирижиране осигуриява: 

– създаване на оптимални условия за изява на субектната активност на 
студента в изпълнителската дейност, свързана с неговото формиране 
и развитие като ръководител на музикално-изпълнителски процес; 

– насочване на обучението по дирижиране към формиране у студенти-
те на такъв тип готовност, която осигуравя експресивно поведение и 
комуникативност, развитие на лидерски качества, диалог в бъдещата 
професионална дейност на студентите; 

– оптимизиране на подготовката и постигане на висока степен на про-
фесионализация на новата генерация учители по музика в условията 
на динамични промени и конкурентна среда; 

– определяне насоките за развитие и стимулиране на човешкия потен-
циал за постигане на високо качество на музикално-педагогическите 
дейности като основен приоритет и незаменим компонент на съвре-
менния образователен процес.

Компетентността на студентите бъдещи учители по музика за упра-
вление на музикално-изпълнителския процес се основава на: 

– разбирането на музикално-изпълнителския процес едновременно и 
като процес и като резултат; 

– характеристиката на музикално-изпълнителския процес като раз-
гръщащ се в определено физическо време единен процес на органи-
зация и управление на ограничена във времето дейност, осъществена 
в „скоростен режим“, изискваща интрогенно поведение (обусловено 
от вътрешни подбуди – искам, мога) и често екстрогенно поведение 
(детерминирано от външни фактори, принудителни – трябва)[1].

Управленската компетентност формира у студентите: 
• концептуални умения – да виждат цялата организация на изпълни-

телския състав и музикалноизпълнителския процес, като определят, 
разпределят, координират, контролират целите, интересите и ресур-
сите; 

• диагностични и прогностични умения – за предвиждане на силата и 
посоката на влияние на вътрешните и външните фактори от макро- и 
микросредата; 
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• умение за работа с хора – подбиране, мотивиране и контролиране на 

отделнния изпълнител и цялата група; 
• технически умения – специфични знания и умения свързани с опре-

делени диригентски и изпълнителски дейности, действия, задачи[2].
За да осъществят планиран и целенасочен музикално-изпълнителски 

процес студентите трябва да могат: 
• да предвиждат вероятните последствия от приложението на всеки 

подход метод или методика; 
• правилно да интерпретират ситуацията, т. е. да разпознават факто-

рите, които довеждат до определено състояние да преценяват кои 
фактори са стратегически важни да разпознават симптомите на съ-
ответното състояние; 

• да прилагат онези методи и подходи, които гарантират най-малък от-
рицателен ефект в конкретна ситуация.

Това се осигурява от компетенции свързани с основно четири равнища 
на управление на музикално-изпълнителския процес, а именно: 

– функционално-структурно равнище на управление; 
– процесуално равнище на управление; 
– ситуационно равнище на управление; 
– информационно-комуникативно равнище на управление.
Въз основа на установена и емпирично доказана процедура за измерва-

не на диригентските компетенции в процеса на обучението на студентите по 
дирижиране е определена характеристиката на управленската компетентост 
в областта на музикалното изпълнителство на бъдещите учители, както и съ-
ответните ѝ компетенции, критерии и показатели за установяване степента 
на нейното развитие [3]: 

1. Компетенция за разработване и постановка на цели и задачи на му-
зикално-изпълнителския процес и определяне на пътищата и средствата за 
реализирането им.

2. Компетенция за управление на изпълнителските процеси и оптимал-
но организиране на дейностите.

3. Компетенция за ориентиране в ситуацията и решаване на проблем. 
Контрол и регулиране на резултатите от музикално-изпълнителския процес.

4. Информационно–комуникативна компетенция.
Изследването показва, че за да бъде воден музикално-изпълнителски-

ят процес в определена посока по начин, гарантиращ определено ниво на 
музикалното изпълнение, на студентите като ръководители трябва ясно да 
разбират: 

– изпълнението на музикалното произведение като сложен и необра-
тим процес, разгръщащ се във времето, който има противоречив, ва-
риативен и непостоянен характер; 

– общата стратегия на този процес, като „свръхзадача“ за включване 
на изпълнителите в самостоятелна дейност и поставянето им в пози-
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цията на субект на тази дейност по такъв начин, че те да стигнат до 
откритие, т. е. да откритият „за себе си“; 

– управленската компетентност като необходимо условие и гаранция 
за успешно и максимално постигане на творческите търсения и виж-
дания при реаризацията на музикалното произведение.

Резултатите от изследването и наблюдението на студентите в процеса 
на формиране на управленската им компетентост показват, че при управле-
нието на музикално-изпълнителския процес всички компетенции не се про-
явяват отделно и сами за себе си, а непрекъснато си взаимодействат и обусла-
вят. Именно сложността на връзките между управленските компетенции и 
управленските функции на ръководителя прави управлението на музикално-
изпълнителския процес изключително вариативно и непостоянно. Това обяс-
нява и малкия процент на студентите постигнали високо ниво на резултатите 
по всички показатели. Ако студентът има дори и само по един от показатели-
те ниско ниво на овладяност, то това неминуемо води до стресове и сривове 
в различна степен при провеждането на процеса, което пък се отразява на 
ефективността на работата му.

Студентите, които имат изградена готовност за: 
– планиране и създаване условия за стартиране на музикалното из-

пълнение; 
– организиране на изпълнителските процеси, дейности и действия; 
– използване на музикално-изпълнтелските и техническите ресурси и 

осъществяване на промените; 
– упражняване на контрол и вземане на правилни решения; 
– информационно-комуникативно въздействие и взаимодействие
Успешно се реализират като ръководители на музикално-изпълнител-

ски процес. Това им позволява да управляват самостоятелно и убедително 
качествените характеристики на хоровата звучност и диригентския жест, вза-
имовръзките между усещанията на различните модалности, емоционалното 
състояние и активността на изпълнителите.

Изследването и проучването на научната литература, личните наблю-
дения и натрупан опит показват, че знанията, музикално-изпълнителските 
способности и компетенциите в областта на дирижирането и изпълнител-
ските дейности не са достатъчна гаранция процесът на реализиране на му-
зикалното произведение да бъде ефективен и високо резултатен. Липсата на 
управленската компетентност и знания относно проблемите и техниките на 
управление на промяната у студентите бъдещи учители по музика води до 
тяхното неубедително поведение, хаотичност и непоследователност в орга-
низирането и провеждането на музикално-изпълнителския процес.
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