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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 

 
Настоящият проект „Музикална епоха и музикален стил – музикално-

теоретични и образователни аспекти” реализира авторски научни изследвания в 

областта на музикалните епохи и стилове, както и продуктивно усвояване на 

получените резултати в образователния процес във ВУЗ. Констатираните резултати 

от проведените проучвания допринасят за обогатяване и стимулиращо развитие на 

българската музикална наука, както и на музикалното обучение.  

Паралелно с научните изследвания по предначертаната проблематика бяха 

проведени и художествено-творчески инициативи, потвърждаващи значимостта на 

теоретичната насоченост. 

Положени бяха усилия за прилагане на научно-изследователските достижения в 

учебната и практическа подготовка на студентите. Изследваха се възможности за 

реализиране и прилагане на иновативните историко-теоретични проучвания при 

музикално-теоретичните дисциплини в образователния процес по музика. По този 

начин чрез работата по проекта бе провокирана изследователската дейност на 

колектива за постигане на висококачествен научен продукт в областта на 

актуалните музикално-теоретични изследвания.  

Научните постижения на творческия колектив са представени на различни 

форуми – конференции, кръгли маси, научни четения, симпозиуми и други, след 

което те бяха разпространени чрез публикуване в специализирани научни 

списания, годишници на ВУЗ, сборници с научни доклади, както и в интернет-

списания. По този начин дейността по проекта предостави една изключителна 

възможност за реализиране на широк научен обмен между академици, учени и 

обучавани.  

Организирана бе и кръгла маса на тема: „Художествено-творческата дейност за 

развитие и формиране на професионализма на бъдещия музикален педагог”, 



разискваните проблеми от която бяха отразени в научни доклади, както и 

публикувани в сборник. 

В сборник са публикувани и студентски доклади от техни участия в научни 

форуми. 

На база реализираната дейност по настоящия проект бе постигнато открояване и 

усвояване на изследователските тенденции чрез тяхното прилагане в учебния 

процес. По този начин бе постигнато разширяване на познавателната дейност, 

оптимизиране на аудиторната и самостоятелната студентска работа, повишаване 

резултатността на учебния процес и подобряване на неговия качествен продукт.  

Паралелно с това, реализираните изследвания допринасоха за обогатяване и 

развитие на проучванията, свързани с музикалната епоха и музикалния стил в 

музикално-теоретичен и образователен аспект. А същевременно те намериха 

приложение и при градивното усвояване на музикално-теоретичните дисциплини в 

музикално-образователния процес. 

Дейността, която се реализира по проекта, допринесе за разширяване на ресора 

от историко-теоретични изследвания, за обогатяване на българската музикална 

култура, както и за активно реализиране обучението на студентите и за поставянето 

на образователния процес на един по-висок пиедистал. Това определя ценностна 

същност и значение на работата на творческия колектив по проекта, както за 

преподавателския състав в ШУ „Еп. К. Преславски”, така и за университетите като 

цяло и за обучаваните в тях студенти.  

Не по-маловажен е и фактът, че реализираните разработки представляват 

интерес за широката академична общност; за всички студенти, чиито специалности 

са със следната насоченост: музикално-педагогическа, музикално-изпълнителска, 

музикално-теоретична, т.е. във всички области на музикалната наука. Тази широка 

приложимост на проведените проучвания ги прави още по-значими, както за 

музикалната наука и култура, така и за музикалното образование, където те 

провокират висока педагогическа успеваемост и продуктивност.  
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