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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Проектът  „Предизвикателства пред съвременното обучение по теория и история 

на музиката” бе ориентиран към проучване и анализиране на предизвикателства, които 

съвременното обучение по теория и история на музиката поражда и активира. Във 

връзка с това бе необходимо да се проучат и изследват актуални и иновативни методи 

на преподаване в областта на музикално-теоретичната подготовка на студентите, както 

и апробиране на научните резултати в учебния процес. 

Дейността на изследователския колектив по проекта бе насочена към 

анализиране на теоретични проучвания по конкретизираната тематика до момента, 

открояване на актуални методи на преподаване в процеса на музикално-теоретичната 

подготовка на студентите с цел решаване на предизвикателствата пред съвременното 

музикално-теоретично обучение. Не на последно място, бе провокирана 

изследователската дейност на колектива за постигане на стойностен научен продукт в 

областта на музикалната наука.  

Въз основа на това бяха реализирани изследователски проучвания и откроени 

пътища за тяхното целесъобразно прилагане в учебния процес. На тази база получените 

резултати обхващат: проучване и преодоляване на методически и педагогически 

проблеми в съвременното обучение при музикално-теоретичните дисциплини; 

разрешаване на предизвикателства, породени в съвременния учебен процес; на тази 

основа – постигане на обогатяване на познанията в областта на музикално-теоретичната 

подготовка на студентите; изследване на съществуващи проблеми в предначертаната 

тематична насока; прилагане на нови музикално-образователни концепции за 

преодоляване предизвикателствата пред съвременното музикално-теоретично 

обучение. Чрез реализираната работата по проекта бе постигнато: разширяване на 

научните достижения в музикалната наука като цяло; осъществен принос за 

усъвършенстване на познавателната дейност, оптимизиране на аудиторната и 

самостоятелната студентска работа, повишаване резултатността на учебния процес и 

подобряване на неговия качествен продукт посредством нови концептуални подходи.  

За да бъдат адекватни и удачни получените резултати, творческият колектив 

положи усилия в следните аспекти: методологията в процеса на работа бе насочена към 



проучване на изследвания по проблема до момента, както и към открояване на нови 

проучвания в тази област – резултат от индивидуалните научни търсения.  

Реализирани бяха следните цели и задачи: 

 Проучване и анализиране на предизвикателства, които съвременното обучение 

по история и теория на музиката; 

 Изследване на традиционни и актуални постановки по проблема, залегнал в 

тематичната формулировка на проекта; 

 Реализиране на нови авторски изследователски тези; 

 Изследване на възможности за реализиране и прилагане на музикално-

теоретичните проучвания при историко-теоретичните дисциплини в 

образователния процес по музика; 

 Открояване на аспекти за прилагане на научно-изследователските резултати в 

учебната и практическа подготовка на студентите;  

 Стимулиране изследователската дейност на колектива за генериране на нови 

висококачествени научни идеи в областта на музикално-теоретичните 

проучвания и относно открояването на разнообразни и ефективни решения за 

преодоляване на предизвикателствата в съвременната теоретична музикална 

подготовка на студентите.   

  

Изследователската дейност по проекта допринесе за: 

 разширяване на ресора от музикално-теоретични изследвания в проучваната 

област във ВУЗ;  

 реализирането на пълноценен образователен процес със студентите; 

 обогатяване на българската музикално-педагогическа наука; 

 открояване проблеми при образователната музикално-теоретичната подготовка 

на студентите, както и предлагане на рационални решения за тяхното 

преодоляване; към продуктивно усвояване на получените резултати в 

образователния процес във ВУЗ; 

 обогатяване и стимулиращо развитие на музикалното обучение и българската 

музикална наука. 

 

Научните изследвания, реализирани по проекта, намират приложение при 

градивното усвояване на историко-теоретичните дисциплини в музикално-

образователния процес. 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 осъществените проучвания ги прави още по-значими, както за музикалната култура 

и наука, така и за музикалното образование, където те провокират висока педагогическа 

успеваемост и продуктивност. А това от своя страна е неоспорима основа за успешно 

професионално развитие и реализация.  

Научните постижения бяха представени в монография и сборник с доклади, 

както и на различни форуми – в специализирани издания, в сборници, годишници, 

интернет-издания и други форуми. Това е една изключителна възможност за 

реализиране на широк научен обмен между академици, учени и обучавани. Този 

подход допринесе за професионално развитие на кадрите, както в научната, така и в 

образователната сфера и е изключителна възможност за реализиране на широк научен 

обмен между академици, учени и обучавани. 
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