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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на
разширен съвет на катедра „Музикална естетика, музикално
възпитание и изпълнителство“ при Педагогически факултет на
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Дисертационният труд е с обем 236 страници. От тях 190
страници са основен текст-изложение, 13 страници –
библиография, 34 страници – приложения. Дисертационният труд
включва и приложение на електронен носител – всички MIDI-
проекти на изследваните студенти. В рамките на текста-
изложение са включени 27 фигури, 25 таблици, 1 схема.
Библиографията включва 158 източници: 102 на кирилица, 45 на
латиница, 11 – от интернет.

Защитата на дисертационния труд ще се състои на ……….
от …….. часа в зала ……… на Педагогически факултет.



УВОД

Модернизацията на съвременното образование във всички
негови степени е тясно свързано с разгръщането на
новаторството и творчеството посредством прилагането на
специфични методи на преподаване и учене, включително и
използването на информационни и комуникационн технологии.
Предизвикателство на образованието във висшите училища е
разкриване на творческия потенциал и формиране на творческо
отношение към професията. Формирането на иновационното
мислене у студентите е актуален проблем, свързан с качеството и
ефективността на образованието, осигуряващо   пълноценното
функциониране на триъгълника на знанието: образование –
научни изследвания – иновации.

В условията на модернизация на образованието и на
педагогическата дейност, информационната култура е фактор за
професионалното развитие на педагога. Информационната
култура е съвкупност от знания, умения и компетентности (ЗУК)
за търсене, подбор, ранжиране и представяне на информация,
необходима за решаване на учебни и практически задачи.
Особено голямо значение за педагога-музикант днес имат
познаването и използването на функционалните възможности на
информационните системи и компютърни технологии, участващи
във всички етапи на създаване, обработване, изпълнение,
възприемане и съхранение на музика.

Актуалността на разглеждания проблем се определя и от
това, че реализирането на дигитален аранжимент чрез MIDI-
проект е творческа дейност, осигуряваща автономност на
работата на студента – бъдещ учител по музика, което дава
възможност синтезираният дигитален аранжимент да се ползва
като изходна база на настоящото изследване. Това дава
основание в настоящия дисертационен труд да се приеме, че
разкриването, анализирането и оценяването на резултатите от
работата в тези проекти има теоретическа и практическа
значимост за определяне на ефективността на образователния
процес.



Осъществяването на дигитален аранжимент чрез MIDI-
проект като основен метод в подготовката на студентите по
дисциплината „Аудио и MIDI-технологии в музиката” в
специалност „Педагогика на обучението по музика” отразява
ЗУК, които студентите придобиват не само в този курс на
обучение, но и формираната у тях музикално-теоретическа и
музикално-практическата готовност в целия образователен
процес.

Обективното оценяване на възможностите на студентите
при разработването на индивидуалните проекти е от голямо
значение, както по отношение на количествената, така и по
отношение на качествената страна на процеса на обучение.
Теоретичният анализ на съвременната литература, третираща
проблемите на тестологията и оценяването на постиженията в
съвременното образование позволява реално да се използват
технологични похвати за оценяване на проектите на студентите.
Голяма част от авторите в областта на тестологията са
категорични в оценката си, че обективният тест оценява само
репродуктивните знания на студените. За отстраняването на този
проблем в настоящия дисертационен труд се предлага
използването на размит лингвистичен тест с терм-множество,
основан на размита логика, който може да измерва
продуктивните знания на студентите с помощта на
преподавателя-експерт.

Отчитайки факта, че този реализирането на MIDI-проект е
форма на приложение на пренос на овладяното в образователния
процес, това означава, че се оценява възможността на студентите
да правят пренос на знания, да вземат самостоятелни решения
чрез използването на получените ЗУК в нови ситуации. Затова се
налага от една страна създаване  на педагогическа технология за
реализиране на дигитален аранжимент чрез реализиране на MIDI-
проект и от друга – разработването на лингвистичен тест за
оценка с терм-множество на основата на размитата логика. В
основата на разработената нова технология за оценяване на
възможностите и постиженията на студентите стоят: теория на
оценяването; теория на тестовите системи; теория на размитата
логика.



Обект на изследването е творческата дейност на
студентите, свързана с овладяване и използване на теоретични
знания, формиране на практически умения и компетентности за
самостоятелно осъществяване на MIDI-проект.

Предмет на изследването е използването на педагогическа
технология за създаване на MIDI-проект и технология за
оценяване на постиженията на студентите.

Обектът и предметът на изследването определят целта на
дисертационния труд: разработване на педагогическа технология
за реализиране на дигитален аранжимент чрез MIDI-проект, както
и на технология за оценяване на постиженията на студентите,
изградена върху теорията на размитата логика.

Съобразно с поставената цел се извежда следната
хипотеза:

Предполага се, че разработването на педагогическата
технология за създаване на дигитален аранжимент посредством
работата над MIDI-проект ще доведе до по-голяма ефективност
на образователния процес, а използването на точна методика за
оценяване на постиженията ще осигури обективност,
прецизност, прозрачност и удовлетвореност на студентите и
преподавателя от получените резултати.

Тази хипотеза съдържа следните предположения:
 анализът на съвременните концепции за мястото и
значимостта на проектите в съвременното образование позволява
да се разшири и утвърди научно-обоснованото разбиране за тях
като форма на самостоятелна работа на студента, отразяваща
неговата готовност за прилагане на ЗУК в различни ситуации;
 разработването и апробирането на нова методика за оценяване
на постиженията на студентите осигурява нейното използване и в
други педагогически разработки.

За постигане на целта и доказване на работната хипотеза се
поставят следните задачи:

1. Да се направи теоретичен анализ на съвременната
литература, касаеща създаването на дигитален аранжимент и
методите за оценяване на студентските постижения.



2. Да се разработи педагогическа технология за
реализиране на дигитален аранжимент на основата на
дефиниран методически алгоритъм за работа.

3. Да се разработи и апробира нова методика за
оценяване на знанията, уменията, компетентностите и
постиженията на студентите от специалност „Педагогика на
обучението по музика“ при реализиране на MIDI-проект на
основа на размитата логика.

За осъществяване на целите и задачите на дисертационния
труд се извърши изследване на проекти на 44 студенти, създадени
в периода 2006 – 2010 г., които са анализирани с оглед на
определяне на ефективността, както на педагогическата
технология, така и на методиката на оценяване.

СЪДЪРЖАНИЕ  НА ДИСАРТАЦИОННИЯ ТРУД

ПЪРВА ГЛАВА съдържа теоретичен анализ на
съвременната литература, третираща двата основни компонента
на разработваната тема в настоящия труд – осъществяването на
дигитален аранжимент чрез MIDI-проект и обективното
оценяване на студентските постижения. Тази литературна
осведоменост осигури извеждането на теоретичната постановка
на настоящото изследване по отношение на аранжимент,
реализиран чрез MIDI-проект и оценяването му.

В първи параграф, въз основа на трудовете на различни
наши и чужди автори и информацията в специализирани издания
(С. Лазаров, E. Георгиев, V. Corozine, Don M. Randel, Grove
Dictionary of Music, Virginia Tech Multimedia Music Dictionary, C.
Allen, Т. Ливанова, Д. Низаев, М. Morangelli, И. Красильников, Г.
Гаранян, К. Олеников, Вл. Бровко, Р. Петелин и др.) се изяснява,
че реализирането на аранжимент категорично се определя като
творчески процес:
 с характерни изисквания и правила на работа за създаване,
редактиране и съхранение на музикална информация в
специфична дигитална среда – дигитален аранжимент;



 налагащ наличието на специфични ЗУК, както за работа с
MIDI-платформа, така и за определен софтуер за реализирането
му.

Направеният анализ на литература позволява, за целите на
изследването за аранжимента като компонент от учебно-
образователния процес на студентите от специалност
„Педагогика на обучението по музика”, той да се разглежда и
изследва  в дисертационния труд като творчески процес на
преосмисляне на музикална тема и представянето й в нова
дигитална версия, включваща нейното хармонизиране и
оркестриране за определен ансамбъл. Като музикално-
художествен продукт налага разработването на специализирана
педагогическа технология за неговото създаване, още повече, че в
анализираната литература се дават отделни фрагменти,  без да се
разкрива определена методическа последователност.

Във втори параграф се разглежда специализирана
литература, определяща MIDI като интерфейс, чрез който е
възможен обменът на информация между музикални
инструменти, но и използването му като средство за запис,
възпроизвеждане и обработка на звук.

Във трети параграф, на основата на анализа на трудове от
педагогическата и дидактическата литература (А. Александрова,
А. Атанасова-Вукова, Е. Герганов,  И. Иванов, П. Петров, П.
Драганов, М. Андреев, А. Кръстева, Л. Милков, Д. Василев, В. С.
Аванесов, Ш. Амонашвили, Н. Батурин, Брожин, Р.
Кровошапова, Ф.  Галтон, Р. Тейлър) се разкриват теоретичните
основи на проблемa за оценяването на постиженията на
обучаваните във висшите училища като един от най-актуалните и
изключително сложни въпроси, имащ както теоретично, така и
практическо значение. Оценката на ЗУК на студентите днес е
важно условие за реализиране на промените във висшето
образование като процес на преподаване – учене, като личностно-
ориентиран процес, създаващ конкурентноспособни специалисти.
Пред съвременната педагогика и дидактика на висшето
образование остро се поставя въпросът за необходимостта от
построяването на съвременна адекватна система за оценяване на
постиженията на обучаваните.



Под оценяване се разбира процедурата за контрол на
постиженията, включваща съотнасянето на достигнатите
резултати от обучаваните с поставените педагогически цели.
Затова основно изискване към системите за оценяване е
осигуряването на непрекъсната възможност на обучавания да се
ориентира в своите постижения, да формира в себе си способност
за самооценяване.

В съвременната литература обективността на системите за
проверка и оценка на постиженията на обучаваните се търси във
възможностите на педагогическата диагностика, в различните
видове тестове и други системи, които тя предлага за измерване
на резултатите от образователния процес.

Разкрива се значението на съвременните дидактически
критериално-ориентирани тестове като съвременна форма за
обективно оценяване.

Анализът на изследваната литература  аргументира
процедурата по оценяването на реализиран дигитален
аранжимент чрез MIDI-проект, преминаваща през следните
алгоритмични компоненти: контрол – за степен на възможности
на студентите за реализиране на дигитален аранжимент; метод на
проверка – експертен критериално-ориентиран, размит тест,
основан на изведената технология за реализиране на MIDI-
проект; способи на анализ – критерии и показатели, основани на
изведената технология за реализиране на дигитален аранжимент;
идентификация на проява и ниво на ЗУК.

ВТОРА ГЛАВА съдържа педагогическата технология за
реализирането на дигитален аранжимент, изпълнен в среда на
Cakewalk Sonar.

В първи параграф се разкриват теоретичните основи и
характеристика на педагогическата технология. Разглеждана
като теоретическа, а едновременно с това и като нормативно-
приложна,  тя е насочена към реалния процес на обучението,
давайки ясни представи за закономерните връзки между
отделните му компоненти, както и за съществените
характеристики на структурно-съдържателните елементи на
процеса на обучение. Основана на определени теоретически
положения, тя дава възможност да се проучат, анонсират,



апробират образователни съдържания, оптимални възможности
на дадени методи или методики, да се разкрият условията за
овладяване на нови и прилагане на ЗУК от обучаваните при
решаване на определени учебни ситуации.

Прилаганата педагогическа технология се характеризира с
личностно-ориентиран, изпълнителски и контролно-
систематизиращ етапи, носещи творчески характер, които
стимулират самоактивността, саморегулацията, инициативността
на обучавания.

Основополагащ момент в технологията за реализирането на
дигитален аранжимент е разбирането за:
 необходимостта от основни компетенции: ключови и частни
ЗУК за музиката; компетенции, позволяващи да се управляват
звуковите ресурси на дигиталните инструменти и да се
създава с тяхна помощ музикално-художествен продукт;
 значимостта, същността и функциите на основните стадии в
реализирането на дигитален аранжимент – изпълнителски,
композиторски, звукорежисьорски.

Логическите звена на учебния процес в тази технология са
поредица от учебни ситуации, от познавателни ядра, които са
учебно-познавателни задачи, предизвикващи използването на
разнообразни познавателни способи от обучавания. В
предлаганата технология задачите имат широк психолого-
педагогически смисъл – като решаване на конкретна музикална
ситуация; като изискване, изразяващо се в необходимост от
преобразуване на ситуацията в изходни резултати.

Овладяването на ЗУК преминава в два етапа:
репродуктивен – възпроизвеждащ; продуктивен – творчески.
(параграф 1.3) Първият – репродуктивният, води до разбиране на
основните положения, аргументираност, т.е. усвояване на
предложения учебен материал. Обучаваният, достигнал до
усвояване, овладяване на ЗУК преминава от ниво на
репродуктивност, на алгоритмичност към ниво на продуктивност,
на творчество. Недооценяването на преноса на ЗУК при решаване
на нови учебни задачи и ситуации прави образователния процес
незавършен, възможностите на обучаваните – неизползвани, а



оттам – води и до отсъствието на удовлетвореност и на обучаеми,
и на преподаватели.

Специфичност на технологията е овладяването на
методическа последователност за реализиране на дигитален
аранжимент, която изисква специфични компютърни ЗУК,
детерминирани от инструментариум на специален софтуер. Това
осигурява овладяване на теоретични знания и формиране на
практически умения за самостоятелно осъществяване на
аранжимент чрез MIDI-проект. Използват се ЗУК, които
студентите придобиват не само в този курс на обучение, но и
формираната у тях музикално-теоретическа и музикално-
практическата готовност в продължение на целия образователен
процес. Това дава основание, в настоящия дисертационен труд,
да се приеме, че придобитите ЗУК при изучаването на учебните
дисциплини от музиковедческия цикъл, от психолого-
педагогическия и практико-изпълнителския цикъл са резултати,
които могат да се приемат като ниво на репродуктивност, на
алгоритмичност на образователния процес, осигуряващо успешно
преминаване към така нареченото продуктивно, творческо ниво.

Предоставя се схема – оригинален модел, използван за
първи път: стъпкови движения като основа на действие и
взаимодействие на структурните компоненти за разработването
на дигиталния аранжимент, осмислянето на които води до
осъзнаване на последователността за неговото реализиране. Така
провежданият учебен процес от една страна реализира
технологическата, алгоритмичната страна на създаването на
дигитален аранжимент, а от друга – добива характер на
личностно-съдържателен, на творчески процес, изразен в
самостоятелното решение при прилагане на овладените ЗУК за
създаване на аранжимент.

Използването на педагогическата технология повишава
ефективността на учебно-образователния процес в дисциплината
„Аудио и MIDI-технологии в музиката“, осигурява овладяване на
теоретични знания и формиране на практически умения за
самостоятелно осъществяване на аранжимент чрез MIDI-проект.

Във втори параграф са изведени изискванията за
създаване на дигитален аранжимент чрез MIDI-проект, чието



осъществяване изисква придобиване и използване на определени,
специфични ЗУК. Изведен е оригинален методичен модел за
работа, включващ 6 основни изисквания с дефинирани 13
последователни стъпки:

1. Знания и умения за настройки в MIDI-тракове:
 знания и умения за избор на MIDI-изход;
 знания и умения за избор на MIDI-канал;
 знания и умения за избор на MIDI-пач.

2. Знания и умения за въвеждане на MIDI-информация:
 знания и умения за въвеждане на MIDI-информация чрез

MIDI-клавиатура;
 знания и умения за въвеждане на MIDI-информация

посредством мишката на компютърната система.
3. Знания и умения за създаване на основните партии на

дигиталния аранжимент:
3.1. Знания и умения за създаване на дигитален клавирен

съпровод по зададена музикална тема.
3.2. Знания и умения за създаване на басова партия:
 извлечена от акомпанимента;
 създаване на оригинална басова партия на

основата на хармоничната схема от
акомпанимента.

3.3. Знания и умения за създаване на партия на ударните
инструменти:

 създаване на партия на голям барабан;
 създаване на партия на малък барабан;
 създаване на партия на фус-чинел.

4. Знания и умения за редактиране на MIDI-информация:
 знания и умения за използване на контролер

усилване (Volume);
 знания и умения за използване на контролер за

панорамизация (Panorama);
 знания и умения за използване на контролер за

динамика (Velocity change);
 знания и умения за използване на контролер за

ритмизация (Quantize).



5. Знания и умения за добавяне на реверберационна среда в
отделните MIDI-тракове:

 знания и умения за използване на контролер
Reverb.

6. Съхраняване на проектния файл на надежден вътрешен
или външен носител.

Третият параграф съдържа информация за структурата и
съдържанието на софтуерния инструментариум за реализиране на
дигитален аранжимент чрез MIDI-проект – в случая Cakewalk
Sonar.

В четвърти параграф се дефинира изпълнението на
алгоритъма на технологията за създаване на MIDI-проект. Редът
на реализирането на MIDI-проекта се извършва в дефинираната
последователност от 13 стъпки от независими модули.

1. Настройки в MIDI-траковете (tracks)
Първа стъпка – избор на MIDI-изход .
Втора стъпка – избор на MIDI-канал .
Трета стъпка – Избор на изпълнител на музикален

инструмент (пач).
2. Въвеждане на MIDI-информация
Четвърта стъпка – Въвеждане на информация

посредством MIDI-клавиатура.
Пета стъпка – Въвеждане на MIDI-информация

посредством мишка.
3. Създаване на основните партии на дигиталния

аранжимент
Шеста стъпка – Създаване на клавирен съпровод.
Седма стъпка – Създаване на басова партия.
Осма стъпка – Създаване на партия на ударните

инструменти.
4. Редактиране на MIDI-информация
Девета стъпка – Използване на контролер Volume .
Десета стъпка – Използване на контролер Panorama.
Единадесета стъпка – Използване на контролер Velocity

change.
Дванадесета стъпка – Използване на контролер Quantize.
5. Добавяне на акустична среда на звучене



Тринадесета стъпка – използване на контролер Reverb.
За всяка стъпка на педагогическата технология са

дефинирани критерии и показатели за реализирането на MIDI-
аранжимент.

Например, трета стъпка – избор на изпълнител на
музикален инструмент(пач), съдържа:

Критерий: знания, умения и компетентности за избор на
изпълнител на музикален инструмент (пач).

Показатели за избор на пач:
Липсва избор на пач – не е избран пач в нито един трак;

MIDI-информацията се интерпретира с неподходящ –
неотговарящ на логиката на художествената идея тембър,
регистър и/или теситура.

Липса на знания, умения и компетентности за избор на пач.
Лош избор на пачове – в по-голяма част от траковете MIDI-

информацията се интерпретира с неподходящ – неотговарящ на
логиката на художествената идея тембър, регистър и/или
теситура.

Ниско ниво на знания, умения и компетентности за избор
на пач.

Добър избор на пачове – в половината от траковете MIDI-
информацията се интерпретира с неподходящ – неотговарящ на
логиката на художествената идея тембър, регистър и/или
теситура.

Добро ниво на знания, умения и компетентности за избор
на пач.

Много добър избор на пачове – в по-голяма част от
траковете MIDI-информацията се интерпретира с подходящ –
отговарящ на логиката на художествената идея тембър, регистър
и/или теситура.

Много добро ниво на знания, умения и компетентности за
избор на пач.

Отличен избор на пачове – във всички тракове MIDI-
информацията се интерпретира с подходящ – отговарящ на
логиката на художествената идея тембър, регистър и/или
теситура.



Високо ниво на знания, умения и компетентности за избор
на пач.

Така аргументираната технология и дефинираните към
всяка стъпка критерии и показатели се използват за създаване на
тестова система за оценка на MIDI-проект, която се разкрива в
трета глава.

ТРЕТА ГЛАВА съдържа обосновката и реализацията на
оригинална система за оценяване на дигитален аранжимент чрез
работа над MIDI-проект.

Първият параграф съдържа аргументирането на
необходимостта от обективно оценяване на постиженията на
студентите.

Осъществяването на дигитален аранжимент чрез MIDI-
проект изисква използването на ЗУК, придобити от студентите
при изучаването на учебните дисциплини от музиковедческия
цикъл, от психолого-педагогическия и практико-изпълнителския
цикъл. Това дава основание в настоящия дисертационен труд да
се приеме, че оценяването на ЗУК на студентите е важно условие
за реализиране на промените във висшето образование като
процес на преподаване – учене, като личностно-ориентиран
процес, създаващ конкурентноспособни специалисти.

Теоретичният анализ на съвременната литература, касаеща
проблема за оценяването, дава основание в дисертационния труд
да се изведе процедурата по оценяването на реализиран
дигитален аранжимент чрез MIDI-проект и етапите й: контрол на
реализиран дигитален аранжимент чрез MIDI-проект, измерване
и оценяването му – чрез експертен критериално-ориентиран
размит тест; оформяне на оценка – словесна и цифрова.

Приемането на този подход е основа за използването на
теста като основна, актуална, обективна и повишаваща
качеството на обучението форма на оценяване.

За оценяването на студентски аранжимент чрез MIDI-
проект дисертационното изследване се базира на експертна,
критериално-ориентирана, индивидуална оценка. Оценяването на
MIDI-проект е един етап, компонент за оценяване на студентите
по дисциплината „Аудио и MIDI-технологии в музиката“,
съобразно  рейтинговата система



Във втори параграф се дефинира функционален модел за
оценяване на дигитален аранжимент, реализиран чрез MIDI-
проект.

Фигура №.3.1. Функционален модел за оценяване на дигитален
аранжимент, реализиран чрез MIDI-проект

Първият елемент от модела се основава на разработената
методика за реализиране на аранжимент чрез MIDI-проект.

Приема се хипотетичната възможност, че тестовата система
е конструктът, който обективизира контрола, следователно – и
оценката.

 Идентификацията на резултата от дигиталния аранжимент
на изследваните студенти се извършва от група експерти.
Тестването на получените данни – тяхното измерване и оценка от
експертите, се извършва  с помощта на аргументираната  тестова
система. Използването на експертна група при оценяването на
дигиталния аранжимент на изследваните студенти се прави с цел
повишаване на надеждността на получения резултат, т.е. – на
оценката на дигиталния аранжимент.

Разработването на тестовата система включва следните
основни моменти:

1. Създаване и избор на подход за тестови задачи за
оценяване и спецификация на тестовата система за
оценяване на студентски MIDI-проект;

2. Обосновка на технология за експертно оценяване на
MIDI-проект;

3. Подход за определяне на сьдьржателната валидност на
теста.

Тестовата система е съставена от тринадесет тестови
задачи, всяка една от които е ориентирана към съответна стъпка
от методичния алгоритъм за създаване на дигитален аранжимент.
Тази тестова система е критериално ориентирана на основата



на изведените критерии и показатели от технологията за
реализацията на MIDI-проект, като за създаването й е използвана
теорията за размитата логика.

На таблица №3.1 е видна и определената интегралната
характеристика на ЗУК за всяка тестова задача, проявени в
наблюдаемо поведение като максимално ниво на скалата с
градирани отговори. Обусловени са оригинални правила за
определяне на съдържанието и структурата на тестовите
задачи на тестовата система. С тези правила, на основата на
интегралната характеристика, са дефинирани останалите четири
нива на ЗУК на същата.

Приложението на правилата за тестови задачи се показва с
пример – създаване на тестова задача за оценка на басова
партия.

1. Интегрална характеристика на басовата партия –
проявени са всички продуктивни ЗУК, свързани с реализирането
на тази партия: ако анализът на характерните особености на
музикалната тема е отличен, ако синтезът за създаването на
басова партия е отличен, ако проявените творчески способности
са отлични, то басовата партия е напълно съобразена с логиката
на художествената идея и следователно оценката е отлична.

2. Липсва басова партия – ако липсват продуктивни ЗУК,
пренос на ЗУК (анализ и синтез), ако липсва творческо прилагане
на ЗУК за създаване на басова партия, то оценката на тествания е
слаб.

3. Добра басова партия – ако са проявени половината от
продуктивните ЗУК за създаване на такава, ако анализът на
музикалната тема е добър, ако синтезът за създаване на басова
партия е добър, ако проявата на творчески способности е добра,
то басовата партия е колкото съобразена, толкова и не с
музикалната тема, следователно оценката е добър.

4. Лоша басова партия – ако по-голяма част от
продуктивни ЗУК за създаване на такава не са проявени, ако
анализът на музикалната тема е лош, ако синтезът за създаване на
басова партия е лош, ако проявата на творчески способности е
лоша, то басовата партия е несъобразена с музикалната тема,
следователно оценката е лоша.



5. Много добра басова партия – ако са проявени по-
голяма част от  продуктивните ЗУК за басова партия, ако
анализът на музикалната тема е много добър, ако синтезът за
създаване на басова партия е много добър, ако проявата на
творческите способности е много добра, то басовата партия е
повече съобразена, отколкото не с музикалната тема,
следователно оценката е много добра.

Стъпка Информационни
дейности (модули) на
MIDI-технологията

Интегрална характеристика

1 2 3
t1 Избор на MIDI-изход Избрани са MIDI-изход на

всички MIDI-тракове

t2 Избор на MIDI-канали Избрани са MIDI-канали във
всички тракове

t3 Избор на пач
(изпълнител на

музикален инструмент)

Избраните пачове са напълно
съобразени с музикалната

тема и напълно съответстващи
на всички музикални партии

t4 Въвеждане на MIDI-
информация

посредством MIDI-
клавиатура

Информацията е въведена в
реално време от MIDI-
клавиатура във всички

тракове
t5 Въвеждане на MIDI-

информация
посредством мишка

Информацията е въведена с
мишка във всички тракове

t6 Създаване на клавирен
съпровод

Клавирният съпровод е
напълно съобразен с

музикалната тема
t7 Създаване на басова

партия
Басовата партия е напълно
съобразена с музикалната

тема
t8 Създаване на партия на

ударните инструменти
Партия на ударните

инструменти е напълно
съобразена с музикалната

тема
t9 Използване на контролер

Volume
Използването на контролер

Volume е напълно съобразено
с музикалната тема



t10 Използване на контролер
Panorama

Използването на контролер
Panorama е напълно

съобразено с музикалната
тема

t11 Използване на Velocity
change

Използването на контролер
Velocity change е напълно
съобразено с музикалната

тема
t12 Използване на Quantize

за синхронизация на
MIDI-събития в

траковете

Използването на контролер
Quantize е напълно съобразено

с музикалната тема

t13 Използване на контролер
Reverb

Използване на контролер
Reverb e напълно съобразено с

музикалната тема

Таблица №3.1. Тестови задачи – интегрална характеристика

Конструирана е лингвистична скала от ликертов тип с
разширени терм-множества, с градирани на пет нива отговори за
всички тестови задачи.

Конструкцията на всяка тестова задача е показана с пример
за създаване на басова партия

Цел на тестовата задача е да измери и оцени основните
характеристики на създадената басова партия от тествания
студент.

Основни характеристики на тестовата скала са:
 скалата е интервална с пет равноотстоящи интервала;
 тя е лингвистична  скала с терм-множество;
 скалата е йерархична, на най-ниското ниво е термът

(липсва), а на най- високото ниво – термът (отличен);
 използва градирани отговори;
 скалата за отговори дефинира балните оценки – 2,3,4,5,6.

Конструкцията на теста е следната:
t7 - Създаване на басова партия

 Скала от отговори L = {l7,1, l7,2, l7,3, l7,4,l7,5}, където:
l7.1 – липсва басова партия;



l7,2 – лоша басова партия – несъобразена с музикалната
тема;

l7,3 – добра басова партия – колкото съобразена, толкова и
не;

l7,4 – много добра басова партия – повече съобразена,
отколкото не;

l7,5 – отлична басова партия – напълно съобразен с
музикалната тема.

Разработена е система за определяне нивото на проява
на специфичните ЗУК за всяка тестова задача. Видовете ЗУК,
подлежащи на оценка в тази система са: продуктивни, пренос на
знания (анализ и синтез), творческото им прилагане.

Измерването и оценката на ЗУК, нужни за създаване на
дигитален аранжимент, се осъществява с помощта на създадената
тестова система от тринадесет тестови задачи, с които
оценяващият експерт идентифицира, измерва и оценява
проявата и нивото на същите.

На базата на определените критерии и показатели за оценка
на ЗУК, дефинирани в технологията за създаване на дигитален
аранжимент, е определен типа им за всяка тестова задача.

В следващия пример са показни типа и нивото на ЗУК за
девета тестова задача.

t9 - Използване на контролер Volume
 Скала от отговори L = {l9,1, l9,2, l9,3, l9,4, l9,5},
където:

l9,5 – отлично използване на контролер Volume – ако са
проявени всички продуктивни ЗУК, свързани с използване на
контролера: отличен баланс на силата на звука във всяка партия и
между всички партии; няма пасажи, звучащи с неподходяща
сила; ако анализът на характерните особености на музикалната
тема, свързан с използване на контролера е отличен; ако е
синтезирано решение, довело до отличен баланс в силата на звука
в и между партиите; ако проявата на творчество във всички
тракове е довело до оригинално балансирана звукова
партитура, то използването на контролер Volume е напълно
съобразено с музикалната тема и следователно оценката е
отлична;



l9,4 – много добро използване на контролер Volume – ако са
проявени продуктивни ЗУК за използване на контролера в по-
голяма част от траковете; ако анализът на музикалната тема,
свързан с използване на контролера е много добър; ако е
синтезирано решение за използването му в по-голяма част от
траковете; ако проявата на творчество се наблюдава в по-
голяма част от траковете, то използването на контролер
Volume е повече съобразено, отколкото не с музикалната
тема, следователно оценката е много добра;

l9,3 – добро използване на контролер Volume – ако са
проявени  продуктивни ЗУК за използването му в половината от
траковете; ако анализът на музикалната тема, свързан с
използване на контролера е добър; ако е синтезирано решение за
използването му в половината от траковете; ако проявата на
творчество се наблюдава в половината тракове, то
използването на контролер Volume е колкото съобразено,
толкова и не с музикалната тема, следователно оценката е
добър;

l9,2 – лошо използване на контролер Volume – ако са
проявени продуктивни ЗУК за по-малка част от траковете;
ако анализът на музикалната тема, свързан с използването на
контролера е лош; ако синтезираното решение за използването му
е за по-малка част от траковете; ако проявата на творчески
способности е лоша, то използването на контролер Volume е
несъобразено с музикалната тема следователно оценката е
лошо;

l9.1 – липсва използване на контролер Volume – ако липсват
продуктивни ЗУК; ако липсва пренос на ЗУК (анализ и синтез);
ако липсва творческо прилагане на ЗУК за използване на
контролер Volume, то оценката е липсва.

В трети параграф е дефиниран реален (детайлизиран)
модел за оценка на дигитален аранжимент, реализиран чрез
MIDI-проект. Той се базира на функционалния модел, показан
за оценъчната процедура на Фигура №3.1: реализиран дигитален
аранжимент чрез MIDI-проект; идентификация на резултатите от
дигиталния аранжимент; създадена и предложена в настоящия
труд тестова система за оценка.



Стъпка Алгоритъм на
дефинираната

последователност за
реализиране на
MIDI-проект по

стъпки

Идентификатор на
данните, получени в

резултат на
методическата

последователност за
реализиране на MIDI-

проект

Тестова
задача

1 2 3 4
t1 Избор на MIDI-изход 1.Идентифициране на

данните от първа стъпка
Т.З.-1

t2 Избор на MIDI-
канали

2.идентифициране на
данните от втора стъпка

Т.З.-2

t3 Избор на пач
(изпълнител на

музикален
инструмент)

3.Идентифициране на
данните от трета стъпка

Т.З.-3

t4 Въвеждане на MIDI-
информация

посредством MIDI-
клавиатура

4.Идентифициране на
данните от четвърта

стъпка

Т.З.-4

t5 Въвеждане на MIDI-
информация

посредством мишка

5.Идентифициране на
данните от пета стъпка

Т.З.-5

t6 Създаване на
клавирен съпровод

6.Идентифициране на
данните от шеста  стъпка

Т.З.-6

t7 Създаване на басова
партия

7.Идентифициране на
данните от седма стъпка

Т.З.-7

t8 Създаване на партия
на ударните
инструменти

8.Идентифициране на
данните от осма стъпка

Т.З.-8

t9 Използване на
контролер Volume

9.Идентифициране на
данните от девета

стъпка

Т.З.-9

t10 Използване на
контролер Panorama

10.Идентифициране на
данните от десета стъпка

Т.З.-10

t11 Използване на
контролер Velocity

change

11.Идентифициране на
данните от единадесета

стъпка

Т.З.-11

t12 Използване на
контролер Quantize за

12.Идентифициране на
данните от дванадесета

Т.З.-12



синхронизация на
MIDI-събития в

траковете

стъпка

t13 Добавяне на
реверберация

(контролер Reverb)

13. Идентифициране на
данните от тринадесета

стъпка

Т.З.-13

Таблица №3.2. Реален модел за оценка на дигитален аранжимент,
реализиран чрез MIDI-проект

Идентификацията на данните от дигиталния аранжимент,
създаден в резултат  на методическата последователност, е
показана в третата колона на Таблица №3.2. Тя се извършва от
експерта, който прослушва дигиталния аранжимент заедно с
наблюдавания резултат от визуалния ред, с помощта на
интерфейса на програмата Cakewalk Sonar. Данните, получени от
идентификацията – визуални и слухови, служат като входни
данни на тестовите задачи. Тези данни са мултимедийни.
Визуалното и слухово идентифициране на данните е
предпоставка за повишаване на достоверността на получените
данни. Идентифицираните данни от дигиталния аранжимент са
резултатът на студентите след приложението на методичната
последователност за създаване на този аранжимент чрез MIDI-
проект. Идентификацията касае конкретна информационна
дейност на MIDI-проекта. Например: „избор на MIDI-изход” е не
само първата стъпка на методичната последователност за
създаване на дигитален аранжимент, но и първата стъпка на
идентификацията – t1. Този подход се прилага и за останалите
стъпки на методиката за създаване на дигитален аранжимент.

Обозначението Т.З.-1 в четвъртата колона на Таблица №3.2
дешифрира тестовата задача, с която се измерва и оценява
информационната дейност (Избор на MIDI-изход) на първата
стъпка. Измерването и оценяването с тестовата задача се
извършва от експерт. Тази процедура се изпълнява
последователно за всяка стъпка от алгоритъма на методическата
последователност за създаване на аранжимент.

В четвърти параграф е обоснован избор на подход за
оценяване на студентски MIDI-проект.



При разработването на процедурата за проверка и оценка
на знанията, уменията и компетентностите, съгласно
изискванията на диагностичната наука, се определя подходът към
нейното използване. Направеният анализ на два основни подхода
в параграф 1.3 показва, че за решаването на поставения в
настоящия дисертационен труд проблем е подходящ
критериалният подход.

На базата на избрания критериален подход се определят
критериите на тестовата система, които на практика следват
стъпките от методическата последователност за създаване на
дигитален аранжимент, дефинирана във параграф 2.4.

В пети параграф е обоснован подход за експертно
оценяване на реализиран MIDI-проект. Избрана е група от
единадесет експерта, което осигурява не само обективизирането
на оценяваната продукция на студентите, но и необходимото
ниво на надеждност.

Подготовката на експертите за оценяване включва следните
дейности:

 чрез самостоятелна работа експертите се запознават с
технологията за създаване на дигитален аранжимент чрез
MIDI-проект (параграф 2.2, 2.4);
 чрез самостоятелна работа експертите получават знания за
реалния модел за оценка на реализирания MIDI-проект
(параграф 3.3);
 чрез самостоятелна работа експертите придобиват знания
за технологията за идентификация на резултата от дигиталния
аранжимент, за измерване и оценка с тестовите задачи
(параграф 3.2.7 и 3.5.3);
 по предходния пункт ръководителят на експертизата
извършва апробация за проверка на знанията, уменията и
компетентностите на експертите във връзка с посочената
технология за оценяване.

За разработване на настоящата експертиза се спазват
следните условия:

1. избран е принципът на средната оценка, която е
количествена;



2. използван е подход за съгласуваност на експертните
мнения на базата на коефициенти на корелация между
оценките на двойки експерти.

Степента на съгласуваност между оценките се измерва
с коефициента на корелация. Получените коефициенти на
корелация между всички експерти са високи – варират от 0,7 до
0,8 и са статистически значими. Това показва, че степента на
съгласуваност между средните оценки на експертите е висока.

Предложената технология за експертно оценяване
идентифицира, измерва и дава оценка на резултата, което
всъщност е реален модел за оценка на MIDI-проект. Базира се
на лингвистичната скала с терм множества, с градирани отговори
на пет нива.

С предлаганата технология се прави идентификация,
измерване и оценка на резултата от реализирания MIDI-проект и
се използва от експертите.

Идентификацията се извършва: мултимедийно – визуално
и слухово; в дефинирана последователност, следваща алгоритъма
на педагогическата технология.

Следващият пример е за идентификация на избор на
изпълнител на музикален инструмент (пач).

Фигура №3.2. Идентификация на избор на пач

Идентификация:
 визуално – в полето patch на всеки трак има избрани
различни пачове;
 слухово – половината от избраните пачове  не съответстват
на музикалните партии, за които са избрани.



Скалиране:
Скала от отговори за тестова задача t3 – избор на пач

(изпълнител на музикален инструмент):
l3,1 – липсва избор на пач;
l3,2 – лош избор на пач – по-малко съответстващ на музикалната
партия;
l3,3 – добър избор на пач – колкото съответстващ, толкова и не
на музикалната партия;
l3,4 – много добър избор на пач – повече съответстващ,
отколкото не на музикалната партия;
l3,5 – отличен избор на пач – напълно съответстващ на
музикалната партия.

Извършената идентификация на третия модул (избор на
пач) показва, че са избрани подходящи пачове за половината от
траковете. Сравнението на получения резултат с измервателната
скала на трета тестова задача аргументира оценка добър.

В шести параграф е обоснован нов подход за определяне
на съдържателната валидност на тестовата система като важна
нейна експлоатационна характеристика.

Понятийната обоснованост на метода И. Иванов определя
като съдържателна валидност (Content validity). Ф. Стоянова я
дефинира като степен, в която айтемите от теста представят
достатъчно пълно знанията и уменията в поведенческа област.
Владеенето на всички ЗУК, наличието на които измерва методът,
е съществено за дадената дейност и при това не се проверява
наличието на второстепенни или ненужни знания и умения.

От сьдьржателната валидност на теста зависи доколко
процедурата по подбора осигурява: включването на
необходимите ЗУК; възможност да се съди по изпълнението на
подбраните тестови задачи за нивото на знания на обучаемите в
дадената поведенческа област и овладяването от тях на
специфичните за дадената област умения.

Като се вземе предвид горното, е ясно защо продължават
разработките и търсенията на нови подходи, които да позволят да
се постигне по-добро решение на тази задача. Затова в
представения дисертационен труд се обосновава нов подход за
определяне на съдържателната валидност на критериално-



ориентираните тестове, който се базира на размития модел за
обработка на резултат от тестове.

Преди да се предложи новият подход за определяне на
сьдьржателната валидност на теста, задължително се преминава
през аргументираните основни положения, разгледани в
параграфи 3.2.2.2, 3.3 и 3.4: създаване на тестови задачи,
критериален подход за измерване на ЗУК; функционален и
реален (детайлизиран) модел за оценяване.

Тестовата система за определяне на съдържателната
валидност също измерва и оценява ЗУК на студентите от
специалност „Педагогика на обучението по музика” за създаване
на дигитален аранжимент, чрез реализация на MIDI-проект, но
получените оценки се използват като входни данни за размития
модел, на базата на който се изчислява съдържателната
валидност на тестовата система.

Създаване на тестовите задачи за определяне на
съдържателната валидност отново използват лингвистична скала
с разширено терм-множество, с градиран в няколко нива отговор.
В случая градираните отговори (graded responses) са седем, за да
се повиши точността.

Експертите, които участват в експертизата по определяне
сьдьржателната валидност на тестовата система трябва много
добре да познават функционалния и реалния модел за оценяване
на дигиталния аранжимент. Те са същите, които са участвали в
експертизата по реализиране на „Технология за експертно
оценяване на резултата от реализирания MIDI-проект”,
разгледана в параграф 3.5.3.

Предлаганият подход се базира на словесен алгоритъм за
обработка на резултати от тестове [М. Василева].

Словесното описание на размития модел за обработка на
резултата от тестове включва:

 експертно решение на тестовите задачи от тестовата
система;
 определяне на експертно зададено съответствие между
лингвистичната скала L и числовата [0,1];
 конструиране на матрицата R = ||rij||,

където:



 i – тествани студенти; i се изменя в границите от 1 до n;
n – брой на тестваните студенти;
 j – тестови задачи; j се изменя в границите от 1 до m;
 m – брой на тестовите задачи.

Коефициентите на матрицата R = ||rij|| се изменят в
границите от 0 до 1,0. Те зависят от експертните мнения и
приетата лингвистична и числова скала.

Съдържателната валидност на теста се определя с помощта
на израза h(еs) = ri1* ri2*…* rim, xiϵX, I = 1,2,….n.

В резултат от решението на експертите е получена матрица
с отговори от вида R = ||rij||:

R = ||rij|| t3 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12

е1 l3,1 l6,1 l7,1 l8,1 l9,1 l10,1 l11,1 l12,1

е2 l3,2 l6,2 l7,2 l8,2 l9,2 l10,2 l11,2 l12,2

е3 l3,3 l6,3 l7,3 l8,3 l9,3 l10,3 l11,3 l12,3

е4 l3,4 l6,4 l7,4 l8,4 l9,4 l10,4 l11,4 l12,4

Таблица №3.3. Общ вид на матрицата с числова скала на
отговорите

В Таблица №3.4 са дадени експертните съответствия
между лингвистичната и числовата скала.

Лингвистична скала l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7

Числова скала 0 0,167 0,333 0,500 0,668 0,835 1

Таблица №3.4. Експертни съответствия между лингвистичната и
числовата скала



В Таблица №3.5 са отразени резултатите на тестваните
студенти, получени от експертното решение за всяка тестова
задача.

R =||rij|| t3 t6 t7 t8 t12 t9 t11 t10

e2 1 1 1 0,835 0,835 0,668 0,668 0,333

e3 1 1 0,835 0,835 1 0,835 0,5 0,333

e1 1 0,835 1 1 0,668 0,5 0,5 0,5

e4 1 0,835 0,835 0,835 0,5 0,668 0,5 0,333

сечение h(еs) 1 0,835 0,835 0,835 0,5 0,668 0,5 0,333

Таблица №3.5. Матрица с числови отговори на експертите

Следваща стъпка е определяне на функцията на
принадлежност.

Ако в качеството на операцията * експертът е избрал
претеглена сума, то степените на принадлежност h(ei) на
експертите e1, e2, e3, e4, към размитото множество T* =  t1 * t2 * … *
tm  ще бъдат съответно:

h(e1) = 1\8.0,668+1/8.0,835+1/8.1+1/8.1+1/8,0.5+1/8.0,5+1/80,5+1/8,0.835 = 0,790
h(e2) = 1/8.0,5+1/8.0,835+1/8.0,835+1/80.0,835+1/80.0,5+1/8.0,333+1/8.0,668+1/8.1 = 0,688
h(e3) = 1/8.1+1/8.1+1/8.0,835+1/8.0,835+1/8.0,835+1/8.0,333+1/8.0,668+1/8.1 = 0,813
h(e4) = 1/8.0,5+1/8.0,835+1/8.0,835+1/8.0,835+1/8.0,668+1/8.0,333+1/8.0,668+1/8.1= 0,709

Всяка функция на принадлежност е средно аритметично от
числовата стойност (размития коефициент), дадена от експерта ei
за всяка тестова задача ti и от броя на всички тестови задачи tj.
Резултатите са функции на принадлежност на всеки експерт ei за
всички тестови задачи tj и са резултат от сумата на функциите на
принадлежност на всички тестови задачи tj за даден експерт ei.
Същите са дадени в следващата матрица:



h(e1)= 0.083+0.104+0.125+0.125+0.062+0.062+0.104+0.125 = 0.790
h(e2)= 0.062+0.104+0.104+0.104+0.062+0.041+0.083+0.125 = 0.685
h(e3)= 0.125+0.125+0.104+0.104+0.104+0.104+0.083+0125 = 0.811
h(e4)= 0.062+0.104+0.104+0.104+0.052+0.041+0.083+0.125 = 0.706
h(es) = 0,062+0,104+0,140+0,104+0,062+0,041+0,083+0,125 = 0,685

Тези функции на принадлежност носят информация за ЗУК
на всеки експерт за тествания студент. Ако функцията на
принадлежност клони към нула, ЗУК на експерта са минимални, а
когато същата клони към единица – тези знания са максимални.

В последния ред на матрицата h(es) е определено
сечението на функциите на принадлежност за всяка тестова
задача и за всички експерти. Сумата от сеченията на тези
функции на принадлежност е търсената съдържателна валидност
на теста (item validity).
h(es) = 0,062+0,104+0,140+0,104+0,062+0,041+0,083+0,125 = 0,685

Получената стойност 0,685 (съгласно Олейник) е много
добър резултат.

В ЧЕТВЪРТА ГЛАВА се апробира технологията за оценка
на реализиран MIDI-проект, а чрез нея – и педагогическата
технология за реализиране на дигитален аранжимент.

Апробацията включва следните основни моменти:
1. определяне на обективната оценка на резултата от
изпълнението на MIDI-проектите на всички тествани от
групата експерти;
2. определяне на надеждността на резултата от обективните
оценки;
3. проверка на съгласуваността на експертните мнения;
4. апробиране на подход за определяне на съдържателната
валидност на теста;
5. определяне на грешката на резултата от обективизираната
оценка;



6. определяне на нивото на проявени знания, умения и
компетентности като резултат от обективизацията на
оценяването.

В първи параграф се извършва определянето на
обективната оценка посредством предложения реален модел за
измерване и оценка на MIDI-проект (параграф 3.3), който
обективизира оценяването на експерта чрез създадената
обективна тестова система, обоснована в параграф 3.2.2.
Диагностичната процедурата за измерване и оценка, която се
извършва от всеки експерт за всяка тестова задача (параграф
3.5.3) е предпоставка за обективност на резултата.

Резултатът от апробирането на тестовата система за
измерване и оценка се представя в следния ред:

 резултат от получените обективни оценки с реален бал за
един тестван студент;
 резултат от получените обективни оценки с реален бал на
един експерт за всички (10) MIDI-проекта;
 резултат от получените обективни оценки с реален бал на
всички експерти (11) за един MIDI-проект;
 резултат от определените средни оценки на експертите за
всички тестови задачи на десет MIDI-проекта.

На таблица №4.1 са дадени определените средни оценки на
експертите за всички тестови задачи на 10 проекта. В първата
колона са поставени тестваните студенти и техните MIDI-проекти
xi, а в горния ред са разположени експертите. Всъщност това е
търсеният резултат от определянето на средните обективни
оценки на десетте MIDI-проекта от експертите.

R =||rij|| e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11

x1 3,23 2,92 3,69 3,31 3,15 3,31 3,31 3,23 4,31 3,23 3,15
x2 3,23 3,08 3,69 3,62 3,31 3,08 3,08 3,15 4,31 3,23 3,08
x3 4,54 3,92 4,69 4,77 4,38 4,62 4,77 4,46 3,92 4,54 4,54
x4 4,62 3,85 4,77 4,62 4,69 4,38 5,00 4,31 4,23 4,77 4,54
x5 3,54 3,31 3,85 3,46 3,54 3,46 3,85 3,77 4,54 3,85 3,69
x6 3,23 3,31 3,38 3,23 3,31 3,23 3,23 3,31 4,77 3,31 3,23



x7 5,08 4,38 5,00 4,85 5,08 5,00 5,08 5,08 4,15 5,08 5,08
x8 3,54 3,31 3,92 3,69 3,46 3,54 3,69 3,54 4,31 4,08 3,54
x9 4,62 3,85 5,08 4,69 4,54 4,46 4,85 4,62 4,23 5,00 4,62
x10 4,85 4,15 5,08 4,92 4,85 4,77 5,23 4,77 4,46 4,85 4,77

Таблица №4.1. Обективни средни оценки от всички тестови задачи
на всички експерти за всички MIDI-проекти

Във втори параграф се определя надеждността на
тестовата система като важна експлоатационна нейна
характеристика. Използва се метод, базиран на средната
корелация на задачите от теста. Изведена е базова матрица за
определяне на надеждността на тестовата система. В лявата
колона са поместени тестваните студенти и техните проекти, в
първия ред са тестовите задачи, а в последния ред на матрицата
са корелационните коефициенти между двойките тестови задачи.

R =||rij|| t3 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12

x1 3,3 2,2 3,1 3,1 2,2 2,3 2,3 2,1
x2 2,4 4,1 2,3 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4
x3 5,8 4,8 4,8 4,9 2,2 2,3 4 4
x4 4,7 4,9 5,6 4,7 2,3 2,3 4,4 4,7
x5 4,4 3,5 3,4 4,6 3,4 2,3 2,4 2,4
x6 3,4 3,2 3,4 2,3 2,2 2,3 2,5 2,1
x7 5,6 5,8 5,7 5,5 4,6 4,8 4,8 4,6
x8 3,3 3,3 2,3 3,4 2,2 2,1 2,4 3,4
x9 4,4 4,7 5,6 4,2 3,9 4,8 5,5 3,5
x10 5,7 5,8 4,9 4,5 5,5 4,7 3,4 4,6

Corel 0,757 0,765 0,780 0,556 0,897 0,686 0,714 0,787

Таблица №4.2. Базова матрица за изчисляване на надеждността на
тестовата система



Средният коефициент на корелация, определен с помощта
на формулата на Пирсън, е 0,743. Като се използва полученият
коефициент на корелация от двойките тестови задачи, се
определя коефициентът на надеждност с помощта на
преобразуваната формула за надеждност алфа на Кронбах.
Резултатът от изчисленията е 0,959, което всъщност показва, че
надеждността е отлична.

Анализът на тези данни показва, че резултатите от
обективните средни оценки се интерпретират правилно и
тестовата система гарантира висока повторяемост, т.е.
висока устойчивост.

В трети параграф се апробира съгласуваността на
експертните мнения с помощта на евристичен подход,
предложен от Е. Герганов и основан на принципа на средната
обективна оценка и коефициентите на корелация между оценките
на двойките експерти.

Търсеният резултат е представен в предпоследния ред на
Таблица №4.3, където са показани коефициентите на корелация
между двойки съседни обективни средни оценки експертите, за
десетте MIDI-проекта.

e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e10 e11

x1 3,23 2,92 3,69 3,31 3,15 3,31 3,31 3,23 3,23 3,15

x2 3,23 3,08 3,69 3,62 3,31 3,08 3,08 3,15 3,23 3,08

x3 4,54 3,92 4,69 4,77 4,38 4,62 4,77 4,46 4,54 4,54

x4 4,62 3,85 4,77 4,62 4,69 4,38 5,00 4,31 4,77 4,54

x5 3,54 3,31 3,85 3,46 3,54 3,46 3,85 3,77 3,85 3,69

x6 3,23 3,31 3,38 3,23 3,31 3,23 3,23 3,31 3,31 3,23

x7 5,08 4,38 5,00 4,85 5,08 5,00 5,08 5,08 5,08 5,08

x8 3,54 3,31 3,92 3,69 3,46 3,54 3,69 3,54 4,08 3,54

x9 4,62 3,85 5,08 4,69 4,54 4,46 4,85 4,62 5,00 4,62

x10 4,85 4,15 5,08 4,92 4,85 4,77 5,23 4,77 4,85 4,77

corel 0,971 0,908 0,978 0,964 0,976 0,974 0,968 0,961 0,974 0,994
Таблица №4.3.Корелация и средни оценки след проверка за

съгласуваност



 Констатира се много висока съгласуваност, обусловена от
коефициента на корелация, който е в границите между 0,908 и
0,994.

В четвърти параграф се апробира нов подход за
определяне на съдържателната валидност на критериално-
ориентираните тестове, базиран на размит модел за обработка на
резултати от тестове.

Използват се тестовите задачи от тестовата система за
обективизация на оценяването, но се оценява резултатът от
реализацията на експертен MIDI-проект.

За апробирането се изисква формулиране и определяне на
следните моменти:

 множество от експерти Е = (е1,е2,е3,е4,е5,е6,е7,е8);
 множество от тестови задачи Т = {t3,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12};
 скала от оценки L = {l1, l2, l3, l4, l5,}.

Обосновани са пет нива за оценка на тестовите задачи.
Представени са експертните съответствия между лингвистична,
бална и числова скала. Балната оценка е трансформирана в
числова скала с пет нива и четири равни интервала. (Таблица
№4.4)

Лингвистична скала l1 l2 l3 l4 l5

Бална оценка 2 3 4 5 6

Числова скала 0 0,25 0,50 0,75 1

Таблица №4.4. Експертни съответствия между лингвистична,
бална и числова скала

Съставена е матрица с оценки на експертите. (Таблица №4.5)

R =||rij|| t3 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12

e1 1 1 1 1 1 0,75 1 1



e2 1 1 1 0,75 1 1 0,75 0,75

e3 1 1 1 1 0,75 0,75 0,75 1

e4 0,75 0,75 0,75 0,75 1 1 1 1

e5 0,75 0,75 1 1 0,75 0,75 0,75 0,75

e6 0,75 1 1 0,75 0,5 0,5 0,5 1

e7 1 0,75 0,75 0,75 0,75 1 0,75 1

e8 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,75

Таблица 4.5. Матрица с резултатите на експертите с размити
числа

Определени са функциите на принадлежност за всеки
експерт.

h(e1) = 1/8.1+1/8.1+1/8.1+1/8.1+1/8.1+1/8.1+1/8.0,75 +1/8.1+1/8.1 = 0.969
h(e2) = 1/8.1+1/8.1+1/8.1+1/8.0,75+1/8.1+1/8.1+1/8.0,75+1/8.0,75  = 0,907
h(e3) = 1/8.1+1/8.1+1/8.1+1/8.1+1/80,75+1/8.0,75+1/8. 0,75+1/8.1 = 0,907
h(e4) = 1/8.0,75+1/8.0,75+1/8.0,75+1/8.0,75+1/8.1+1/8.1+1/8.1+1/8.1 = 0,876
h(e5) = 1/8.0,75+1/8.0,75+1/8.1+1/8.1+1/8.0,75+1/8.0,75+1/8.0,75+1/8.0,75 = 0,814
h(e6) = 1/8.0,75+1/8.1+1/8.1+1/8.0,75+1/8.0,5+1/8.0,5+1/8.0,5+1/8.1 = 0,752
h(e7) =1/8. 1+1/8.0,75+1/8.0,75+1/8.0,75+1/8.0,75+1/8.1+1/8.0,75+1/8.1 = 0,845
h(e8) =1/8. 0,75+1/8.0,75+1/8.0,75+1/8.0,75+1/8.0,5+1/8.0,5+1/8.0,5+1/8.0,75 = 0,659

Всяка функция на принадлежност е средно аритметично от
числовата стойност на оценката, дадена от експерта за всяка
тестова задача. Определената за всеки експерт функция на
принадлежност носи информация за това доколко тестовата
система вярно измерва реализирания експертен MIDI-проект.

Определеното сечение (средно аритметичната стойност от
функциите на принадлежност на всички експерти) е крайният
резултат от търсената съдържателна валидност.

1/8(0,969+0,907+0,907+0,876+0,814+0,752+0,845+0,659) = 0,841



Апробацията на този нов подход за определяне на
съдържателната валидност на тестовата система по
категоричен начин показва, че алгоритмът на същия
функционира ефективно. Полученият висок резултат Vс=0.841
потвърждава високото съответствие между тестовата
система и поведенческата област – в случая реализираният
MIDI-проект.

Дефинира се коефициент на размитост, който съдържа
информация за знанията, уменията и компетентностите на
всички експерти за всяка тестова задача. Това на практика е
критерий за оценка на качествата на задачите. Анализът на
получените резултати на коефициентите на размитост на всички
тестови задачи дава основание тези коефициенти да се използват
като еталон.

По такъв начин, чрез определената съдържателна
валидност и чрез получените коефициенти на размитост,
изследваната тестова система за оценяване може да се приеме
като еталонна такава.

В пети параграф се определя грешката от измерването и
оценяването на реализацията на дигитален аранжимент чрез
MIDI-проект. При използването на реалния модел за
обективизиране на оценките е определена стандартна случайна
грешка Se = 0,494 за осем тестови задачи и десет тествани
студента. При аналогични условия (осем тестови задачи и десет
тествани обучаеми) в труд на В. Ким определената случайна
грешка, допусната при изпълнение на тестова система, е Se =
1,161. Съпоставяйки двата резултата, се констатира, че
получената случайна грешка при апробацията на системата за
предлагания в настоящия труд реален модел на оценяване е около
два пъти по-малка

В шести параграф се определя нивото на проявени ЗУК
като резултат от обективизацията на оценяването.

На фигура №4.1 са илюстрирани резултатите от
обективизираните оценки на седмия тестван студент.



Фигура №4.1. Оценки на седмия тестван студент

Оценката на тестова задача t7 – създаване на басова
партия, е отличен 6. Това означава наличие на високо ниво на
продуктивни ЗУК за съвместимостта с хармоничната схема,
подчертаването на пулсацията, поставянето на басовата партия в
съответната теситура, избор на подходящ пач, подчертаването на
основната мелодия в аранжимента. В случая тази партия е
създадена чрез запис на MIDI-информация посредством MIDI-
клавиатура. При изпълнението на тази задача се наблюдава
проява и на висока степен на пренос на ЗУК. Свързано е с
отличен анализ на особеностите на музикалната тема; на жанра,
на който принадлежи тя; на стила на изпълнителя. Синтезирано е
отлично решение за басова партия: в подходяща теситура; с
характерен ритмичен рисунък; съответстваща на хармоничната
схема; отговаряща в максимална степен на логиката на
художествената идея. Наблюдава се и отлична проява на
творческо мислене, изразено в изпълнената и записана „на
живо” от MIDI-клавиатура басова партия.

Оценката на тестова задача t9 – използване на
контролер Volume, е много добър 5. Проявени са продуктивни
ЗУК за използване на контролера в по-голяма част от
траковете. Направеният от студента анализ е довел до
синтезирането на много добър баланс в силата на звука, като
само в отделни пасажи на някои партии този баланс е леко
нарушен. Проявено е много добро творческо мислене в по-
голяма част от траковете, изразяващо се в анализ на



функцията на всяка партия и мястото й като сила на звучене в
общата звукова картина на творбата.

По аналогичен начин се определя нивото на проявени ЗУК
за всички тествани студенти, за всички тестови задачи (параграф
4.6). Част от резултатите са представени в следващата Таблица
№4.6 – на трима тествани студенти.

Проява на ЗУК

продуктивни
ЗУК

пренос-
анализ

и
синтез

творческо
прилагане

на ЗУК

Тестван
студент

Обективна
средна
оценка

Тестова
задача

Ниво на ЗУК

t3 високо високо високо
t6 високо високо високо
t7 високо високо високо
t8 високо високо високо

t9
много
добро

много
добро

много
добро

t10
много
добро

много
добро

много
добро

t11
много
добро

много
добро

много
добро

х7
Много
добър 5

t12
много
добро

много
добро

много
добро

t3 добро добро добро

t6
много
добро

много
добро

много
добро

t7 високо високо високо
t8 добро добро добро
t9 добро добро добро

t10
много
добро

много
добро

много
добро

х9 Много
добър 5

t11 високо високо високо



t12 добро добро добро
t3 високо високо високо
t6 високо високо високо
t7 високо високо високо

t8
много
добро

много
добро

много
добро

t9
много
добро

много
добро

много
добро

t10
много
добро

много
добро

много
добро

t11 ниско ниско ниско

х10
Много
добър 5

t12
много
добро

много
добро

много
добро



ОБОБЩЕНИЕ И ИЗВОДИ

В дисертационния труд са предложени и апробирани
педагогическа технология за реализиране на дигитален
аранжимент чрез MIDI-проект и технология за оценяването му.

Теоретичният анализ на съвременната литература,
третираща осъществяването на дигитален аранжимент чрез MIDI-
проект и обективното оценяване на студентските постижения
дава основание разработването на дигитален аранжимент да се
разглежда като творчески процес, изискващ определени ЗУК у
студентите.

За ефективността на образователния процес при създаване
на дигитален аранжимент чрез реализацията на MIDI-проект се
разработи специализирана педагогическа технология, която е:
теоретическа; нормативно-приложна; насочена към реалния
процес на обучението; със закономерни връзки между отделните
компоненти; със съществени характеристики на структурно-
съдържателните елементи. Това осигури възможност в настоящия
дисертационен труд да се проучат, анонсират, апробират
образователни съдържания, реализирани чрез оптимални методи,
създадени условия за овладяване на нови ЗУК и пролигането им
от обучаваните при решаване на определени учебни ситуации.

Предлаганата педагогическа технология има следните
характеристики:

1. Осъществява се в етапи с творчески характер –
личностно-ориентиран, изпълнителски и контролно-
систематизиращ, които са предпоставка за стимулиране
на самоактивността, саморегулацията, саморазвитието,
самоинициативността на обучавания.

2. Изградена е в логически звена – познавателни ядра,
поредица от учебни ситуации и учебно-познавателни
задачи, изискващи използването на разнообразни
познавателни способи за решаване на конкретна
музикално-творческа ситуация и преобразуването й в
изходен резултат (аранжимент).

3. Решаването на всяка познавателна задача е преход към
нова учебна ситуация, като преодоляването на



противоречието между достигнатото и непознатото
поражда стремеж към действие, активност и прави
привлекатална динамиката на образователния процес.

4. Схващането за дигиталния аранжимент, поставящ неговия
създател едновременно в три „роли” – на изпълнител,
композитор и звукорежисьор, както и особеностите на
аранжимента като музикално-художествен продукт,
налагат използването на специфични технологични
правила.

5. Овладяването на технологическите правила за
реализиране на дигитален аранжимент изисква
специфични компютърни ЗУК, детерминирани от
инструментариум на специален софтуер. Предоставя се
схема – оригинален модел, използван за първи път:
стъпкови движения като основа на действие и
взаимодействие на структурните компоненти на
разработването на дигиталния аранжимент,
осмислянето на които води до осъзнаване на
последователността при компютърната технология за
неговото реализиране.

В педагогическата и дидактическата литература проблемът
за оценяването на постиженията на обучаваните във висшите
училища се разглежда като един от най-актуалните и
изключително сложни въпроси, имащ както теоретично, така и
практическо значение. Оценяването на ЗУК на студентите днес е
важно условие за реализиране на промените във висшето
образование като процес на преподаване – учене, като личностно-
ориентиран процес, създаващ конкурентноспособни специалисти.
Пред съвременната педагогика и дидактика на висшето
образование остро се поставя въпросът за необходимостта от
построяването на съвременна, адекватна, обективна система за
оценяване на постиженията на обучаваните.

Предложената технология за оценяване на студентски
MIDI-проект обективизира идентификацията на ЗУК,
необходими за реализирането му. Изградена е на основата на
теорията на размитата логика.



Гореизложеното дава основание да се приеме, че
извършеното в настоящия труд, насочено към постигане на
целта и задачите, потвърждава изградената хипотеза и
подхипотези: разработената педагогическата технология за
създаване на дигитален аранжимент посредством работата
над MIDI-проект води до по-голяма ефективност на
образователния процес, а използването на точна методика за
оценяване на постиженията осигурява обективност,
прецизност, прозрачност и удовлетвореност на студентите и
преподавателя от получените резултати.

Изхождайки от анализирания български и чуждестранен
опит по проблемите на настоящия дисертационен труд, както и от
резултатите от апробацията на педагогическата технология и на
технологията за оценяване, могат да се направят следните изводи:

1. Изводи с теоретичен характер и значимост за
педагогическата технология и на методиката за оценяване на
студентски MIDI-проект

Педагогическата технология за създаване на дигитален
аранжимент чрез реализация на MIDI-проект се основава на
оригинален методичен модел, чието осъществяване се извършва
в дефинирана последователност от независими модули.
Използваната в настоящия труд педагогическа технология е
методическа основа както за реализиране MIDI-проект, така и за
създаването на тестова система за неговото оценяване.

Резултатите от апробирането на педагогическата
технология потвърждават нейната ефективност.

Създаден е функционален детайлизиран модел за
експертно измерване и оценка на реализиран MIDI-проект.
Създадена е критериално-ориентирана тестова система с
тринадесет тестови задачи, на основата на критерии и
показатели, следващи алгоритъма на технологията за създаване
на дигитален аранжимент и обусловените оригинални правила за
определяне на съдържанието и структурата им. Определена е
интегралната характеристика на ЗУК за всяка тестова задача,
проявени в наблюдаемо поведение като максимално ниво на



скалата с градирани отговори, имаща различна степен на
изразяване. Конструирана е лингвистична скала от ликертов тип
с разширени терм-множества, с градирани на пет нива
отговори. Детерминирана е технология за експертно оценяване
на резултата от реализирането на МIDI-проект, включваща
идентификация, измерване и оценка на резултата от
реализирания MIDI-проект. Обоснован и използван е оригинален
подход за определяне на съдържателната валидност (item
validity) на тестовата система, като се прилага размит модел за
интерпретация на резултата от критериално-ориентираното
тестване. В резултат на апробиране на съгласуваността на
експертните мнения по обективизация на оценяването на
реализирания MIDI-проект е констатирана много висока
съгласуваност между тях, потвърдена и от високите
коефициенти на корелация между резултатите от обективните
средни, експертни, оценки. Определената висока надеждност на
тестовата система като резултат от получения отличен
коефициент на надеждност детерминира получените обективни
средни оценки като правилни, гарантиращи висока
повторяемост на тестовата система.

Това по категоричен начин показва, че апробираната
технология за оценка на реализиран MIDI-проект
функционира ефективно.

Апробацията на новия подход за определяне на
съдържателната валидност на тестовата система по категоричен
начин показва, че алгоритмът на същия функционира ефективно.
Полученият висок резултат потвърждава високото
съответствие между тестовата система и поведенческата
област – реализирания MIDI-проект.

Получените резултати на коефициентите на размитост
на анализираната тестова система показват, че определената
съдържателна валидност и получените коефициенти на размитост
в предлаганата тестова система за оценяване може да се използва
като еталон и в други научни области.

Получената два пъти по-малка стойност на стандартната
грешка в сравнение с аналогичното изследване на Ким
категорично доказва ефективността на използваната



педагогическа технология и методика за оценяване (трислоен
реален модел за оценяване).

2. Изводи с практико-приложен характер и
значимост

Използването на педагогическата технология повишава
ефективността на учебно-образователния процес в
дисциплината „Аудио и MIDI-технологии в музиката“ и
осигурява овладяване на теоретични знания и формиране на
практически умения за самостоятелно осъществяване на
аранжимент чрез MIDI-проект. Възможността за бързото й
внедряване в педагогическата практика се обуславя от
изведените 13 стъпки на методическата последователност,
които са в основата на оригиналния педагогически модел.

Проблемът за оценяването, разглеждан като процес на
преподаване – учене, като личностно-ориентиран процес дава
непрекъсната възможност на обучавания за формиране на
способност за самооценяване като условие за реализация на
промените във висшето образование, свързани с подготовката на
конкурентноспособни специалисти. Дефинираните към всяка
стъпка на методиката критерии и показатели се използват и за
самооценка от студентите, и в процеса на подбор и обучение на
експертите, участващи в оценяването на MIDI-проект.

Апробирането на създадената критериално-ориентирана
тестова система дава основание да се твърди, че същата
оптимизира измерването и оценяването на ЗУК, необходими за
реализацията на дигитален аранжимент чрез работа над MIDI-
проект.

Разработената система за определяне нивото на проявени
специфични ЗУК за всяка тестова задача, необходими за
реализацията на студентски MIDI-проект, дава възможност за
получаване на информация, която да се използва от педагога за
подобряване на качеството на работата, свързана със
реализацията на дигитален аранжимент.

Новият подход за определяне на съдържателната валидност
на тестовата система на практика измерва нивото на владеене на



всички ЗУК, които са съществени за дадената дейност
(технологията за създаване на дигитален аранжимент) без да
проверява наличието на второстепенни или ненужни такива.

Дефинираният коефициент на размитост за всяка тестова
задача може да се използва като критерий за оценка на
качествата на същата, а получените резултати от коефициентите
на размитост на анализираната тестова система показват, че
същите могат да се използват като еталон. По такъв начин, чрез
определената съдържателна валидност и чрез получените
коефициенти на размитост, изследваната тестова система за
оценяване може да се приеме като еталонна..

На базата на резултата от обективизираните експертни
оценки се определят нивата на проявените ЗУК на всеки тестван
студент за всяка тестова задача. Тази информация служи като
обратна връзка за педагога за повишаване на качеството на
учебния процес, свързан с реализацията на дигиталния
аранжимент чрез работа над MIDI-проект.



В предложения дисертационен труд се разкриват,
аргументират и апробират следните нови моменти, носещи
теоретична и практико-приложна значимост:

1. Педагогическа технология за реализиране на
дигитален аранжимент чрез MIDI-проект;

2. Нов подход за обективизиране на оценяването – на
основата на теорията за размитата логика;

3. Технология за оценяване на MIDI-проект – система за
обективизиране на оценяването.

Приносни моменти с теоретичен характер и значимост:

1. Педагогическа технология за създаване на дигитален
аранжимент, основана на оригинален методичен модел;

2. Реален четирислоен модел за оценяване;
3. Критериално-ориентирана тестова система за

оценяване на MIDI-проект на основата на размитата
логика:

 оригинални тестови задачи;
 критерии и показатели за оценяване;
 оригинални правила за определяне на структурата и
съдържанието на тестовите задачи;
 интегрална характеристика на ЗУК за всяка тестова
задача;
 лингвистична скала от ликертов тип с разширени терм-
множества, с градирани отговори на пет нива;
 система за определяне на ниво на проявени ЗУК във всяка
тестова задача;
 оригинален нов подход за определяне на съдържателната
валидност на тестовата система.

Приносни моменти с практико-приложен характер и
значимост:

1. Използването на педагогическата технология е условие
и гарант за ефективен и качествен учебно-образователен процес;



2. Системата за обективизиране на оценяването
оптимизира процеса на измерването и оценяването на ЗУК,
необходими за реализацията на дигитален аранжимент;

3. Изведените ЗУК и дефинираните критерии и показатели
към всяка стъпка на технологията се използват не само за обратна
информация от преподавателя и за оценяване, а и за самооценка и
самоконтрол от студентите;

4. Изведените и апробирани нов подход за определяне на
съдържателната валидност на тестовата система, коефициент на
размитост, съдържателна валидност и получените коефициенти
на размитост дават основание изследваната тестова система за
оценяване да се приеме като еталон и за други изследвания.

Проведеното изследване и представените резултати от
апробацията на системата за оценяване на студентски MIDI-
проект в този дисертационен труд е само един етап от цялостно
теоретично и приложно-практическо изследване, обхващащо и
аудио-технологиите в творческия процес за реализиране на
дигитален аранжимент.
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