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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на 

разширен съвет на катедра “Начална и предучилищна 
педагогика” при Колеж-Добрич към Шуменски Университет 
“Епископ Константин Преславски”. 

 
 
Дисертационният труд се състои от увод, три глави, 

заключение, библиография и приложения с общ обем 169 
страници. От тях 137 страници са основен текст изложение, 8 
страници литература и 24 страници – приложения. 
Библиографията включва 167  източници: 88 на кирилица, 79 на 
латиница, от които 9 интернет- адреси. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Защитата ще се състои на 06.04.2015 г. от 10.30 часа в зала 

201 на Колеж-Добрич. 
 



 

 
УВОД 

 
Известно е, че подготовката на съвременния начален 

учител изисква, освен педагогическа, и специализирана 
подготовка за провеждане на часовете, свързани с различните 
науки и изкуства. Това налага той да получи добра музикална 
подготовка, осигуряваща провеждането на  часовете по музика 
като у него се формират музикално-теоретични, музикално-
педагогически и музикално-изпълнителски компетентности. Тази 
подготовка изисква съвременният начален учител задължително 
да провежда урока по музика в началното училище 
професионално, ползвайки музикален инструмент. 

Опитът в продължение на много години показва, че 
музикално-теоретичната и музикално-изпълнителската 
подготовка на кандидат-студентите за начални учители е все по-
ограничена и по-голямата част от тях не са изучавали  музикален 
инструмент. Ето защо проблемът за обучението по електронни 
музикални инструменти на студентите – бъдещи начални учители 
има теоретично и практическо значение – усвояване на 
теоретични знания, умения и компетенции за свирене на 
инструмент и приложението им в педагогическата практика. 

Интензивното развитие на музикалния цифров 
инструментариум в образованието, появата на нови учебни 
дисциплини, методики, техники на изпълнителско майсторство 
показват, че в музикалното образование се формира ново 
направление, при което е необходимо оптимално да се съчетават 
традиционните знания с неизчерпаемите възможности на 
съвременния научно-технически процес. Днес спорът за 
използването на електронните технологии в музикалния процес 
отдавна е отминал, а електронните музикални инструменти, 
характеризиращи се с тяхната  достъпност,  богати звучения и 
възможности за творчество заемат все по-голяма част от 
образователното пространство. 

Модернизацията на съвременното обучение налага 
използването на новите електронни музикални инструменти, 



 

което осигурява високотехнологично, интензивно и продуктивно 
музикално образование.  

Причините за масовото разпространение на електронните 
инструменти са: простота и достъпност; възможности за контрол 
на звука; малък и удобен за ползване инструмент. При 
усвояването на техническата страна на синтезатора, изпълнителят 
има възможност да създаде собствен аранжимент, да измени по 
своe желание и идея електронния проект. 

Важно условие при обучението на ЕМИ е отчитането на  
спецификата на инструмента,  за да се използва цялата негова 
красота и богатство.  

Появата на новите електронни музикални инструменти и 
използването им в детската градина и началното училище 
определя необходимостта и актуалността от разработване на 
музикално-педагогическа технология за обучение по ЕМИ на 
студентите в ОКС „професионален бакалавър” от 
педагогическите специалности на Колеж-Добрич. Това  извежда 
концептуалната постановка на настоящия дисертационен труд и 
проведеното изследване. 
 Предмет на изследването е разработването на музикално-
педагогическа технология за обучение на студенти – бъдещи 
начални учители по цифров електронен инструмент, съобразно 
квалификационната насоченост на получаваното от тях 
образование. 

Обект на изследването е обучението по цифров електронен 
инструмент с автоматичен акомпанимент YAMAHA на 
студентите от педагогическите специалности, ОКС 
„професионален бакалавър” в Колеж-Добрич. 

Целта на изследването е установяване ефективността на 
прилаганата музикално-педагогическа технология за обучение на 
студенти от ОКС „професионален бакалавър” по ЕМИ, 
осигуряваща най-оптимални условия за усвояване на теоретични 
знания, умения и компетенции, необходими при реализирането на 
бъдещата им музикално - педагогическа практика. 

Съобразно с поставената цел e формулирана следната 
ХИПОТЕЗА: 
 Предполага се, че педагогическата технология за обучение  



 

на цифрови електронни музикални инструменти, ще осигури 
високотехнологичен, интензивен и продуктивен музикално-
образователен процес, при който студентите „професионални 
бакалаври” ще овладеят необходимите музикално-педагогически 
знания, умения и компетентности.  
 Така издигнатата ХИПОТЕЗА съдържа следните 
конкретни предположения: 
§ Разработването и апробирането на музикално-

педагогическа технология, специфична за обучението на 
студентите от ОКС „професионален бакалавър” по ЕМИ: ще 
предложи възможности за по-леко овладяване на инструмента от 
хора, които нямат предварителна музикално-изпълнителска 
подготовка; ще създаде оптимални условия за ефективно 
овладяване на електронния инструмент, чрез подходящ 
музикален репертоар, използван в музикално-педагогическата 
практика на бъдещите начални учители при създаване на 
собствени аранжименти и участие в музикално-изпълнителската 
дейност. 
§ Резултатите от направеното проучване ще определят 

мястото и значимостта на обучението по ЕМИ за обосновано, 
мотивирано разбиране у студентите - професионални бакалаври 
за необходимостта от знания, умения и навици за свирене на 
цифровия инструмент за бъдещата им професия.   

  За постигане на поставената цел и доказване на работната 
хипотеза  се конкретизират  следните ЗАДАЧИ: 

1. Да се проучат и анализират проблемите, свързани с 
обучението по ЕМИ в съвременната музиковедческа и 
музикално-педагогическа  литература. 

2. Да се проучат и анализират съществуващите методични 
системи за обучение по ЕМИ и основно при подготовката на 
учители. 

3. Да се разработи и апробира научнообоснована музикално-
педагогическа технология за обучение по ЕМИ, осигуряваща 
създаване на музикално-педагогически знания, умения и 
компетентности у студентите – бъдещи учители, необходими за 
професионалната им реализация. 
  



 

 
 В съдържателен план настоящото изследване включва: 

1. Използване на възможностите на електронния цифров 
инструмент като средство за подготовка на бъдещия учител при 
провеждането на обучението по музика в началното училище;  

2. Разкриване възможностите на предлаганата музикално- 
педагогическа технология за прилагане на нов модел на 
организация на учене при обучението по ЕМИ чрез активно 
участие на студентите – бъдещи учители, които нямат 
предварителна музикално - изпълнителска подготовка.  



 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

В първа глава е направен теоретичен анализ на 
съвременната литература, отнасящ се до електронните музикални 
инструменти, използвани сега и методиките, свързани с 
обучението за свирене на тях.  
 В първи параграф се разкриват основните 
характеристики на електронния музикален инструментариум. 
Развитието на техниката и технологиите влияе пряко на 
конструирането и създаването на нови музикални инструменти, 
на развитието на поколения музикален инструментариум, базиран 
на техническите открития. Електронният звук е революционно 
откритие. Технологиите за обработка компонентите на звука в 
процеса на музициране пораждат нови  правила. Използва се 
целият звуков спектър и се създават условия да се освободи 
звукът от тоналните основи, от хармонията и от общоприетите 
интервали между музикалните тонове.  

Синтезаторите са предизвикателство за композитори и 
изпълнители и изискват от тях комплексни компетентности – 
теоретични знания и практически умения, както в областта на 
електрониката и информационните технологии, така и в областта 
на музикалното изкуство. Възможностите за творчество с тях 
стават необятни. С оглед на лекия и либерален достъп до тези 
инструменти конструкторите създават т.нар. keyboard – 
електронни инструменти с автоматичен акомпанимент. В 
световната литература тези инструменти се срещат и с друга 
терминология - intelligent synthesizer. В изложението по-нататък 
се възприема термина цифрови електронни инструменти с 
автоматичен акомпанимент (синтезатори).  

 Научното разработване на проблема налага дефинирането 
на понятието електронен музикален инструментариум. 
Електронен музикален инструментариум в езиков и логически 
план е общо понятие, в което се включват съществуващите 
електронни музикални инструменти и синтезаторите, които  
генерират звук по електронен път с помощта на специфични 
техники и технологии. Като всяко общо понятие, електронният 
музикален инструментариум има съществени и отличителни 



 

характеристики, по които се разграничава и сравнява с другите 
понятия. Съществената характеристика за класа електронен 
музикален инструментариум е генерирането на звук по 
електронен път. Отличителните признаци са специфичните 
техники и технологии, които се прилагат върху компонентите на 
звука. На тази основа може да се направи класификация на 
представителите на електронния инструментариум, които се 
изследват. Проучената научна и техническа литература по 
проблема дава обща представа за класификацията на различните 
видове електронен музикален инструментариум. Условно се 
разграничат два вида: електронен музикален инструментариум от 
аналогов тип и електронен музикален инструментариум от 
цифров вид. 

Целият електронен музикален инструментариум може да 
бъде разглеждан като съвкупност от електронни устройства за 
създаване и обработване на звук. 

В последните години все по-популярни стават 
цифровите електронни музикални инструменти с 
автоматичен акомпанимент (Intelligent Synthesizer), които 
използват предварително програмирани аранжименти като 
тяхното използване в реално време зависи единствено от 
творческата фантазия на изпълнителя. Това дава голяма свобода 
на действие както за процеса на обучение по музика, така и за 
създаване на невероятно интересни от аранжьорска гледна точка 
пиеси, изключително трудни за реализация с други средства. 

Характерното за цифровите електронни инструменти 
с автоматичен акомпанимент са обособените две 
самостоятелни секции за два вида автоматичен акомпанимент: 
single – изпълнението на автоматичен акомпанимент с олекотено 
въздействие върху клавиатурата и fingered – акордова постановка 
в секцията за автоматичния акомпанимент. Предварително 
програмираният от конструкторите акомпанимент, съобразно 
стиловете, се стартира с въздействието на един или няколко 
пръста в съответната секция. Изпълнението на мелодичната 
линия е стандартно и се осъществява с дясната ръка. 

Възможностите за промяната на стиловете, ритмика, 
темпо, тембри, оформят непосредствения достъп и създават 



 

атрактивен характер за овладяването на инструмента. Това 
предполага едно увличащо обучение за хора, които до момента 
са нямали отношение към традиционен музикален инструмент.
 По своята същност цифровият електронен инструмент с 
автоматичен акомпанимент притежава набор от тембри, звучащи 
в един момент от време и способността да възпроизвежда 
множество тембри, носещи богата звукова атмосфера. 

Много от цифровите електронни инструменти са 
създадени като "работни станции" (workstation), които са 
способни да синтезират различни видове звук, имат вградени 
цифрови записващи устройства, модули за обработка на звука и 
множество управляващи компоненти. През последните години с 
повишаването мощността, бързодействието на компютрите и 
капацитета на паметта става възможно да се развиват софтуерни 
приложения, които позволяват още по-голямо приложение и 
функционалност като хардуерно базираните работни станции. 
Напоследък като приложение се предлагат виртуални 
инструменти чрез софтуер за създаване на виртуална студио 
технология, което улеснява многократно достъпа до истинския 
акустичен звук. 

Ритъм-компютърът (drum machine) е електронен 
музикален инструмент, създаден да имитира звуци на барабани 
или други перкусионни инструменти. Повечето програмируеми 
ритъм-компютри са секуенсър с възможности за възпроизвеждане 
на готови семпли или синтетични звуци, които са специализирани 
в репродукцията на тембъра на барабаните. 

Секуенсърът (sequencer) представлява процесор, който 
има способността да запаметява и възпроизвежда предварително 
изсвирени фрази. На базата на тези възможности са 
програмирани всички, предварително заложени в цифровите 
електронни инструменти с автоматичен акомпанимент, 
аранжименти.  

Направеният анализ на литературните източници дава 
основание да се направят  следните обобщения: 

1. По своята същност в основата на цифровия електронен 
инструмент с автоматичен акомпанимент стои компютър, има 



 

клавиатура на музикален инструмент и притежава всички 
гореизброени модули. 

2. Цифровият електронен музикален инструмент с 
автоматичен акомпанимент е електронно устройство с 
архитектурна модулна конструкция. В него всички модули-
функционални блокове се използват за: провеждане на 
мелодичната линия и създаване на различни видове автоматичен 
акомпанимент. Взаимодействието между тях се осъществява от 
управляващи елементи. Последователността на операциите 
прилича отчасти на тази, използвана при традиционната музика: 
композиторът избира комбинацията от инструменти и след това 
прави партитурата, като дава съвсем точни указания за 
изпълнението. 

3. Основният принцип за синтезиране на темброво 
пространство е свързано с последователност от команди. За 
задействането на някои модули се използват  синхронизиращи 
импулси, които осигуряват подходящо тактово взаимодействие 
на модулите.  

4. С въвеждането на цифрова технология се прави коренен 
поврат в конструкцията на електронния музикален инструмент, 
като разнообразието на цифровите електронни инструменти 
непрекъснато се променя и обогатява. 

Сравнителен анализ на традиционната и електронната 
музика и инструменти се прави във втори параграф. 
 Традиционните музикални инструменти  
възпроизвеждат  със съдействието на човека ритмично 
организирани и фиксирани по височина звуци или отчетливо 
регулирани ритми. Всеки отделен инструмент има особен тембър 
на звучене и собствени музикално-изразителни динамични 
възможности в определен диапазон на звучене. Качеството на 
звучене на музикалния инструмент зависи от взаимовръзката на 
материалите, използвани за изготвяне на инструмента, както и от 
придадената  му форма. 

Електронните музикални инструменти имат 
аналогична на традиционните инструменти функционална схема, 
в която, обаче, всички елементи са строго разграничени. 
Особеност е наличието на активни елементи, които формират и 



 

преобразуват трептенията. Конструкцията на електронния 
инструмент и технологията на използване преодоляват шума и 
немузикалните звукове, които съпровождат полезните тонове в 
традиционните инструменти (С. Лазаров). 

Студентите от Колежа в ОКС „професионален бакалавър” 
се обучават да свирят на два вида музикални инструменти: 
класически (акордеон) и цифров електронен музикален 
инструмент с автоматичен акомпанимент Yamaha. Студентите 
имат възможност да избират между двата клавишни инструмента 
– акордеон и синтезатор.  

Акордеонът е акустичен музикален инструмент, на който 
се свири с две ръце.  Той е предимно солов инструмент. На него 
могат да се свирят както класически произведения, така и 
народна музика.  

Синтезаторът е  универсален музикален инструмент, на 
който може да се свири както с една ръка, така и с две ръце. Той е 
предназначен за изпълнение на музика в различни стилове. На 
синтезатора също може да се изпълнява класическа музика, но 
често се използва за изпълнение на поп-рок и клубна музика.  

В заключение може да се каже, че преимуществата на 
синтезатора, които го правят толкова популярен и предпочитан, 
са преди всичко неговите качества и възможностите, които 
предоставя този инструмент като: многотембровост; използване 
на специални  звукови ефекти; автоакомпанимент; ритмичен 
съпровод; секуенсър за записване; възможност за свързване с 
компютър. 

Без да се пренебрегва значението на обучението по 
акордеон, не може да не се отбележи, че в сравнение с 
традиционните инструменти, електронните музикални 
инструменти предоставят повече възможности за музикално 
обучение.  

В параграф 3 се анализира приложението на електронните 
музикални инструменти в различните образователни системи. 
Прави впечатление, че редица автори, на  анализираните 
литературни източници,  работят предимно с деца от училищна 
възраст, тъй като в почти всички европейски и американски 
страни, освен урок по музика, в училищата се провежда и урок по 



 

инструмент. Затова вниманието на изследваните автори е 
насочено към училищната възраст. Тези автори споделят, че 
обучението по ЕМИ в тази възраст създава не само интерес у 
учениците, не само мотивира техните интереси към този 
инструмент, но и влияе върху тяхното предпочитание на 
синтезатора като акомпаниращ инструмент. Анализът на тези 
образователни системи установява, че теоретичните основи на 
музикалната дейност на учениците непрекъснато се обогатяват 
поради факта, че технологиите навлизат масово в музикалното 
изкуство. Всички автори са единодушни, че свиренето на 
синтезатора преодолява едностранчивостта на изпълнителската 
линия на традиционното музикално обучение, активизира се 
музикалното мислене на учениците и развитието на музикалните 
им способности. Простотата и достъпността на тази дейност 
позволява да се разшири значително кръга на увлечените в нея 
деца и подрастващи. 
  Сравнителен анализ на съществуващите системи за 
обучението по ЕМИ в Европа, Америка и България се прави в 
параграф 4, като се  обсъждат различни учебни пособия за 
обучение за свирене на синтезатор. Прави впечатление, че те 
притежават подробен методически коментар свързан с 
музикалната грамотност, с електронния аранжимент на 
музикалните произведения, с новите звукови технологии, с 
възможностите на този инструмент за  импровизиране. Някои от 
авторите поставят акцент на свиренето и четенето на акорди, и 
взаимодействието с други инструменти. 

Анализирането на голям брой учебни помагала дава 
основание да се направят обобщения, касаещи методиката на 
обучението по ЕМИ: 

1. Издадените учебни помагала са преди всичко 
самоучители, школи и помагала, методики за обучение, програми 
за обучение по ЕМИ, но предвидени преди всичко, за работа с 
ученици в различните образователни степени на училището. 

2. Предлагат се два подхода при обучението по синтезатор: 
a. Класически подход, при който се смята, чe  

обучаваният е длъжен  предварително да овладее свиренето на 
пиано;  



 

b. Специализираният подход, при който обучаването 
на синтезатор не изисква предварително обучение на друг 
инструмент. 

3. При проучване на специализираната литература, касаеща 
обучението по ЕМИ не се откриха литературни данни, свързани с 
методически системи за обучение  на студенти, които нямат 
предварителна музикална подготовка и които не са подбрани 
според техните музикални възможности. В повечето случаи 
обучението и методиките, както и учебните помагала, са 
предназначени за хора, занимаващи се с музика, или пожелали да 
се обучават в различни специализирани музикални учебни 
институции с подчертан интерес към музикалните инструменти. 
Освен това в предложените методически системи се използва 
репертоар предимно от класически пиеси, произведения от 
популярната музика, джаза или народната музика.  

 Подготовката на студентите от ОКС „професионален 
бакалавър” – начален учител, изисква тяхното обучение да бъде 
насочено към бъдещата им музикално-педагогическа практика, 
което определя  съчетаването на разработваната педагогическата 
технология с използване на репертоар, подбран, съобразно 
бъдещата им професия (обучение на основа на детски и 
училищни песни, както и пиеси дадени за слушане  в учебната 
програма).  

На основа на теоретичния анализ на проучената 
литература, във втора глава, се извежда концептуалната 
постановка на настоящия труд, теоретичните основи на 
музикално-педагогическата технология за обучение по ЕМИ, 
организацията и методиката на изследването.  

В параграф 1 се определят съвременните теоретични 
положения, на които се изгражда постановката на настоящия 
труд: 

1. Интензивното развитие на музикалния цифров 
инструментариум, появата на нови учебни програми, дисциплини 
и методики показват, че в музикалното образование се формира 
ново направление, при което се съчетават традиционните знания 
с неизчерпаемите възможности на съвременните информационни 
технологии. 



 

2. Синтезаторите придобиват все по-голяма популярност в 
обучението по музика и изместват много от утвърдените до днес 
класически инструменти. Навлизането им в детската градина и 
началното училище налага обучението по ЕМИ на студентите от 
педагогическите специалности. При това обучение се преодолява 
едностранната изпълнителска дейност на традиционното 
музикално образование и се осигурява високотехнологичен, 
интензивен и продуктивен учебен процес. 

3. Усъвършенстването на компютърните системи и 
разработването на множество приложения, разширява 
взаимодействието компютър – музикален инструмент, като 
вграждането му в синтезатора го превръща в система с 
неограничени възможности. Основното предимство на цифровите 
синтезатори, в сравнение с аналоговите, е възможността за 
съхранение на информацията и за допълнителна обработка на 
звука (С. Лазаров). 

4. Електронната музика се отличава със своето характерно 
звучене. В сравнение с традиционните инструменти, цифровите 
музикални инструменти предоставят повече възможности. Те 
създават нови и интересни звучности и тембри, звукови нюанси. 
Имат богати възможности за съчетаване на отделните звукови 
компоненти, както и за получаване на разнообразни звукови 
ефекти; 

5. Представителите на електронния музикален 
инструментариум стават все по-компактни и удобни за работа. 
Уникалният им характер увлича със своето звучене младите хора 
и ги прави необичайно ценно средство за музикално обучение. 
Пълноценното им използване може да осигури високоефективно 
обучение. Учителите по целия свят ги използват широко в своята 
практика (Г. Одъм, А. Патерсън, А. Йелс, Н. Хейнс); Обучаваните 
проявяват интерес към синтезатора, тъй като той позволява да се 
изпълнява музика близка до стиловете, които слушат, освен това 
могат да правят аранжименти на мелодии, които вече познават (Г. 
Одъм и А. Патерсън); Всички участници могат да се обучават 
едновременно да свирят на синтезатор, развивайки умения за 
свирене в ансамбъл (У. Саламан, А. Йелс) Автоматичните 
функции на синтезаторите, позволяват на обучаваните, чрез 



 

елементарни действия, да постигат по-високи музикални 
резултати (Дж. Милс, А. Мъри), т.е. развивайки своите умения  
„от по-простото към по-сложното”. 

Тези теоретични положения са основа за извеждане на 
предмета, обекта, целта, хипотезата и задачите на настоящото 
изследване. 

В параграф 2 се извежда музикално-педагогическата 
технология за обучение по електронни музикални инструменти 
на студенти-бъдещи начални учители.  

Извършеният теоретичен анализ на проучената 
музиковедческа и педагогическа литература, изведените обект, 
предмет, цел, задачи, хипотеза на настоящото изследване 
определят теоретичните положения, от които се извежда 
теоретичният модел на музикално-педагогическата технология за 
обучение на студентите - бъдещи учители по електронни 
музикални инструменти: 
• Свиренето на електронни музикални инструменти е 

художествена дейност, която на основа на придобити музикални 
знания, умения и компетентности, интегрира различни действия с 
музикално-изпълнителски, психолого-педагогически и 
организационно-управленчески характер. Това е процес, свързан 
с проектирането и реализирането на обективни педагогически 
механизми за организация и управление на провежданото 
музикално обучение от страна на преподавателя и управление на 
собствените действия от страна на студента, участващ в това 
обучение. 
• В музикално-педагогическата технология на обучението 

по ЕМИ са интегрирани: технология на педагогическото 
сътрудничество, на проблемното и диалоговото обучение, на 
диференциалното обучение и компютърните образователни 
технологии. 
• Обучението по свирене на ЕМИ е целенасочен, обоснован 

и педагогически организиран процес, осъществен от 
интерпретивна /аналитична/, изпълнителска /евристична/, 
планирана – управленческа /педагогическа/ и организационна 
/реализирана/ дейности, т.е. от комплекс от дейности. 



 

• Свиренето на електронни музикални инструменти, 
разглеждано като музикално-изпълнителска художествена 
дейност, определя специфичните особености /принципи, подходи, 
форми, методи, средства/, обуславящи образователния процес. 
• Прилагането на квалификационния, компетентностния, 

рефлексивния, хуманистичния и човекоцентричния подходи във 
съвременното висше образование налага преход от парадигмата 
„преподаване” /предаване на знания/ към парадигмата „учене” 
/формиране на знания, компетенции - потенциали за действие/. 
• Овладяването на музикалните знания, умения и 

компетентности при обучението по ЕМИ се реализира чрез 
осъществяването на образователния процес в два основни 
варианта:  

1. репродуктивен – възприемане, придобиване и 
възпроизвеждане на учебната информация; 

2. творчески - самостоятелност при осмисленост и 
прилагане на учебната информация в нови педагогически 
ситуации.  
 Представеният теоретичен модел на музикално-
педагогическата технология за обучение по ЕМИ е изграден от 
четири компонента: съдържание на обучението по ЕМИ; 
форми на обучение; методи и средства на обучение; система за 
оценяване на знанията и уменията на студентите. 
 

 



 

Диаграма №1 Теоретичен модел на музикално-педагогическата 
технология за  обучение по електронни музикални инструменти



 

 

Първият компонент – учебната документация по ЕМИ 
е разработвана в съответствие: с квалификационната 
характеристика на ОКС „професионален бакалавър”; с целите, 
съдържанието и средствата за осъществяване на висококачествен 
музикално-образователен процес по ЕМИ. Квалификационната 
характеристика определя специфичните за специалността 
основни цели на обучението и сфери на подготовка. Студентите, 
обучавани в специалностите „Начална училищна педагогика и 
информационни технологии”и „Начална училищна педагогика и 
чужд език”, добиват теоретична, специализираща и технологична 
подготовка в съответствие със специалността. Те получават обща 
психолого-педагогическа, чуждоезикова и специализираща 
подготовка в областта на информационните технологии. 

Учебният  план, по който се обучават студентите, е в 
съответствие със Закона за висшето образование и съдържа 
задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, 
осигуряващи теоретична, специализираща и практическа 
педагогическа подготовка за реализиране на специалиста в 
началното училище. Включването на музикалния инструмент в 
учебния план на ОКС „професионален бакалавър” осигурява 
специализиращата музикално-практическа подготовка на 
бъдещия учител.  

Учебната програма по ЕМИ, разработена в съответствие 
с квалификационната характеристика на образователната 
квалификационна степен „професионален бакалавър” - начален 
учител, определя предназначението на учебното съдържание на 
тази учебна дисциплина и критериите за подбора му. 
 Учебното съдържание, включено в учебната програма по 
ЕМИ, се реализира в два модула: 
 При първия модул обучаването на студентите в свирене 
на електронни музикални инструменти е насочено към 
овладяване и формиране на: 
• музикални способности, включени в комплекса на 

музикалността: специални музикални способности (музикално-
слухови способности и музикално-продуктивни способности – 
изпълнителски и творчески) и общи музикални способности – 



 

 

музикално-познавателни способности и емоционално-оценъчни 
способности; 
• знания за възможностите на ЕМИ и тяхното използване в 

професионалната им практика; свързани с теория на музиката и 
добиване на музикална грамотност; за музикално-изразните 
средства т.е. овладяване езика на музикалното изкуство; за 
жанровете в музикалното изкуство; за авторите на музикалните 
произведения, които свирят.  
• музикално-изпълнителски умения: формиране на 

двигателни навици и умения за свирене на инструмента – техника 
за свирене с една и две ръце; координация между двете ръце; 
умения за свирене в темпо; придобиване на начални умения за 
свирене в ансамбъл – (едновременно започване и свършване, 
съобразяване с темпото и динамиката на изпълнението на другите 
в групата и т.н.); умение да се вслушват и да упражняват активен 
слухов контрол – работа със и без слушалки; умения за свирене в 
синхрон с автоматичния акомпанимент на синтезатора. 
• познавателни умения: решаване на музикални задачи на 

основа на придобитите знания и умения; решаване на нови 
музикални задачи чрез трансфер на овладени знания и умения; 
решаване на проблемни задачи; творчески задачи, осигуряващи 
възможност на студентите за изява на авторските им 
възможности.  

Компетентностите са основен критерий за 
професионализъм. Тяхното формиране е постигане на 
съответствие между наличните познавателни ресурси на 
индивида и изискванията на реалната, в случая, образователната 
среда. При обучението по електронни музикални инструменти у 
студентите се изграждат следните музикални компетентности:  

1. Музикално-теоретическата компетентност включва 
основни музикално-теоретични знания, свързани с теория на 
музиката, инструментознание, солфеж, хармония, музикален 
анализ, осигуряващи овладяването на инструмента и 
възможности за анализ на песни, на базата, на който студентите 
самостоятелно да съставят аранжименти и партитури към детски 
и училищни песни, да създават собствен звуков продукт (караоке 



 

 

файлове) с помощта на синтезатора и компютърни музикални 
програми. 

2. Музикално-изпълнителската компетентност включва: 
създаване на естетическо отношение към музикално-
изпълнителската дейност и инструментална музика; формиране 
на мотивация за ефективно овладяване на синтезатора; 
изграждане на изпълнителски умения и техника; придобиване на  
умения за организация на изпълнителската дейност и 
самоконтрол при усвояване техниката за свирене на електронния 
инструмент; използване на  придобитата грамотност за владеене 
на музикалните електронни ресурси при създаване на собствен 
звуков продукт и предаване на музикалната информация на 
учениците чрез средствата за невербална комуникация. 

3. Музикално-педагогическата компетентност допълва 
педагогическата компетентност, която се формира у студентите 
от всички изучавани дисциплини с развитието и формирането на 
специфични, специализирани знания, умения и способности като: 
мотивация за активно участие в музикалноизпълнителската 
дейност; знания за новостите в областта на музикалното 
образование и възпитание; умение за решаване на педагогически 
задачи в конкретна учебна музикална ситуация; изграждане на 
умения за по-нататъшно самообучение и самоусъвършенстване; 
култура на общуване при педагогическото взаимодействие и 
умение за работа в екип (при ансамбловото изпълнение); 
подбиране на музикален репертоар, съобразно възрастта на 
учениците, приложим в педагогическата практика. 

Създаването и формирането на горепосочените 
компетентности и съответните компетенции у студентите – 
бъдещи учители се основава на следните подходи: 
квалификационен подход – осигуряващ формирането на 
компетенции, овладяването на знания и умения, заложени в 
квалификационната характеристика на обучавания, необходими 
за придобиване на професионалната квалификация – начален 
учител; компетентностен подход – осигуряващ създаването на 
музикално-педагогически компетентности и съответните им 
компетенции, формиращи професионалната подготовка на 



 

 

бъдещия начален учител; личностен подход – осигуряващ 
формиране на личностни професионални качества, необходими за 
бъдещата професия: 

• възможност за проектиране на подходящи действия за 
оптимални педагогически решения в дадени 
музикалнообразователни ситуации, самостоятелност в 
организиране на музикално-педагогическа дейност за решаване 
на определени образователни задачи, бързо адаптиране към 
променящите се професионални условия; отношение към 
„валидността”, значимостта и съвместимостта на изучаваната 
учебна дисциплина като приложимост в бъдещата им професия; 
осмисленост и построяване на междудисциплинарни модели при 
решаване на професионални ситуации, като включват знания и 
умения, добити при изучаването на други дисциплини; обективно 
оценяване и интерпретиране на получените резултати от 
музикално-педагогическата си дейност (Ан. Атанасова-Вукова).  
 Вторият модул на обучението по ЕМИ дава  знания и 
формира умения за използване на интерактивен софтуер. По 
време на обучението студентите използват три различни 
интерактивни софтуера, придобиват и формират т.нар. 
дигитална компетентност, която се свързва с придобиване на 
умения за ползване на цифрови технологии, които позволяват на 
студента да работи с компютри, софтуерни приложения и с бази 
данни, помагайки му да реализира своите идеи и цели. 
Формирането на дигиталната компетентност осигурява и дава 
възможност на студентите да придобият умения и способности, 
позволяващи им ефективно да работят и участват в цифровото 
общество. 

Вторият компонент на теоретичния модел на  
музикално-педагогическата технология на обучението на 
студентите в свирене на електронни музикални инструменти са 
двете форми на обучение, чрез които то се реализира- 
лабораторни упражнения и самостоятелна работа на студентите. 

Лабораторното упражнение е основна организационна 
форма на обучението по ЕМИ, при което то се осъществява 
групово (5-6 студенти в група). Самостоятелната работа на 



 

 

студентите е съществен компонент на образователния процес във 
висшето образование. Тя е една от основните форми на учебния 
процес и се осъществява под ръководство на преподавателя или 
самостоятелно от студента като повторение (упражняване) на 
музикално-изпълнителските задачи, поставени по време на 
занятията, или дадени допълнително от преподавателя на 
обучаваните с необходимите указания. Висшето образование се 
отличава от средното образование основно в методиката на 
образователния процес и степента на самостоятелност на 
обучаваните. Самостоятелната работа на студента задълбочава и 
разширява знанията, създава интерес към познавателната 
дейност, развива и формира познавателните способности. 
Самостоятелната работа на студента се приема, в настоящия труд, 
като основен резерв за повишаване на ефективността на неговата 
подготовка по ЕМИ.    

Третият компонент на модела на музикално-
педагогическата технология за обучение на студентите по 
електронни музикални инструменти е свързан с използване на 
следните методи: обсъждане; обяснение; наблюдение; 
демонстрация; упражнение; ситуация; проект; 
сътрудничество.* 

Четвъртият компонент на теоретичния модел на 
музикално-педагогическа технология за обучение по електронни 
музикални инструменти е системата за оценяване на знанията, 
уменията и компетентностите на студентите. 

Оценяването на студентите се определя чрез въвеждането 
на балово-рейтинговата система, която осигурява: контрол върху 
успеваемостта; прогноза за определяне на използваемостта на 
всички възможности на всеки студент и установяване на неговите 
потенциални възможности; организация на условията за 
активизиране на интересите и мотивацията на студента за учене; 
управление на овладяването и придобиването на компетентности, 
знания и умения и формиране на личностни качества у студента, 

                                       
*Изброените методи са описани подробно в дисертационния труд 



 

 

осигуряващи самоорганизация, саморегулация и самооценяване” 
(Ан. Атанасова-Вукова). 

В съвременната педагогика на висшето образование се 
приема, че между ЕСТК, използвана във европейските 
университети и рейтинговата система за оценяване на знанията, 
уменията и компетентностите на студентите, съществува 
вътрешна технологична връзка, която позволява те да се 
използват паралелно, тъй като са построени на една и съща 
основа, но с различни функции. Кредитната система се определя 
като система за количествена оценка на дадена квалификационно 
– образователна степен, а балово-рейтинговата - като система за 
оценяване на качеството на усвояване на учебното съдържание 
(Ан. Атанасова-Вукова). 

При обучението по ЕМИ оценяването на знанията, 
уменията и компетентностите се осъществява в целия период на 
обучение като преподавателят и студентът ползват 
„Индивидуална рейтингова карта”, в която се нанасят 
постиженията на студента за всяко занятие - темата, задачите за 
аудиторна работа и оценката в края на часа. Чрез осигуреният 
текущ контрол се проверяват етапите от формиране на знанията и 
уменията на студентите. В процеса на обучението по ЕМИ 
студентите контролират своите действия, констатират неточности 
и ги отстраняват, упражнявайки постоянен самоконтрол. В края 
на всеки модул, в резултат на натрупаните точки от 
индивидуалните рейтингови  карти на студентите и текущия 
контрол, се оформя тяхната оценка. Обучението по ЕМИ 
завършва с текуща оценка, която включва обобщените резултати 
от двата модула. 

Предлаганата музикално-педагогическа технология за 
обучение по електронни музикални инструменти на студенти-
бъдещи начални учители, разгледана през погледа на културата 
на нововъведенията се представя  в няколко аспекта: 

Педагогически – това е сериозна промяна, касаеща 
заменяне на досегашния информационен модел на обучение с 
нов, качествено различен модел, който съчетава универсалното и 
професионалното, модел, който изгражда знания, умения и 



 

 

компетентности, които стоят в основите на готовността на младия 
професионалист за музикално-педагогическа дейност. Условията, 
създавани при това обучение, провокират преминаването на 
студента към нова степен на професионална пригодност,  
изявявана в активно, целенасочено формиране на професионални 
компетентности и съответните компетенции, в чиито когнитивни 
основи стоят операционални способности за успешно използване 
и прилагане на получените знания, умения в реална музикално-
педагогическа среда.  

Методически – използването на съвременни форми на 
работа и методи: методи и техники за събиране на музикално-
педагогическа информация; методи, използвани в диалогично 
обучение (обяснение, обсъждане, сътрудничество); методи и 
техники за обобщаване на музикалната информация; 
демонстрация; мултимедийни технологии; анализ на музикално- 
практически ситуации. 

Образователно-контролен – използването на балово-
рейтинговата система за оценяване компетентностите, знанията, 
уменията на студента позволява да се организира ритмично 
работата на студентите,  да се ранжират студентите по ниво на 
овладяване на учебния материал и придобиване на умения и 
компетентности, което дава възможност на преподаватели и 
студенти своевременно да коригират действията си. В този 
случай целта е планирането, организирането, управлението на 
познавателната дейност на студента. Преподавателят от основен 
„доставчик“ на знания се превръща в „сценарист“ на 
познавателната дейност на студента. Балово-рейтинговата 
система поставя акцента върху интегративността и насочеността 
на знанията и уменията, върху адекватността на професионалното 
поведение, съгласно професионалните норми. Затова 
задължително условие при оценяване на резултатите от 
проведеното обучение е то да се осъществява в максимално 
приближена към професионалната реалност, “имитираща 
професионалната дейност” и „професионална среда”. 
Разработването и прилагането на балово-рейтингова система за 
всяка учебна дисциплина е проверка, критерий и мярка за 



 

 

степента на адекватност на нейното учебно съдържание с 
квалификационната характеристика на обучаваните студенти и 
бъдещата им професия. 
        Организационен - самостоятелната работа на студента е 
основен компонент на образователния процес, която се определя 
като количество още в учебния план на специалностите, а като 
качество, т.е. формите на  самостоятелната работа и нейната 
оценка, са дадени в учебната програма на дисциплината, 
независимо от нейния статут, заложен в учебния план.                
 Организацията на настоящото изследване, съобразена 
с изискванията за провеждане на подобен тип изследвания е 
описана в параграф 3. Тя включва следните три етапа: 

1. Констатиращ експеримент (начален етап), който има 
ориентировъчен характер, насочен към установяване на входното 
състояние на изследваните студенти. 

2. Формиращ експеримент (втори етап), който включва 
формираща програма, провеждана в периода 2010-2014 година, 
чрез която се апробира музикално-педагогическа технология за 
обучение по ЕМИ.  

3. Контролен експеримент (краен етап) с контролно-
оценъчни функции и възможности за установяване на 
продуктивността и ефективността на обучението по ЕМИ на 
студенти чрез експериментираната музикално-педагогическа 
технология.  
 Педагогическият експеримент се провежда със студенти 
от специалностите “Начална училищна педагогика и чужд език” и 
“Начална училищна педагогика и информационни технологии” от 
ШУ, Колеж – Добрич и се реализира в продължение на четири 
учебни години в реални учебни условия. 

Изследването се провежда по дисциплината Музикален 
инструмент, която се изучава във втори курс в два семестъра с 
хорариум общо 50 часа – ІІІ семестър – 30 часа практически 
упражнения и ІV семестър – 20 часа практически упражнения. 
Обучението се осъществява с 45 студенти на възраст от 19 до 36 
години, разпределени в групи по 5-6 студенти, съгласно 



 

 

разработената експериментална музикално-педагогическа 
технология. Включените в експерименталната програма студенти  
не са подбирани според техните музикални възможности, не са 
свирили на музикален инструмент и нямат предварителна 
музикална подготовка.  

В параграф 4 на настоящия труд се разкриват 
използваните методи в методиката на изследването:  

1. Теоретичен анализ на научната литература по 
проблематиката, свързана с обучението по ЕМИ. 

2. Педагогическо наблюдение – за проследяване развитието 
на инструментално-изпълнителските и технически възможности 
на студентите „професионални бакалаври” от педагогическите 
специалности. 

3. Педагогически експеримент – провеждане на съответния 
експеримент чрез прилагане на музикално-педагогическа 
технология за обучение по цифров електронен музикален 
инструмент и формиране на музикално-изпълнителската 
компетентност. 
 Методиката за оценяване на постиженията на студентите 
при обучението по ЕМИ е описана в параграф 5. За установяване 
ефективността на предлаганата музикално-педагогическа 
технология и нейната организация при обучението по ЕМИ на 
студенти, които не са се занимавали с музика, се използват 9 
критерии с по 3 показатели за всеки критерий определящи 
нивото на овладяване на знанията, уменията и навиците 
необходими за музикално-изпълнителската дейност. Резултатите 
от първия модул на обучението се определят от 4 критерии (12 
показателя), а за вторият модул - от 5 критерии (16 показателя). 
 За диагностициране на усвояемостта на учебните задачи 
за отделните критерии, чрез техните показатели, са обособени 
четири нива, даващи представа за степента на овладяване на 
знанията, уменията и компетентностите: първо- нулево  ниво (х0) - 
невъзможност за изпълнение на учебната задача; второ - средно 
ниво (х1) - изпълнение на учебната задача с помощ, липса на 
самостоятелност в търсенето на решения при овладяването на 
задачата и начините за преодоляването на проблемните моменти; 



 

 

трето – добро  ниво (х2) - правилна ориентация в изискванията, 
допуска неточности, поради неовладяна изпълнителска техника; 
четвърто – много добро ниво (х3) – самостоятелност при 
изпълнение на поставената задача, добра последователност на 
действията, използва овладени умения и знания, точна 
изпълнителска техника.* 
 Критериите за Модул I: Овладяване на ЕМИ с 
автоматичен акомпанимент Yamaha са: 
 Критерий 1. Овладяване на начални умения за 
свирене с показатели: Формиране на пръстови двигателни 
умения; Формиране на двигателни умения за свирене с една ръка; 
Формиране на двигателни умения за свирене с две ръце 
едновременно, при точно интониране и спазване на темпото. 
 Критерий 2. Пренос на овладените знания и умения в 
нова ситуация (различни модели Yamaha) с показатели: 
Ориентиране на студентите върху разликите между включване 
на ритъм бокс и автоматичен акомпанимент, и промяна на 
темпото; Пренос на овладените знания и умения при използване 
на същите функции на различни модели; Използване на различни 
модели Yamaha при самостоятелно разучаване на нови песни 
 Критерий 3. Овладяване на изпълнителски умения, 
свързани с промяна в темпоритъма с показатели: Свирене с 
автоматичен акомпанимент при спазване на темпоритъма; 
Самостоятелно определяне темпото на песен, съобразно 
характера й; Свирене в ансамбъл при  спазване  на  
темпоритъма . 
 Критерий 4. Решаване на творчески задачи при 
използване на инструмента с показатели: Подбиране на 
тембри, съответстващи на характера на песента; Подбиране 
на музикални стилове, съответстващи на характера и точния 
размерна песента; Съставяне на перкусионни аранжименти към 

                                       
*нивата за оценяване на всеки показател на критериите са: „много 
добра” (х3), „добра” (х2), „средна” (х1), „слаба” (х0) са дадени подробно 
в дисертационния труд. 



 

 

познати песни, съобразно характера и стиловото им 
разнообразие 

Критериите за Модул II Използване на интерактивен 
софтуер са: 
 Критерий 5. Въвеждане на нотна информация в 
компютърен софтуер чрез електронен музикален инструмент 
с показатели: Свързване на компютър и синтезатор 
посредством  MIDI кабели, проверка на връзката между двете 
устройства. Промяна на тембри в съответните MIDI канали; 
Въвеждане на различни по трайност ноти и акорди в Сибелиус 
чрез изсвирване; Редактиране на въведената нотна информация; 
 Критерий 6. Въвеждане на нотна информация в 
музикален софтуер чрез мишка и клавиатура с показатели: 
Стартиране на нотната програма и създаване на нов проект в 
подходяща тоналност и размер; Прибавяне на нови петолиния за 
различните инструменти (флейта, пиано, ударни); Боравене с 
различните музикални знаци (знаци за повторения, четвъртини с 
точки, първа и втора волта и др.). 
 Критерий 7. Оформяне на музикална партитура на 
песен с подходящ инструментариум с показатели: Замяна на 
даден инструмент с друг според стила и характера на 
мелодията, аранжиране с подходящи инструменти; 
Прослушване на цялата песен и боравене с транспортния 
механизъм; Подготовка за принтиране и експортване в MIDI 
формат. 
 Критерий 8. Редактиране на файла в MIDI формат с 
MIDI редактор с показатели: Стартиране на MIDI редактор, 
отваряне на MIDI проекта, предварително подготвен от 
Сибелиус, и ориентация в нея; Последно оформяне на MIDI 
проекта; Експортване в аудио формат (WAV) и прослушване на 
получения резултат. 
 Критерий 9. Създаване на караоке файлове с 
показатели: Отваряне на подготвения аудио файл в караоке 
редактора и адаптиране на програмата към предстоящите 
промени (стартиране на софтуера за създаване на караоке 
файлове, вмъкване на аудио файла, върху който ще се въведе 



 

 

текст на песен); Въвеждане на текст по срички; Свързване на 
сричките от текста с мелодията; Конвертиране във видео 
формат с подходящи настройки и преглеждане на караоке 
съдържанието. 
 Определяне надеждността на резултатите на изследваните 
студенти се прави в параграф 6. Коефициентът на надеждност на 
резултатите по всичките критерии се определя по формулата на 
Спирман-Браун 
 

                                    
 
където: 
rsb – е надеждността на системата; 
rt - линейната корелация между четните и нечетни балове. 
 Полученият резултат rsb = 0,96, съгласно Н. Олейник, се 
интерпретира като отличен. Анализът на тези данни показва, че 
резултатите от оценките на всички критерии и показатели се 
интерпретират правилно и тестовата система гарантира висока 
повторяемост, т.е. висока устойчивост на получения резултат. 
 Трета глава е посветена на представянето и анализа от 
резултатите на настоящето изследване 
 Анализът на получените резултати от прилагането на 
музикално-педагогическата технология на обучение на 
студентите по електронни музикални инструменти дава 
възможност да се проследи динамиката на развитие и формиране 
на музикално-изпълнителски знания, умения и компетентности 
на всеки студент. Тълкуването на получените резултатите се 
насочва към установяване на нивото на тяхното овладяване от 
студентите чрез използваните оценъчни нива на критериите и 
показателите, представени във Втора глава.  

 Студентите, които се обучават в Колежа не са подбирани 
според техните музикални способности, затова още в първия час 
по музикален инструмент се провежда анкета, чрез която се 



 

 

установява отношението им към обучението по музикален 
инструмент и входното им ниво.* 
 Резултатите от проведената анкета показват, че: 100% от 
тях не са свирили на музикален инструмент; 71% от тях са имали 
желание, но не са имали възможност да свирят; 78% не вярват, че 
ще могат да изнесат урок по музика с помощта на ЕМИ; 65% от 
тях се самоопределят като немузикални. 
 Анализът на резултатите от анкетата показва, че до 
постъпването в Колеж-Добрич студентите, включени в 
настоящото изследване, не са свирили на музикален инструмент и 
нямат необходимата нотна грамотност и изпълнителска практика. 
Това дава основание за входно/начално ниво на техните 
изпълнителски умения и знания да се приеме нулево ниво (х0). 
 Анализът на резултатите е насочен и обхваща данните 
получени за първи и втори модул на обучението за всеки 
критерий и неговите показатели на контролния етап от 
проведеното изследване, т.е. след проведеното обучение, 
съгласно психо-педагогическите условия, методи и средства, 
предвидени в модела на прилаганата музикално-педагогическа 
технология. Направеният статистически сравнителен анализ на 
тези данни осигурява обективност при съпоставянето на входното 
и изходното ниво за всеки критерий поотделно, съобразно 
данните от неговите 3 показателя. Вследствие на този анализ се 
определя динамиката на овладяване на знанията и уменията при 
обучението по ЕМИ, както и ефективността на педагогическата 
система за формиране на музикално-изпълнителските 
компетенции. Получените резултати от обучението за изходния 
етап от изследването за всички критерии и съответните им 
показатели са отразени в таблици и диаграми в дисертационния 
труд. Този статистически анализ и сравнителният анализ на тези 
основни данни от диагностичната процедура за установяване на 
развитието на музикално-изпълнителските възможности за 
входното и изходното ниво на студентите позволи да се направи 

                                       
*анкетата е дадена подробно в дисертационния труд 



 

 

обстоен анализ на резултатите за първи и втори модул на 
обучението по ЕМИ. 
 Данните отразяващи резултатите получени при провеждане 
на Модул 1 от обучението за изходното ниво на студентите са 
представени на Диаграма № 1. 
  

 

 
Диаграма № 1. Резултати за изходното ниво на студентите – 

Модул I 
Данните, отразяващи нивата на сформираност и степента на 

овладяване на иструментално-музикални знания и умения за 
Модул 1 изходно ниво, показват, че при четирите критерия по 
всички показатели, студентите постигат високи резултати – 
„много добро” ниво (х3) и „добро” ниво (х2). Прави впечатление, 
че относителният дял на студентите получили „много добра” 
оценка (х3) при осем от дванадесетте критерия е между 40% и 
50%, а при тези с „добра оценка” той е между 20% и 30%, като 
при трети критерий е дори над 30%. Наблюдава се също така 
тенденция за понижаване дяла на студентите, получили „средна 
оценка” (х1), която в повечето случаи е около 20%, а „слаба 
оценка” (х0) имат единични студенти, т.е. относителният дял е в 
рамките на 0% - 15% . 
   Основен момент в разработената музикално-педагогическа 



 

 

технология за свирене на електронни музикални инструменти е 
създаване у студентите на умения за трансфер на вече усвоени 
знания и умения с оглед ползването на различни електронни 
инструменти. Прави впечатление еднаквия брой студенти при 
втори и трети  показател с „много добра” и „добра оценка” (х3, х2 
- 28,89%). Това показва, че по-голямата част от студентите 
57,78% пренасят усвоените знания и уменията при използване на 
същите функции при различните модели, както и при 
самостоятелно разучване на нови песни. Следователно, 
използваната музикално-педагогическа технология и 
методическата организация при обучението на студентите  
отговорят на специфичността на възможностите на студентите и 
създават оптимални условия  за  ефективна самостоятелна 
познавателна  активност.  
 

 
Диаграма № 2. Резултати за изходното ниво на студентите – 

Модул II 
 

 Резултатите отразяващи постиженията на студентите при 
обучението по Модул II (Диаграма № 2) изразяват 
преобладаващия висок резултат на студентите, получили „много 
добра” оценка както и наличието на „слаба” оценка само в два 



 

 

показателя. 
 Обучението в Модул II се оказва доста по-забавно, 
увлекателно и интересно за студентите. Това ги мотивира за по-
активно участие в музикалноизпълнителската дейност. Отчита се 
също, че са по-информирани за новостите в областта на 
музикалното образование, придобили са умения за тяхното 
прилагане в реална училищна среда. Усвоили са също така 
редица знания и умения за работа с дигитални ресурси, за 
разработване на дигитални проекти и др., в резултат на което у 
тях се формират не само музикално-изпълнителска, но и 
музикално-педагогическа и дигитална компетентности. 
 



 

 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Диаграма № 3. Резултати за изходното ниво на студентите от 
двата модула 



 

 

 Сравнителният анализ на резултатите от двата модула 
(Диаграма №3) определя по-доброто представянето на студентите 
при обучението по Модул II (през втория семестър), където 
резултатите са значително по-високи от тези при обучението по 
Модул 1 (през първия семестър). Това вероятно се дължи, на 
първо място, на проведеното вече обучение по Модул I и 
изграждането у студентите на изпълнителски навици и умения, 
както и обогатяването им със знания, необходими за успешното 
обучение през Модул II. Освен това, на второ място, трябва да се 
има предвид, че работата с музикален софтуер се оказва далеч по-
леко овладявана и приятна от полагането на усилия за свирене с 
две ръце едновременно с акомпанимент в различни стилове, 
размери и темпо. Необходимо е обаче да се подчертае, че 
получените резултатите при  Модул II не биха били толкова 
високи, ако студентите не бяха овладeли при обучението по 
Модул I музикално-теоретични, изпълнителски и педагогически 
знания, умения и компетенции. 
 



 

 

ОБОБЩЕНИЕ И ИЗВОДИ 
 

 Направеният теоретичен анализ на съвременната 
литература, касаеща специфичността на електронните музикални 
инструменти, методическите системи за обучение по цифров 
електронен инструмент и неоткриването на специализирана 
методическа технология за обучение на ОКС „професионален 
бакалавър” начален учител по ЕМИ, са основание и 
мотивираност на разработваната тема и проведеното изследване.  
 Настоящият дисертационен труд, насочен към 
разработването и апробирането на  музикално-педагогическа 
технология за обучение на студенти ОКС „професионален 
бакалавър”, съобразена с квалификационната насоченост на 
получаваното от тях образование и предназначена за обучение на 
студенти – бъдещи начални учители, които нямат предварителна 
музикална подготовка, определя необходимостта и актуалността 
от неговото разработване. 
 Предлаганата в този труд музикално-педагогическа 
технология за обучение по електронни музикални инструменти 
на студенти-бъдещи начални учители се разкрива в няколко 
аспекта: педагогически - заменяне на информационния модел на 
обучение с нов модел, който съчетава универсалното и 
професионалното, модел, който изгражда знания, умения и 
компетентности, които стоят в основите на готовността на младия 
професионалист за музикално-педагогическа дейност; 
методически – модел, при който се използват съвременни форми 
на работа и методи в диалогичното обучение; образователно-
контролен – модел, при който се въвежда балово-рейтинговата 
система за оценяване компетентностите, знанията, уменията на 
студента; организационен – модел, при който самостоятелната 
работа на студента е основен компонент на образователния 
процес. 
 Предлаганата педагогическа технология за обучението по 
ЕМИ отговаря на специфичността на висшето образование, при 
което методиката на образователния процес осигурява 
самостоятелността на обучаваните, като преподавателят само 



 

 

организира познавателната дейност на студентите, а студентът 
сам осъществява овладяването на знанията и уменията. 
 Така в обучението по ЕМИ студентите овладяват и 
формират необходимите музикално-теоретични, музикално-
изпълнителски, музикално-педагогически и дигитални 
компетенции, които им позволяват: самостоятелно да разучават 
песни от репертоара на началното училище; свободно да боравят 
с различните видове електронни инструменти; да акомпанират на 
собствено и чуждо изпълнение; да създават аранжименти, които 
чрез интерактивен софтуер да ги превръщат в караоке файлове; 
да използват електронния инструмент в различните форми на 
работа в началното училище.  
 Резултатите от проведеното изследване и техният анализ 
потвърждават издигнатата хипотеза, че разработването и 
апробирането на музикално-педагогическа технология, 
отговаряща на спецификата на ЕМИ и възможностите на 
обучаваните студенти ще осигури високотехнологичен, 
интензивен и продуктивен музикално-образователен процес със 
студенти ОКС „професионален бакалавър”. Чрез тези резултати 
се установява ефективността на прилаганата музикално-
педагогическа технология за обучение по ЕМИ, което определя 
постигането на целта и задачите на настоящия дисертационен 
труд .  
 Всичко това дава основание да се направят следните 
ИЗВОДИ: 
• Музикално-педагогическата технология за обучение по 

ЕМИ предлага възможности за по-леко овладяване на 
инструмента от студенти, които нямат предварителна музикална 
подготовка, тъй като автоматичните функции на синтезаторите 
им позволяват чрез елементарни действия да постигат по-високи 
музикални резултати. 
• По своята същност предлаганата музикално-

педагогическа технология за обучение по ЕМИ е насочена не 
само към развитие на музикално-изпълнителски знания, умения и 
компетентности, но и за приобщаване към музикалното изкуство 



 

 

и музикално-изпълнителската дейност на студенти, които не са се 
занимавали досега с музика. 
• Използването на интерактивен софтуер за създаване на 

собствени аранжименти, партитурни и звукови записи осигурява 
възможности за използване на придобитите вече знания и умения, 
които студентът пренася в нови музикално-педагогически 
ситуации и в музикално-изпълнителската си дейност за 
разнообразяване и обогатяване на урока по музика в началното 
училище. 
• Въвеждането на Рейтинговата система позволява 

непрекъснат контрол и оценка на всеки студент от преподавателя, 
както и самооценка и самоконтрол от всеки студент през целия 
период на обучение.  
• Чрез обучението по ЕМИ студентите получават не само 

практическа подготовка, но и знания и умения от областта на 
методиката на музикалното възпитание в началното училище. 
• Обучението по електронен музикален инструмент 

подпомага процеса на формиране на: мотивационно отношение 
към инструментално-изпълнителската дейност и готовност за 
активно включване в нея; умения за по-нататъшно самообучение 
и самоусъвършенстване; творчески подход при съставяне на 
аранжименти. 
 Всичко това дава основание да се приеме, че свиренето на 
електронни музикални инструменти значително ще улесни и 
обогати работата на студентите - бъдещи начални учители в 
часовете по музика. Известно е, че в съвременната музикална 
психология не се препоръчва прекъсване на изпълнителската 
дейност. Във връзка с това може да се предложи обучението по 
ЕМИ да продължи в следващите семестри като избираема 
дисциплина и групите се комплектуват съобразно 
изпълнителските възможности на студентите.  



 

 

ПРИНОСНИ МОМЕНТИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

1.  Разработена е научно обоснована и приложима 
музикално - педагогическа технология за обучение по електронни 
музикални инструменти на студенти „професионални бакалаври”, 
която дава възможност за прилагане на усвоените знания, умения 
и компетентности в бъдещата им работа като начални учители. 

2.  Музикално-педагогическата технология е оригинална и 
практически приложима при студенти, които нямат 
предварителна музикална подготовка, опираща се на принципи, 
подходи, форми на работа и методи на съвременната дидактика 
на висшето образование. Тя осигурява такъв тип обучение, при 
което основна роля има активността на студента като субект на 
образователния процес. 

3.  Музикално-педагогическата технология предлага нов тип 
организация на учене, за студенти-бъдещи учители, при която се 
осъществява двустранна комуникация между ЕМИ и компютър 
чрез двумодулна технология на обучение, осигуряваща поетапно 
овладяване на знанията и уменията и техния пренос в нова 
ситуация. Така в контекста на обучението по ЕМИ на студенти-
педагози, ОКС „професионален бакалавър”, се осигурява 
връзката между музикалното изкуство и съвременните 
технологии. 

4.  Обучението по ЕМИ подпомага формирането на 
мотивирано отношение към инструментално-изпълнителската 
дейност, готовност за активно включване в нея, умения за по-
нататъшно самообучение и самоусъвършенстване, което 
позволява на бъдещите учители да използват електронния 
инструмент в различните форми на музикално-образователния 
процес в началното училище.  

 
 



 

 

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ПО ТЕМАТА 

1. Байчев, Ц., Б. Байчева, Актуални проблеми в обучението по 
електронни музикални инструменти на студентите- 
професионални бакалаври от педагогическите специалности, 
//Знанието-традиции, иновации, перспективи, Бургас, 2013, том І, 
с. 297-302. 

2. Baychev, Ts., B. Baycheva, Establishing the Musical and 
Pedagogical Competence of College Students in Teaching them 
Electronic Musical Instruments //TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I 
OBRAZOVANJE. STANJE I PROBLEMI, CILJEVI I 
MOGUCNOSTI, PROMJENE I PERSPEKTIVE, Banja Luka, 2013, 
7: 585-593. 

3. Байчев, Ц., Възможности за използване на Караоке в 
общообразователното училище, //"40 години Шуменски 
университет”, Шумен, 2011 г. с. 709-714. 

4. Байчев, Ц., Б. Байчева, За някои нови тенденции в обучението 
по музикален инструмент на колежаните от педагогическите 
специалности //Научни публикации, Хуманитарни науки – 
Предизвикателства и постижения, Бургас, 2003, с. 54 – 59. 

 


