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            Дисертационният труд е обсъден, одобрен и предложен за 

публична защита на заседание на разширен катедрен съвет на 

катедра „Социална и специална педагогика“ при Педагогическия 

факултет към Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“ на 15.07.2022г. (Протокол № КД-01-11/15.07.2022г.) 

 

              Дисертационният труд се състои от увод, четири 

глави, заключение, научни приноси, библиография и 

приложения  с общ обем  402 станици.   

 

Библиографията  включва общо 416 заглавия, от които: 

 на кирилица - 250 заглавия; 

 на латиница - 141 заглавия; 

 онлайн източници - 25. 

Съдържанието е онагледено с 9 таблици, 8 схеми и 12 фигури.  

 

          Публичната защита на дисертационния труд ще се 

проведе  на 18.10.2022 г. от 10.00 ч.  в зала  209, Корпус 2 на  

Шуменския  университет „Епископ Константин Преславски“.  
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА  

НА ДИСЕРТАЦИННИЯ ТРУД 

 

 

 

 

 

        „Порасналото значение на външната реалност 

повишава значението и на обърнатите към нея сетивни 

органи и на свързаното с тях съзнание.“  

Зигмунд Фройд 

 

Свойството отражение, което притежава всичко 

съществуващо, се изразява в това, че върху всеки предмет се 

отразяват онези външни въздействия, на които той е подложен. От 

своя страна, външните въздействия обуславят и самото вътрешно 

естество на явленията и като че ли, се  съхраняват в него. По силата 

на това, всички въздействащи предмети и всяко явление е в известен 

смисъл „огледало и ехо на вселената“. На това се основава 

схващането за детермираността на явленията като тяхно 

взаимодействие и взаимна зависимост. 

В съвременните процеси все по-остро се поставят въпросите за 

преосмисляне на системата от ценности и приоритети в 

образователната политика, за отстраняване на формиралите се 

стереотипи. Все по-необходимо е търсенето и експериментирането 

на нови, съвременни технологии, средства и методи за обучение и 

възпитание, които да осигурят единството на рационалния и 

емоционалния компоненти в интегритета на човешката личност, да 

довеждат до оптимално развитие на силите и способностите, до по-
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бързото усвояване на обществения опит и постигане на пълноценна 

реализация в живота.  

В сегашно време, т.нар. „конвенционална педагогика“ 

постепенно започва  да се превръща в системнонаучна, „модерна“ 

педагогика, наричана понякога и философия на образованието. Тази 

новост  променя стрелките на часовниците, доколкото те обхващат  

всички нейни измерения. Концепцията за новопарадигмалното 

образование и за ученето през целия живот започва да се утвърждава 

като водеща не само в теоретичните постановки, но и в 

практическата й реализация. Но независимо от опита за бягство от 

всичко утвърдено от вчерашния ден, ако днешният не съхрани 

корените от миналото, достигнали до нас, бъдещето на следващите 

поколения може да се окаже твърде несигурно, дори лишено от 

елементарните нравствени и човешки достойнства. 

Утвърждава се известна констелация  или полиподходност, 

при което досегашните относително обособени подходи – дейностен 

и личностен, успешно се съчетават със синергетичния, с  

компетентностния подход, с конструктивистката образователна 

парадигма,  която  всъщност е методологическата основа на  

съвременната  система от интерактивни методи на обучение.  

Личностноориентираното обучение поставя учащия се в 

центъра на образователния процес при водещата роля на 

рефлексията и саморефлексията, на мотивацията в цялостната 

образователна дейност. Развитието на педагогиката и психологията 

се характеризира със засилване на процесите на диференциация и 

интеграция, което от своя страна поставя на преден план проблема 

за взаимовръзката и взаимозависимостите между тези две научни 

сфери. 

Познанието е допълнено през погледа на Алвин Тофлър 

определяйки новия тип личност като „асоцииран“ човек, отличаващ 

се със своята находчивост, предприемчивост, инициативност, 

готовност за поемане на риск, за вземане на самостоятелни решения, 
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за нестандартност в мисленето и действията. С други думи, 

съвременното общество е заинтересовано от формиране на нов тип 

самостоятелни и творчески личности, със силно развити 

способности за адаптация  и за самоизменение (ако се налага), и 

както, според Световната здравна организация – най-вече за 

постигането на психично здраве. Психосоциалното менажиране е 

тази подкрепа, която е възможност за успешна адаптация и социална 

изява. Прилагането на някои технологии и подходи осигурява 

приемственост и развитие на човешките „същностни сили“. 

Мнозина автори подчертават, че в последните тридесет-

четиридесет години конвенционалната педагогика, респективно 

класическите педагогически дисциплини, постепенно трябва да 

отстъпят място на една нова, всеобхватна област „Наука за 

образованието”, назовавана понякога като „Философия на 

образованието”, друг път – като „Обща педагогика”. Чрез такъв 

процес на интеграция, в областта на образованието се постига синтез 

от изобилие на идеи от различни области на обществените и 

„точните” науки. 

В най-ново време сме свидетели на редица публикации под 

формата на вече защитени дисертационни или хабилитационни  

трудове, в които се предлагат нови подходи за съществено 

повишаване на качеството на обучението и образованието в 

училище и във висшите учебни заведения, за приложение на 

изследователския подход за повишаване на качеството при 

академичното обучение, за педагогическите технологии, за неговото 

приложение както и за рефлексивно-изследователско учене и 

преподаване.  

Интерес за научното ни търсене са и публикациите, относно 

структуроопределящите параметри на социално-емоционалната 

интелигентност, генезиса и основните етапи в развитието на тази 

идея, релацията между нея и формирането на социален интерес у 

подрастващите, взаимовръзките „родители-училище-деца“, 
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ефективните пътища за формирането и развитието ѝ. Правят 

впечатление и публикациите, насочени към очертаване на феномена 

„социално-емоционално учене“, обзора и сравнителния анализ на 

този тип учене, неговите предимства и перспективи. 

За този дисертационен труд, както и за цитираните, същността 

на перманентното образование се изразява в интеграцията на 

различните звена, степени и форми на първичното, базовото 

образование с тези на вторичното, след базовото образование като 

фундамент на непрекъснатото усъвършенстване на личностния и 

професионалния потенциал.  

В този смисъл става дума за единен непрекъснат процес, 

разчленен на тясно свързани помежду си звена, степени и форми, с 

постоянно нарастваща сложност и все по-ярко изразена 

антропологична насоченост. 

Технологичните  модели  за развитие на надарени ученици и 

тяхното съответствие с конструктивистката образователна  

парадигма – ученето като процес на активно конструиране на знания  

и умения от учащите се чрез изграждане и реконструиране на  

наличните когнитивни структури (схеми) в процеса на овладяване на 

новия опит, са други теми, които допълват интереса ни. Нови и 

адекватни технологични решения за постигане на всичко изброено е 

развитието на дигиталните компетентности като елемент от 

творческата интелигентност.  

Откриваме систематизирани и анализирани актуални идеи, 

концепции и добри практики по приложение на компетентностния 

подход, при проектиране и развитие на професионални 

компетентности, в частност на дигиталната компетентност на 

гражданина (на учителя), на студента-бъдещ учител, като са 

конкретизирани възможности, ограничения и перспективи в тяхното 

критично средоточие, в прехода „компетентностно рамкиране- 

трансгресивно проектиране“, в конкретизация на подходите в 
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условията на полиподходност, каквато е логиката на нашето научно 

изследване. 

В този ред на мисли, перспективата на университетското 

образование и развиващото дигиталната компетентност на 

студентите обучение е, според цитарните автори, растежно 

динамично дидактическо транспониране – реконструктивно 

интегриране и синергетизиране на научното познание. Предлага се 

гъвкавост още в университетското образование и в последващото 

професионално развитие като трансгресивен сегмент от едно 

професионално ядро, трансформиращо и развиващо професионално 

съзнание. 

Всеки учебен свят от изброените по-горе може да бъде 

преплетен с магията на музиката и така по-лесно усвоен. Музиката 

създава невидимо звуково поле, в което се вплитат едновременно, от 

една страна, чувствата, мислите и идеите на композитора, 

превърнати в тонови, темброви, ритмични, темпови и динамични 

съчетания, и от друга, музикалните способности, музикалният и 

житейският опит, естетическите чувства, емоционалната 

чувствителност на слушателя.  

Описана сред предпочитаните за нашето изследване научни 

трудове, я откриваме по-силна и по-мощна от всякога. Тя е фактор 

за  настроения, за чувства, мисли, провокираща асоциации, 

предизвикваща и съграждаща спомени. Подбужда към желание за 

действие, възпитава естетически чувства с важна роля в 

удовлетворяването на социалните потребности, предоставяща  

чувствена наслада и  релаксираща сила. И само ако се предостави 

възможност на всяка личност, която е направила своя избор, да се 

докосне чрез основните музикални дейности: възприемане, 

изпълнение и творчество,  ще получи възможности за достигане на 

емоционалния и интелектуалния потенциал.  

Значимостта на темата на настоящия дисертационен труд е 

отклик и на регулаторните актове на равнище Европейски съюз, 
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откривайки осъществени значително голям брой „меки“ инициативи 

в областта на политиките за психичното здраве и психосоциалните  

рискове. Отчита се, че най-важните фактори, поради които 

психосоциалните рискове са особено трудни за преодоляване, са 

„деликатността на проблема“, „липсата на осведоменост“, „липсата 

на ресурси“, и „липсата на обучение“. 

Националната здравна стратегия (2014-2020), в съзвучие с 

„Националната програма за развитие: България 2020“, отделят 

специално място на подобряване на капацитета и взаимодействието 

при реализирането на комплексни услуги в сферата на 

образованието, здравеопазването, спорта, заетостта и социалните 

услуги при постигане на общи цели за социално включване, а 

Национална програма за развитие на България - 2030, е ключово 

предизвикателство, което ще надгражда тези планове.  

Това дава отражение в образователното дело, в това число и на 

социално-педагогическото образование. Ролята, функциите и 

отговорността на педагозите значително се усложняват и са в 

нетърпеливо очакване от  Стратегията за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж „Европа 2020“.  

Между научните разработки и концепции за обучение и 

възпитание  чрез ретроспективен анализ могат да се открият 

технологични решения и взаимодопълващи се методологии, 

които да са в причинна връзка и обусловеност, удовлетворяваща  

педагогиката на новото време, но се изисква задълбоченост и  

теоретико-методологическо търсене. 

Всичко посочено дотук показва особената актуалност, 

теоретическата и практическата значимост, определяща се от 

обстоятелството, че постиженията  в общотеоретичен аспект могат 

да бъдат научно проследени и обединени в обща генетична 

обусловеност от връзки и приемственост, превърнати в теоретико-

методологически компонент за постигане на съвременни  човешки 

потребности, а успешното му решаване в конкретноприложен 
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аспект, а именно – създаване на казуалитет от методи и похвати за 

оптимално психосоциално менажиране с очертаване на перспективи. 

С отчитането на реално взаимодействие на процесите бе 

направен изборът на проблема, поставен в този дисертационен труд, 

свързан с провеждането на ретроспективен анализ  на теоретични 

разработки и допълнен с експериментални изследвания за 

разкриване на взаимни връзки в развитието на  емоционална, 

творческа и музикална интелигентност, като предпоставка за по-

успешно   психосоциално менажиране в настоящето и за в бъдеще. 

 

ОБЕКТ на изследователския интерес е психосоциалното 

менажиране. Проучването на общите и специфични особености на 

казуалитета и полиподходността на емоционална, творческа и 

музикална интелигентност е  п р е д м е т  на изследването. 

 

В контекста на така декларираните научни намерения, ЦЕЛ на 

дисертационния труд е изследване и оптимизиране на 

психосоциалното менажиране в аспекта на емоционална, творческа 

и музикална интелигентност, осигуряващи ефективност.  

 

В практико-приложен аспект акцентът е поставен върху 

реализиране на органическото единство и синхронизация от 

действия в процесите на обучение и възпитание към и чрез  

емоционална, творческа и музикална интелигентност, като една от 

предпоставките за очаквано  психично здраве на новото време. От 

така поставената цел произтичат някои конкретни задачи, които се 

състоят главно в следното: 

 

 

Задачи с теоретичен характер: 
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1. Да се проучи и разкрие глобалната необходимост на 

съвремието  от  психосоциално менажиране в контекста на 

перманентното обучение – формалното, неформалното и 

информалното учене. 

 

2. Да се открои структурно-функционалната целесъобразност и  

актуалното очакване  от технологичния подход, определящ  

успехите на псохосоциалното менажиране в ръцете на 

конструктивистката образователна парадигма. 

 

3. Да се проучат, систематизират и анализират идеи, концепции 

и добри практики по приложение на компетентностния 

подход при проектиране, и развитие в частност, на 

емоционална, творческа и музикална интелигентност, като се 

конкретизират възможностите, ограниченията и 

перспективите. 

 

4. Да се проучи и разкрие опитът по отношение на превенция 

на агресивното поведение при деца и юноши в контекста на 

успешното психосоциално менажиране. 

 

5. Да се обективизират параметрите на синхронизация на 

знания, умения и нагласи между емоционална, творческа и 

музикална интелигентност (в експерименталната им 

апробация и верификация), като основни конструкти за 

казуалитет. 

 

6.  Да се конституира модел за полиподходно растежно 

проектиране и развитие, като се трасира преходът от 

компетентностно рамкиране на различните интелигентности 
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към „трансгресивно проектиране“ [по Цанков, Н. 2021] и 

развитие на общо психосоциално менажиране. 

 

7. Да се формулират някои по-важни изводи и перспективи за 

повишаване възможностите и качеството на 

психосоциалното менажиране в интерактивен режим. 

 

Задачи  с приложен характер:  

 

Върху основата на проучванията на теоретични източници и 

на експериментални изследвания, както и на проведената 

предварителна експериментална работа, беше формулирана 

следната   хипотеза  на изследването:  

 

Допускаме, че  чрез прилагането на системна, специално 

организирана технологична,  образователна и възпитателна 

последователност, основаваща се на взаимодействията и 

органическото единство между  развитието на  емоционална, 

творческа и музикална  интелигентност, е възможно  цялостно 

ускорено общо развитие на личността  и успешно психосоциално 

менажиране. 

 

При липса на образователна последователност в развитието на 

емоционална, творческа и музикална интелигентност, процесът  

„психосоциално менажиране“ би бил затруднен или забавен. 

 

Хипотезата и цялостният замисъл на научното изследване 

дават възможност тя да бъде конкретизирана в няколко основни 

направления – експериментално проверими, които могат да бъдат 

разглеждани като работни подхипотези.  
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Може да се предположи, че ако се прилага образователна и 

възпитателна последователност, основаваща се на взаимодействията 

и органическо единство между развитието на емоционална, 

творческа и музикална  интелигентност на студентите от 

специалност „Социална педагогика“ – бакалавърска степен и 

„Социално-педагогическо консултиране“ – магистърска степен по 

примера на дисциплините „Социализация чрез музика“, 

“Социализация чрез изкуство“ и „Неформално образование“, то това 

ще: 

• стабилизира рефлексията и саморефлексията, разширяващи 

познавателните и практически граници на когнитивната 

гъвкавост; 

• повиши мотивацията и интереса на студентите за решаване 

на интегрирани проблеми с помощта на художествена 

емпатия; 

• постигне по-добър синхрон на познавателните и практико-

приложните умения, свързани с изразяване и разчитане на 

емоции, мисли и чувства чрез използването на музикалния 

език, на музикално-изразните средства и звуковите 

художествени образи за претворяване на обкръжаващата 

действителност. 

Независимо от множеството понятия и термини, които по 

необходимост трябва да бъдат дефинирани в операционален  аспект, 

са използвани няколко основни, чийто обем и съдържание определят 

цялостната насоченост на разработката. В познатата литература се 

срещат различни интерпретации. Поради несъвпадащите 

определения в разработките на различните автори, както и поради 

тяхната полисемност, се налага да се уточни основното съдържание 

на най-често срещаните. 
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Изходно начало при изясняване на проблема е разбирането за 

единството между категориите дейност и общуване. 

Най-обобщено понятието технология разбираме като 

съвкупност от прийоми, прилагани в образователния процес, и 

следователно педагогическа технология – съвкупност от системни 

съдържателни техники за реализация на учебно-възпитателния 

процес, достигане на планирани резултати от обучението и 

възпитанието, модел на съвместна педагогическа дейност. 

С понятието музикално – дидактически технологии 

обозначаваме системната съвкупност на музикално-педагогическите 

форми, методи, способи на работа, музикално-възпитателни 

средства и организационно – методически инструментариум за 

реализация на музикално-учебния процес. 

Същността на понятието система разкриваме чрез 

множеството свързани помежду си вътрешно организирани 

елементи на определена цялостна формация, в която те са 

йерархично структурирани и съподчинени, а признаците им са 

подчинени на една обща закономерност. 

Основните музикални способности разглеждаме от 

позициите на приетото в музикалната психология становище на Б. 

М. Теплов, т.е. че са ладов усет, метроритмически усет и способност 

за музикално-слухово представяне. Те се формират и развиват върху 

основата на музикалните дейности, поради което решаващо условие 

за успешната реализация на музикалните дейности е 

взаимодействието между способности и дейности. 

С понятието музикален слух обозначаваме способността на 

човека да възприема, диференцира, осмисля и възпроизвежда 

елементите на музикалната реч в нейните разнообразни съчетания и 

проявления. Способността за точното диференциране на височини и 

височинни съчетания в хоризонтален план означаваме с термина 

мелодически слух. 
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С понятието нагласа означаваме психическата готовност на 

човек за активност при извършване на определена дейност, а в тази 

разработка – за различни видове музикални или други учебни 

дейности. 

Под  умение разбираме съвкупността от знания и гъвкави 

навици, която осигурява възможността за изпълняване на 

определена дейност (или действие) в определени условия. 

С понятието стратегия на музикалната дейност разкриваме 

особената съвкупност от умения за усвояване на знания и опит, 

които се използват съзнателно. В тесен смисъл на думата, то 

обединява общи дидактични умения, с които се решават учебните 

задачи в процеса на изпълняваната от тях музикална дейност. 

С понятието формално образование обозначаваме 

образованието, което се получава в институционално изградените 

учебни заведения. То се регламентира от закони, правилници, 

разпоредби. Обхваща обучението на деца от предучилищна възраст, 

ученици и младежи до получаване на висше образование. Учебното 

съдържание е стриктно определено от учебни планове и учебни 

програми. 

Неформално образование  е това, което не е регламентирано 

от закони, правилници, разпоредби. То може да се осъществява 

както в институционалните учебни заведения, така и вън и 

независимо от тях. Учебното съдържание, формите, методите, 

образователните технологии при него се определят в диалог между 

този, който води обучението, и този, който се учи. Неформалното 

образование е насочено към развитие на интелекта, културата, 

личностните качества и личностните възможности на обучавания. 

Музикално мислене разглеждаме като проява на общия 

мисловен процес, поради което безспорно притежава основните 

закономерности и параметри на мисленето при човека, разглеждано 

като феномен в сферата на общата психология. То притежава 

структура, подчинена в глобален аспект на неговите закономерности 
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и се изявява чрез взаимовлиянието между интелектуалните и 

специфичните музикални способности в рамките на определена 

музикална дейност. 

Творчество е човешка дейност,  създаваща  нови, оригинални 

и неповторими духовни и материални ценности. Приемамe, че  

осигурява почти неограничени възможности за осъществяването на 

нови връзки и взаимозависимости, за постигане на по-съвършени 

комбинации. Превръщането на тези възможности зависи от самия 

човек, от неговия ум, находчивост, наблюдателност, въображение и 

преди всичко от умението му да се съобразява с обективните 

закономерности на материята, да ги използва в свой интерес.   

С понятието емоционална интелигентност назоваваме 

умението да разпознаваме, осъзнаваме и контролираме нашите 

емоции и поведение, а също така и емоциите на другите.  Приемамe 

я за комплексна цялост от поведения, способности, убеждения и 

ценности, която помага на човека успешно да реализира визията и 

мисията си, ако му се даде този избор. Тези умения човек научава 

повече или по-малко интуитивно. Различните автори представят 

различни дефиниции, които варират съобразно гледните точки на 

изследователите – философски, психологични, невролингвистични, 

социалнопсихологични. Присъединявамe се към мнението на 

изследващите автори, че емоционалната интелигентност е 

предпоставка за пълноценни взаимоотношения в личния и в 

професионалния живот. 

Приемаме становището на Я. Рашева-Мерджанова, която 

позиционира „трансверсалните компетентности“ като 

постоянни, атрибутивни за човека.  Те са преносими и валидни през 

целия му жизнен път като разумно социално същество и свързани с 

неговата когниция и метакогниция, етика на междуличностни и 

междугрупови отношения, организираност и целевост за 

перспективна дейност и себепознание. Вътрешното преносимо 

ядро на компетентността, според авторката, не само се пренася от 
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ситуация в ситуация, но и се трансформира според своеобразието ѝ, 

в резултат на което произтичат прагматичните умения на 

поведенческата реализация на компетентността. Трансверсалното 

ядро е същността на компетентността, прагматичните умения са 

поведенческите ѝ проекции. 

 

    Методология. Методика и организация на изследването 

 

Обща методологична основа на изследването е Теорията за 

системното устройство на света, отразяваща единството и взаимната 

зависимост между елементите на системите и Теорията за 

единството на познавателната и практическата дейност на 

личността. В педагогическата теория съществени са постановките за 

сложните взаимовръзки и взаимодействия между субекта и обекта 

на възпитанието, където външните причини действат посредством 

вътрешни условия, за единството, многообразието, взаимната 

връзка, зависимостта и взаимодействията между предметите и 

явленията (сродни или противоположни), за тяхното постоянно 

развитие и изменение, за съотношението между цялото и частите му, 

както и изучаването на вътрешната им структура. 

Отправна точка за подбор на методи на изследването е 

Теорията на познанието (Гносеологията). Основание за това е, че тя 

утвърждава усещанията и възприятията (в този научен труд –

емоционални, творчески и  музикални) като основен източник и 

начално звено в процесите на човешкото познание (на нашите 

знания и умения). В този аспект са разгледани емоционалните, 

творчески и музикални интелигентности. При определяне на 

изходните теоретични положения се основавамe  на основните 

положения, развити в психологията и педагогиката: 
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 гледните точки на конструктивистката образователна 

парадигма; 

 социално-възпитателни технологии през структурата и 

съдържанието на многообразния  житейски  и научен опит; 

 на основната психолого-педагогическа аксиома за 

формиращото развитие на предметната дейност; 

 самоактуализацията през призмата на психологията и 

педагогиката; 

 на основата на успешни теоретични концепции по отношение 

на формирането, действието и зависимостите  на 

емоционалната интелигентност и творчество; 

 на научните изследвания в психологията на музикалните 

дейности и психологията на музикалните способности; 

 

Цялостното изследване се основава на системен подход и 

логичен анализ. В системата и структурата на социално-

педагогическия процес като цяло се разглеждат мястото и 

функциите на изследваните феномени. 

За реализирането на предварително поставените цел и задачи 

на изследването и за доказване на хипотезите се използва система от 

методи, които би могло да се обособят в две основни групи: 

Към първата група се отнасят методите за теоретично 

изследване и установяване на компонентите на различните 

феномени. Към тях са и системноструктурните анализи, чрез които 

се установява модела (вида) отношения между компонентите на 

посочената система, тяхното структуриране и функциониране, както 

и методите за анализ на системата от фактори при  цялостния 

психосоциален процес, психологически анализи на системата от 

въздействия в теоретичен аспект. Към тази група методи са 

сравнително-историческият метод и методът за теоретичен анализ и 

синтез.   



20 
 

 Чрез втората група – методи за експериментално-

практическо изследване се установява равнището на развитие на 

музикалните способности и на музикалните дейности на 

обхванатите в експерименталната работа участници по установени 

параметри и показатели, както и особеностите на това развитие по 

време на различните етапи на цялостната работа с тях 
В дисертационния труд за по-голяма яснота са дадени 

различни авторски схеми на методите на изследване. Тъй като до 

сега не е правено такова изследване се наложи да комбинираме 

някои елементи от методики на П. Минчева, А. Атанасова-Вукова,  

В. Манолова, Т.Н. Овчинникова, Д.Н. Узнадзе, А.Н. Леонтиев, А. 

Георгиев, G.Frant, R.Jacobson, които са адаптирани и конструирани 

съобразно целта и задачите на дисертационното изследване. 
От общите психологопедагогически методи за изследване са 

използвани публикувани и авторски резултати от направени 

наблюдения (опосредствено и непосредствено), анкета-интервю-

въпросници (Приложение №1 и №2), различни по вид беседи (Схема 

№3 и №4 в дисертацията), чрез които получаваме данни както за 

равнището на изследванията в тази посока, така и  откроени  научни 

успехи. 

Различните беседи при възприемане, анализиране и осмисляне 

на поставяните задачи (провеждани по предварително подготвени  

планове) са използвани за внасяне на допълнения към отговорите  

ни, за изясняване на предпочитанията за различни дейности, за 

начина на вземане на решения при определени ситуации, за 

установяване на равнището на собствените им критерии при 

оценяване  и др. 

По всички показатели на експерименталните методи са 

съставени задачи-тестове, включващи разработени в практиката  
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еталони на най-често срещаните типове структури. Окончателният 

им вариант е приет след апробирането им и проверката на индекса 

на трудност и статистическата значимост, използвани са задачи –

тестове, при които rtt>0,70. 

При обработката на емпиричния материал са използвани 

следните математико-статистически методи: 

 количиствена обработка на резултатите, представена в 

проценти;  

 вариационен анализ за изчисляване на коефициента на 

вариация, изчислени са средните аритметични стойности, 

средните величини, стандартната грешка на оценката за 

всеки еталон-задача и за всеки способ за изразяване; 

 корелационни анализи за определяне на зависимостите между 

отделните параметри на изследваните феномени, както и 

значимостта на различията; 

 дисперсионни анализи (ANOVA) – по метода на Дънкан и 

Нойман-Койлс са направени множествени сравнения t-

тестове. 

Проверена е постановката на експеримента, намерена е 

значимостта на коефициентите на корелация, доказана е 

ефективността на експеримента. 

Проучването включва три части: констатиращо наблюдение, 

преобразуващо изследване и крайно контролно изследване. 

Методите за обработка на емпиричния материал са описани в 

схема № 3 в дисертацията. Всички математико-статистически 

изследвания са правени при предпоставката, че по всички параметри 

изследваните извадки имат нормални разпределения. 
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          Обхват на изследването 

Изследването е проведено върху  представителна съвкупност 

от официални документи, резолюции, стратегии, теоретични 

разработки и концепции, съобразени с така поставеното научно 

търсене.  

Обхванати са утвърдени науковедчески  трудове, разкриващи 

методологическите подходи на изследване, съвременни парадигми, 

теории в сферата на философията, психологически, социално-

психологически, психолого-педагогически концепции  и  водещи  

концепции в педагогиката.  

Към тази съвкупност допълваме  и  авторски  резултати и 

анализи от  експерименталното изследване,  проведено със студенти  

бакалавърска степен, специалност „Социална педагогика“ и 

магистърска степен, специалност „Социално-педагогическо 

консултиране“ към Педагогическия факултет на Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“, както и  мнението 

на  техни родители. 

 Специален подбор на включените в експерименталната работа 

студенти по отношение на тяхната музикалност не е правен. 

Изследвани са както групово, така и индивидуално, при относително 

уеднаквени условия, инструкции и инструментариум. 
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                     СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

Първа глава     

Технологичният подход при психосоциалното менажиране в 

контекста на образователните парадигми  

 

В първия параграф  е анализирана  теоретичната основа на 

интерактивното обучение - култури  на учене  и глобализационни 

процеси на съвремието. Разгледана е  новата концепция или новия 

принцип на изграждане и функциониране на образователната  

система, в която училищното обучение се коментира само като 

основа за продължаване на образованието, т. нар. базово 

образование. То в действителност служи като трамплин за 

придобиване и на т. нар. образование на втория шанс, чрез 

периодично обучение в едни или други образователни звена или 

организации, както и по пътя на самообразованието. Динамичните 

промени във всички сфери изискват наред с придобиване на 

класическа грамотност в училище перманентно формиране на 

многофункционална грамотност чрез осигуряване на единството и 

приемствеността между формалното образование (formal 

education), неформалното образование (non-formal education) и 

информалното учене (informal learing). 

Трансформира се позицията на учащия от пасивен участник в 

процеса на обучението в активен субект, като по този начин 

значително се повишава неговата самостоятелност и инициативност, 

разгръща се творческото начало в дейността му, постепенно се 

формират у него умения и компетентности за самообразование. 

Дейността на преподавателя се изразява предимно в организиране, 

подпомагане, подкрепа на ученето на всеки участник. Той не само е 

източник на информация, а е и ръководител, стимулатор и съ-
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изследовател, който помага за формулирането на собствени идеи, 

мнения и изводи в процеса на обучението. 

Очевидно, че целта  е  учащите се от пасивни „консуматори” 

на чужди знания да се превърнат в активни конструктори на 

собствените си и чужди знания. При такава постановка се 

минимизира външната, принудителната мотивация за учене, има 

възможност за прилагане на по-ефективни, интерактивни методи и 

похвати на обучение, на алтернативни образователни стандарти чрез 

гъвкава диференциация и индивидуализация на обучението. 

Акцентът се поставя върху „участващото”, диалоговото, 

интерактивното, съсредоточеното върху обучавания (participatory; 

interactive; learner-centered) обучение. Учебните дейности се 

характеризират с изследователска активност, решения на проблеми 

и сътрудничество.  

Очертана е конструктивистката образователна 

парадигма. Наред с когнитивния (индивидуалния) 

конструктивизъм, който поставя акцент върху индивидуалното 

учене и социалния конструктивизъм (конструкцонизъм), 

разкриващ механизмите на диалогичното учене в контекста на 

социалните взаимоотношения, започват да придобиват 

гражданственост колаборативният и комуникалният 

конструктивизъм, контекстуалният и постпозитивисткият 

конструкционализиъм. 

В лицето на теорията за понятийните структури  ученето  

се разглежда като изменение на съдържанието на отражението на 

обектите от действителността в три основни форми: 

външнодвигателна, сетивно-образна и символична. Прави се 

съпоставка с рефлексията на опита, което изисква учащите се да 

осмислят своите действия и налични знания в контекста на 

решаваната задача. Рефлексията води до абстрактна 

концептуализация, при която се интерпретират получените резутати, 

осмислят се закономерности, правят се изводи. Последната фаза е 
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активното експериментиране, което дава възможност на учащите 

се да приложат своите идеи, които се превръщат в нов конкретен 

опит, поставящ началото на нов момент в ученето. 

С когнитивния конструктивизъм постепенно се формира и т. 

нар. социален конструктивизъм, който е тясно свързан с културно-

историческата теория. В основата на развитието на висшите 

психически функции е интериоризацията на опосредстваните чрез 

езика социални отношения. Ученето се осъществява в процеса на 

взаимодействието на учащия се с другите – преподаватели, 

родители, съученици и др. След кръстосаните теоретични пътеки на 

Виготски и Пиаже знанието е към процес на активно 

„конструиране” на знания от учащия се чрез изграждане и 

реконструиране на наличните когнитивни структури (схеми) у 

личността в процеса на овладяване на новия опит, дейности и 

знания, както и адаптиране към променящата се действителност. 

Ученето, независимо в коя област то възниква и се осъществява 

(когнитивна, афективна, психомоторна или интерперсонална), е 

създаване на смисъл чрез съотнасяне на новия опит към вече 

усвоения и осмислен. 

Конструктивисткият подход в обучението поставя акцент не 

толкова върху учебните постижения, колкото върху начините на 

учене. Анализирайки представителите на социалния 

конструктивизъм, конструктивистката учебна среда предлага богати 

възможности за локализиране на ученето в реални жизнени 

ситуации, които очакват от учащите се да работят съвместно, като 

следват своя темп на работа и взаимно си сътрудничат. 

Ролята на социалния елемент значително се повишава при т. 

нар. колаборативен и комунален (общностен) конструктивизъм.    

Откриват се коментарите, че при колаборативния конструктивизъм 

учебният опит има известен дуалистичен характер, тъй като, от една 

страна, той е конструиране на смисъл от самия индивид, а от друга 

страна, той е потвърждение и усъвършенстване на разбиранията 
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чрез колаборативната дейност на учащите се. Изяснена е същността 

на интерактивните методи на обучение с разнообразието на 

вариантите на обучението в интерактивен режим. Към тях се 

отнасят: проблемното обучение, ситуативното обучение, модулното 

обучение, продуктивното обучение, инцидентното обучение, 

съвместното (кооперативното) обучение, обучението като 

изследване, проектното обучение, опитното обучение, базираното 

върху работа учене (обучението чрез редуване на учене и труд), 

базираното на игра учене, ученето чрез действие, контекстното 

учене  и др.  

Проследена е линията на първоначално различните варианти 

на интерактивния образователен модел, които започват да се 

прилагат в реформаторската педагогика, а също и в образованието 

на по-възрастните учащи се. Реформаторската педагогика включва 

най-разнообразни школи, учения и направления.  

Към нея са отнесени: дидактическото художество (А. 

Литварк, Дж. Ръскин, Бр. Майер, Е. Вебер, Е. Линде и др.); 

индивидуалната (персоналистичната) педагогика (Е. Кей, Л. 

Гурлит, Ф. Гансберг, Х. Шарелман, Е. Демолен, Х. Лийтс, П. Гееб, 

С. Реди и др.); социалната педагогика (П. Наторп, П. Барт, П. 

Бергеман и др.); трудово-училищната педагогика (О. Шмид, Б. 

Ото, Дж. Дюи, Г. Кершенщайнер и др.); експерименталната 

педагогика (Ст. Хол, Е. Торндайк, В. Лай, Е. Мойман и др.); духовно-

научната педагогика (В. Дилтай, Б. Ото, М. Бубер, Т. Лит, 

Е.Шпрангер и др.) прагматичната педагогика (Дж. Дюи, Е. 

Паркхърст и др.); различните разновидности на т.нар. цялостно или 

интегрирано обучение (О. Шмид, Б. Ото, Дж. Дюи и др.); 

концепцията за свободното възпитание (А. С. Нийл, Л. Н. Толстой и 

др.); многобройните проекти за групово обучение (П. Петерсен, Р. 

Кузине, С. Френе и др.), валдорфската педагогика (Р. Щайнер), 

педагогиката на сътрудничеството  и пр.  
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Конкретизирана е същността на ситуационните (проблемно-

ситуационните) методи за запознаването на учащите се с 

различни житейски или професионални конкретни ситуации и 

предоставяне на възможност да формулират проблеми и 

самостоятелно да намират тяхното решение. Изяснени са видове и 

съдържание – „Ситуация“, „Казус“, „Инцидент“, “Игровите методи 

на обучение“ – концепциите на Е.Бърн.  

Джон Дюи, Уилям Килпатрик, Елсуърт Колингс също 

акцентират върху възможността за стимулиране на естествената 

активност и любознателност, за целенасоченото и самостоятелно 

придобиване на опит чрез този метод. Отделено е специално място – 

методът на проектите – логистичен в различните образователни 

степени. Обръщаме се и към  концепцията за базирано върху 

работата учене – „дуална система” или като образование тип 

„сандвич”. 

Разглеждат се прилаганите, както в педагогическия, така и в 

андрагогическия модел на обучение, особено през последните 

години – дискусионни методи. Реализацията се осъществява с 

помощта на различни диалогови методи: беседата, учебната 

дискусия, различните форми на дебати, мозъчната атака 

(брейнсторминг), методите „инвентика”, „синектика”, „делфийският 

метод”; „методът 635” и т.н. Обръща все по-голямо внимание и на 

редица по-специфични интерактивни техники и похвати 

[Петров, П., М. Атанасова, 2003, Петров, П., М. Атанасова, 2001, 

Такворян-Солакян, Б. 2012], като „SWOT-анализ”, „диаграма - 

Ишикава”, „пирамида”, „лавина (снежна топка)”, „брейнрайтинг 

(записване на идеи); „трите (четирите, петте…) най-важни неща”, 

Ка-диаграма; Спрей-диаграма; диаграма на Вен; парето-анализ, OPV 

– други гледни точки, PMI – плюс, минус, интересно, „четири ъгъла” 

– стъпка по стъпка, и др. 
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Във втория параграф на първа глава – „Психично здраве в 

европейски измерения“ са очертани древните пътища на мъдростта 

от Демокрит, Протагор, Аристотел, Леонардо да Винчи, Хегел 

,Маркс и Енгелс, докато се стигне до логичното обяснение за 

„колективния  разум“. 

Разкрива се темата Психично здраве - ново разбиране, нова 

надежда. Тази стъпка е последвана от държавите членки на 

европейския регион с приемането на Европейската декларация за 

психично здраве и съответно на Плана за действие в Хелзинки 2005 

г. Деклалацията се подписва съвместно от Съвета на Европа и от 

Европейската комисия и подлежи на одобрение от регионалния 

комитет. 

Положеното проучване се насочва към доклад, публикуван  

2008 година от регионалното бюро на Световната здравна 

организация за Европа, който запознава аудиторията с 

разнообразното състояние на системите за психично здраве в 

Европа. Откриваме политики, цел и функции на проблема в 

Европейския пакт за психично здраве и благоденствие в няколко 

приоритетни области: психично здраве на младежта и в 

образованието; превенция на депресията и самоубийствата; 

психично здраве на възрастните хора; насърчаване на социално 

приобщаване и борба със стигмата; насърчаване на психично 

здраве на работното място... 

Темата  разглеждаме и по- късно по времето на унгарското 

председателство, където се приканват всички заинтересовани страни 

да продължат и да задълбочат работата си в тази посока,  

превръщайки политиката в свой приоритет.  

 През 2013 година Световната здравна организация и 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие  

изработват План за действие за психично здраве и благоденствие 
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2013-2020 година  с откроена съществена функция на психичното 

здраве в постигането на общото здраве за всички хора. 

Научното ни изследване разглежда  идеи за  по-ефективното 

му ръководство, за  предоставянето на услуги за психично здраве и 

социални услуги в общността. Анализират се новите стратегии, 

актуална превенция, ускорени информационни системи, нови 

научни открития и т.н.         

Прилаганите медицински технологии обаче не могат да 

доведат до трайни и оптимални постижения без съчетаното им 

приложение с определени социални практики. Неотменна част от 

тази дейност се очаква да бъде и психосоциалната подкрепа и 

менажиране. Очаква се  изграждането на нови социални връзки и 

комуникации, укрепване на организационната мрежа с йерархични 

или координационни взаимодействия между различни 

правителствени и неправителствени институции.  

Това е един нов поглед към проблемите на хуманизация и 

демократизация на образованието. На практика означава съчетаване 

на националното (традиции и култура) с европейското (ценности и 

приоритети) във възпитанието на подрастващите, които да 

преоткриват себе си и  своето място.  

Проследена е новата рамка на Европейския съвет за 

експерименти, иновации и „валоризация” (разпространение, 

надграждане и използване на иновативни резултати). Според тях се 

открива насоченост към намиране на най-подходящи подходи и 

решения за осъществяване на основните цели, поставени от 

Европейския съвет в Лисабон още 2000 г. (образованието като 

неделима част от икономическата и социална политика), в 

Барселона, март 2002 г. (европейското образование и обучение да 

станат еталон за световно качество до 2010 г.) и специфичните 

приоритети, установени в Копенхаген, ноември 2002 г. 

(сътрудничество в образованието и обучението, развиване на общи 

принципи, относно утвърждаването на неформалното и 
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информално учене, осигуряване на съвместимост между 

подходите в различните държави и на различни равнища). 

Широки възможности за усвояването на тези ценности 

намираме в системата на неформалното образование – 

извънкласното и извънучилищното обучение и възпитание. 

Европейското измерение на  ролята на образованието в 

подобен род действия и политики  откриваме в дейността на Съвета 

на министрите в сферата на образователната политика на 

Европейската общност, още по-рано, през 1976 година и 

резолюцията на Съвета на министрите на образованието от 

24.05.1988 г., отнасяща се до съдържанието на учебния план и 

обучението на учители, както и обмена на ученици и учители. 

Специфичен акцент внася чл. 126.2 на Договора от Маастрихт 

(1993 г.), съгласно който: общността има за цел да развива 

европейското измерение на образованието, в частност посредством 

изучаване и разпространяване на езиците на държавите-членки. 

Почти няма документ на Европейската комисия, мнение от 

Парламента или решение, взето от Съвета, които да не съдържат 

термина „европейско измерение на образованието“. Влаганото 

съдържание е различно, в зависимост от контекста на документа. 

Подкрепяйки сътрудничеството между държавите-членки в 

областта на образованието и поемайки пътя към утвърждаване на 

европейското измерение на образованието, ЕС споделя, че за 

основна цел има изграждане на общество на познанието и 

постигането на психично здраве. Това от своя страна обяснява 

изграждането на една Европейска образователна общност, в 

която учениците и учителите са свободни да се движат и 

учебните заведения, да си сътрудничат, да осъществяват обмен, 

реципрочно да се обогатяват и съревновават в рамките на 

общността чрез успешно психосоциално менажиране. За нас все  

по-необходими стават технологичните решения с практическа 

насоченост, които да удовлетворяват интересите и потребностите, да 
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отговарят на поставяните нови изисквания, да включват 

възможности за мобилност при прилагане на усвоените знания и 

умения при други обстоятелства, да доразвиват потенциалните  

възможности, а  образователна гъвкавост е необходима и  през целия 

живот на човека.   

При направените теоретични проучвания, психичното здраве 

и  психичното заболяване често биват описвани като елементи от 

континуум. Наблюденията обаче показват, че са налице два 

континуума, които следва да бъдат отчитани, и че не е задължително 

отсъствието на психично заболяване винаги да е отражение 

на истинско психично здраве. 

 

По-важните фактори и разновидности на технологичните 

подходи в социалното менажиране се разглеждат в параграф 1.3.  

Широкоспектърната възможност за действащи механизми е 

разгледана след изброяването на фактите и явленията, които не 

могат да не предизвикат сериозно обществено безпокойство, 

защото тези факти забавят процесите на успешна социална изява, 

а именно:  

 Трудности от различен характер (социален, 

икономически, етнически, социално-педагогически), 

които забавят във времето осъществяването на 

задължителното основно образование.  

 Наличие на негативни явления в образованието: 

необхванати и отпаднали от училище деца, първична 

(класическа) и функционална неграмотност; 

демографски срив.  

В този контекст е изведена социолого-педагогическата 

проблематика на образователния и възпитателния процес в трите 

равнища според теоретичните основи  на  М. Андреев. Направена е 

характеристика на макропроблемите и микропроблемите на 

организационно-техническите решения. Отделено е специално 
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внимание на социално-икономическите фактори,, които определят  

технологичните подходи за превенция на изоставането в социалната 

изява и развитие, на културните фактори като отражение, на 

психологическите фактори, оказващи влияние върху здравословното 

състояние на личността. 

 В лицето на превантивната медицина и определянето ѝ като 

технологичен подход е разгледана здравната психология – 

сравнително ново научно направление със специфичните си 

технологични подходи като комплекс от специфични образователни, 

научни и професионални инструменти, изпълнявайки мисията си за  

насърчаване и поддържане на здравето, предотвратяване и лечение 

на заболявания, идентифициране на етиологични и диагностични 

корелати на здравословни, болестни и свързани с тях дисфункции, 

както и анализ и подобряване здравните системи и формирането на 

здравна стратегия (политика). Така технологичните подходи в 

социалното менажиране определяме от неделимостта на 

физическото и психическото състояние на човек. 

Филтрирайки посоките и разновидностите на технологичните 

подходи в психосоциалното менажиране, си изясняваме самия  

характер на ученето, неговото съдържание и възможностите за 

повишаване на ефективността му.   Компонентите,  които  определят в  

учебната дейност са: субектът, предметът, условията и средствата. 

 

В параграф 1.3.1. са разгледани по-важните аспекти на –

„Същност и направления за социално учене“. Открива се мнението, 

че човешкото развитие е в необратим процес, който се задвижва 

посредством промяна на типа взаимодействие с околната среда. Тези 

промени преминават през всички нива на развитие на психиката и 

съзнанието, където се формира качествено различна способност за 

интегриране и обобщаване на опита, придобит в процеса на живот. 

Активизират се изследователските търсения по посока на 

социалните аспекти на феномена учене и се появява идеята за 
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въвеждане на нова таксономия, свързана със социално-

емоционалното учене, и включването му като отделна 

компетентност в Европейската референтна рамка на ключовите 

компетентности.           

Много и различни теории се разглеждат за изясняване на 

природата и същността му (асоциативизъм, бихейвиоризъм, 

гещалтизъм, функционализъм, теория за интериоризацията, теория 

за понятийните структури, факторен  подход, 

културноисторическата теория, диалектикоматериалистическия 

детерминизъм, теория за поетапното формиране на умствените 

действия и др). Разглежда се  „теория на социалното учене“ , 

известна също като „теория на когнитивното обучение“ и 

възгледите на Джулиан Ротър. „Локус на контрола“ свързваме с 

убежденията на личността относно причините за добрите и лошите 

резултати в нейния живот (здраве или образованиe).    

„Получаването на учене чрез визуализация“ приемаме като 

теорията с енергията на бихейвиоризма, нещо, което 

последователите  виждат  в използваните термини и структури на 

мислите.   

 

В този параграф се прибавят и поредица от основни и общи 

потребности според автора, които на психологическо ниво трябва  

човек да се опита да замести, ако иска да запази доброто си 

състояние:  

 необходимост от признаване; 

 необходимост от господство или лидерство; 

 необходимост от независимост; 

 необходимост от обич; 

 необходимост от защита; 

 необходимост от физическо благополучие; 
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 Маркирани са някои теоретични пътища за реализирането на 

континуума между социалната педагогика и социалното учене. 

Поставяйки социалната педагогика като относително самостоятелна 

наука, изучаваща възпитанието в контекста на социализацията, т.е. с 

„отчитане” влиянието на всички фактори на среда, науката е 

насочена към  социалното възпитание и социалната интеграция, към 

формиране на социални субекти .  

 

 Разглежда се в концепциите на френския социолог Емил 

Дюркем, австрийския психолог и невролог Зигмунд Фройд, Ерик 

Фром, Алберт Бандура и др.  Едни учени дават превес на 

природните дадености на индивида, други - на социума, а трети - 

на двупосочното въздействие на природното и социалното. 

Всеки от тях предлага жокер, чрез който можем да разгледаме някои 

аспекти на този загадъчен процес. Теорията за социалното учене, 

подобно на други, ни дава някои истини за човешката личност, но 

все още оставя много въпроси без отговор. 

 

Разнообразността от възгледи и убеждения, мислене и 

действия за социално възпитание – характеристики и типове 

(параграф 1.3.2.) най-пълно се разкриват в теориите на  Г. К. 

Селевко и А. Г. Селевко. Системност, комплексност, цялостност, 

йерархичност, приемственост, научност, концептуалност, развиващ 

характер, логичност, алгоритмичност, процесуалност, вариативност, 

управляемост, диагностичност, прогнозируемост, възпроизводимост, 

и ефективност са част от разгледаните характеристики.  

Направено е разграничаване на  следните четири равнища на 

социално-възпитателните технологии: метатехнологии, които 

обхващат социално-възпитателни системи, реализиращи комплексни 

направления на цялостната социалната политика на държавата; 

отраслови макротехнологии, реализиращи социално-възпитателната 

политика в рамките на отделни ведомства или социални институции; 
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модулно-локални технологии, обхващащи отделни части (модули) на 

социално-възпитателния процес на едни или други учреждения, 

организации и пр.; микротехнологии, представляващи конкретни 

технологии за индивидуално взаимодействие с отделни лица или 

групи (за корекция на някои личностни качества, за диагностика на 

личностните особености и пр.).  

С опит за подробен анализ на: приемствеността, 

научността, концептуалността и развиващия се характер  на 

съвременните социално-възпитателни технологии, логичността 

,алгоритмичността, процесуалността, вариативността, 

управляемостта, диагностичността, прогнозируемостта и 

възпроизводимостта. 

Направена  е  класификация на значението  ефективост  на 

технологията, като се откроява впечатлението за нарастващия 

интерес на учените към проблема за „Аз“ на обучаваните. 

Утвърждават се такива термини, близки до значението на 

самостоятелната работа, самостоятелна дейност, 

самовъзпитателна дейност, самовъзпитание, самоорганизация 

като трансфер за успешни житейски изяви и социално възпитание. 

За обосноваване на научните основи на авторите са открити 

следните философски направления: материализъм и идеализъм, 

диалектика и метафизика, сциентизъм и природосъобразност, 

хуманизъм и антихуманизъм, религиозната философия, 

антропософията, прагматизмът и екзистенциализмът.  

В зависимост от основния фактор на развитието на човека 

разграничаваме биогенни, социогенни, психогенни и идеалистически 

теории. По-конкретно се посочват: асоциативно-рефлекторната 

концепция, дейностната теория, теорията за развиващото 

обучение и възпитание, бихевиористичните теории за ученето, 

теорията за социалното научаване, когнитивната теория за 

ученето, гещалтеорията, теорията за невролингвистичното 

програмиране, както и сугестопедичната концепция за обучението.  
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Открива се отличителната черта на обществото – плурализмът, 

пъстротата, разнообразието на възгледите и убежденията, на 

мисленето и действията. В този смисъл се разглеждат: хуманизмът, 

като система от възгледи, теософията, антропософията, 

педоцентризмът, философската концепция за екзистенциализма, 

концепцията за прагматизма, като се подчертава мнението на 

Джералд Графт, че успехът на индивидуалния опит зависи от 

способността  за самоорганизация. 

Сциентизмът  и природосъобразността  също са разгледани 

в своята противопоставеност и разбира се философските 

направления не абсолютизират съвременната педагогика и 

психология и преди всичко концепциите за структурата на 

личността на учащия се за основните фактори, влияещи върху 

психическото развитие, за усвояването на социалния опит и т.н. 

Представлява интерес като допълнение към разглежданата 

проблематика опитът на авторите да представят структурата на 

качествата на личността: сферата на физическото развитие, 

сферата на знанията, уменията и навиците, сферата на способите 

на умствените дейности, сферата на самоуправляващите се 

механизми на личността, сферата на естетическите и 

нравствените качества, сферата на действено-практическите 

качества и сферата на творческите качества. 

От съществуващите най-различни научни концепции за 

усвояване на социалния опит и възпитание се спираме на 

асоциативно-рефлекторната концепция, кондиционирането 

(обуславянето), прагматичната теория, факторния подход или 

факторната теория . Очертава се „пътна карта“ на различните типове 

социално-възпитателни технологии . 

 

В параграф 1.4. „Научни популации за социално-емоционална 

грамотност. Дискусии и пътеки.“ се разглеждат експериментални 

изследвания на зависимостите между емоционалните процеси и 
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съдържанието на мисловните. Тъй като при състояние на 

емоционално възбуждане настъпват промени в протичането на 

мисловните процеси. Тези трансформации са свързани с улесняване 

или затрудняване на индивида при възприемането на някои явления, 

с промени в посоката на мисловните процеси, с протичането на 

процесите на запомняне и възпроизвеждане, с изменения в 

съдържанието и пропорциите на представите, фантазиите, 

дейностите по решаването на проблеми.   При широкото преливане 

на научните сфери се появяват и нови научни популации. 

 „Емоционално мислене“ се откроява като основна част за 

емоционално състояние.  Разглежда се широкообхватното виждане 

на понятието „емоции“, като безгранична разнородност и „личност“ 

в нейната същност. Като специфичен вид физиологичен  процес от 

Джеймс, Вътстон и Венгер, като регулатор на действията от 

Тиченер ,Макдугъл, Долард и Милър, като форма, отразяваща и 

регулираща функциите на мозъка от Рубинщейн, Якобсон, Смирнов, 

като форма на отражение на действителността Шингаров и  други .  

След анализи на видовете темперамент се стига до аналитично 

извеждане на тезата, че най-ценното за личностното развитие и за 

социално-емоционалната грамотност е, да не се остава с един 

темперамент, а да се потърси неговата противоположност,  

диференцирана спрямо "вътрешни" и "външни" променливи.  

Набелязани са вътрешните фактори – ген, темперамент и 

физиологични процеси, но също и характеристики, като нагласи, 

предразсъдъци, ценности, мотиви, интереси, страхове, възприятия и 

поведенчески тенденции. Външните фактори – житейският свят, 

социалният контекст на всеки човек, включвайки влиянието на 

природната среда, семейството, партньорската група, мрежата, 

икономиката, обществото и културата. В този ред на мисли 

свеждаме знанието до умишлени, т.е. преднамерени, 

образователни процеси за социално-емоционално  ограмотяване. 

Проблемите за потребностите и мотивациите, както и проблемите за 
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емоциите, са вътрешно взаимосвързани и налагат тяхното 

разглеждане, но следвайки линията, завършваме със социално 

контролираната социализация, педагогически ориентираната  

система от обществено-държавна  помощ и поддръжка, необходима 

за нормалното функциониране на личността  в обществото.    

 

Анализ  и изводи  на първа глава  

   

Наложи се преосмисляне на редицата социално-възпитателни 

технологии, история  и опит, за да се гарантират успешни  резултати 

от прилагането на съвременни технологични подходи за 

психосоциално менажиране. Дискусиите и пътеките на тези подходи 

ще бъдат основа и връзка за постигането на цели, и за реализирането 

на относително самостоятелни направления в широкото приложение 

в обучението и възпитанието. 

Но конкурентните предимства и силните страни на дадена 

образователна система не се получават само в  наследство, напротив, 

те се създават, творят, изграждат и прилагат в практиката на 

обществото като иновационни нововъведения. Те формулират 

новата образователна парадигма, в чиято основа лежи схващането за 

образованието и обучението като творческо търсене: от 

откриване и формулиране на проблеми към издигане на хипотези и 

тяхната проверка, съчетани с подкрепа на познавателната 

рефлексия, спрямо резултатите и процеса на познание.   

Ко-конструктивизмът, който допуска едни или други елементи  

на преподаване, е отворена врата.  

Като отговор на това, технологичните подходи в социалното 

менажиране се определят от неделимостта на физическото и 

психическото състояние на човек. В този контекст можем да 

предположим, че в продължение на всички цитирания за развитието 

на човешката личност от значение е до каква степен, как си 

взаимодейства, и как се насърчава социалното благополучие. Това 
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ще се опитаме да надградим в следващите глави на дисертационното 

изследване.  
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Втора глава 

Класически и иновационни теории за развитие на 

емоционална интелигентност, творчество и  

самоактуализация, като инструменти за социално 

благополучие 

 

В първия параграф на втора глава – „Социални 

предпоставки на творческата активност в старото и ново време“ 

се проследява историческата следа на психологията на творчеството   

започвайки от  древногръцките философи Аристотел и Платон.  

В по-ново време линията продължават Лайбниц и Декарт.  

Първите опити, които могат да се разглеждат като предпоставки за 

създаване на психологията на творчеството, се намират в 

изследванията на Л.М. Терман. Към предтечите на творчеството 

трябва са отнесени и някои автори, които главно в теоретичен план 

издигат идеите на естетическото възпитание – В.Г. Белински, Н.А. 

Добролюбов, Н.Г. Чернишевси. Като преход към съвременното 

състояние на проблема: Ж. Полонски, Б.А. Лезин, П.К. Енгелмайер, 

М. Блох, А. Нечаев, Грузенберг и т.н. 

Най – значителна част от вниманието в този параграф е 

насочено към опитите за експериментално изследване на 

творчеството - проблемите за творческото мислене. Конкретизират 

се експерименталните методи – методи за моделиране на творчески 

процеси и втората категория методи, насочени главно към 

индивидуална психодиагностика на способностите за творчество.  

Извежда се значението на „културно-подходящата“ 

социализация на емоционалния опит и експресия за психосоциално 

развитие. Това, от своя  страна рефлектира към глобализацията и 

партикулацията – двата противоположни и взаимозависими 

процеса. Изследването се надгражда с концепциите на Даниел 
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Голман, който  говори за екологична интелигентност, позволявайки 

ни  да разбираме системите в цялата им комплексност. 

Търсенето се основава на първоначалната творческа мисъл,  

опираща се на интелектуалната дейност на оригиналност, 

нестандартно мислене, т.е. дивергенция, разбирана като способност 

да се мисли в различни посоки, способност да се анализира обект от 

различни страни, цялото множество връзки с други обекти, техните 

свойства и взаимоотношения.  

Разгледани са концепции за надареността според естеството на 

съдържанието на творческата дейност, по сферата на дейност и 

социалните предпоставки  на  творческата  активност  и  околната 

среда   през  гледните точки  и историята на познанието. 

 

Във втория параграф на втора глава „Някои перспективи 

на индивидуалните способности и творчеството“ са направени 

анализи върху концепциите за правилното насочване на емоцията 

и нейния израз. Творчеството заменя мястото на функционалната 

рационалност и се превръща в основата на действието. Основата на 

интелектуалната дейност може да бъде интелектуална 

инициатива, която трябва да се разбира като стимулиране на 

мисловната дейност, като интелектуален, творчески мотив или 

познавателен интерес. Описват се авторовите мисли по отношение 

на свойства или качества на индивида докато се оформи рамката, че 

творческото действие е действие, което надхвърля нормите. 

Катаклизмите  свързани с преконфигуриране на режимите на 

политическа легитимност и производство, започват да променят 

доминиращите методи. Различните дисциплини подхождат към 

предмета от различни гледни точки. Всяка от перспективите прави 

различните реалности силни и съответно обясненията си за 

художественото творчество различни. Разгледани са перспективите 

в широк спектър от публикации в исторически план. В този ред на 

изследователската хронология се отвежда схващането за 
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музикалната интелигентност, ключово  за психологията и 

педагогиката. 

Съотнесено е научното търсене  в съответствие с 

многофакторната структура на художествената интелигентност, 

обхватът на „обектите“ за диагностично развитие в полиарт 

образователна среда:  мотивацията (художествените интереси), 

емоционално-ценностна сфера, когнитивните и естетическите 

двойки на художествената интелигентност, съществуване („Аз 

съм в света“), специални артистични способности; креативност и 

компетентност (текущи знания, художествен опит, постижения ). 

Този ред на мисли насочва познанието, че разработването и 

систематизирането на диагностичните инструменти в контекста на 

художествената педагогика и психология е въпрос на бъдещето. 

  

В третия параграф на втора глава „Характеристика на 

класически и нетрадиционни идеи за емоционална интелигентност“ 

се проучва  и интересът през първото десетилетие на ХХ век, 

въпреки че традиционните (основните в исторически план) 

определения оказват особено значение на когнитивните аспекти, но 

някои влиятелни изследователи в областта на интелигентността 

започват да признават важността на некогнитивния аспект.  

Идеята за междуличностната интелигентност 

(способността да се разбират намеренията, мотивациите и желанията 

на другите хора)  и  вътреличностната  интелигентност 

(способността на човек да разбира себе си) е разгърната. На преден 

план  е поставена концепцията за емоционалната компетентност  

на хората: самовъзпитание, регулиране на емоциите, 

самомотивация, съпричастност и социални умения. 

Обединяват се гледните точки към ефективността и 

съзидателността, както и удовлетворението от живота.  Дефинират 

се разнообразните критерии за пълноценна социализация, за 

правилно психосоциално развитие, като право на всеки човек, но и 
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като крайни, желани състояния, гарантиращи психическото здраве 

на личността.  

На тази основа се приема, че емоционалната интелигентност 

може да означава: притежаването и използването на способността за                         

интегриране на мислите, чувствата и поведението за постигане на 

пълноценно и ефективно взаимодействие със социума, а това да е 

успех и за резултати, ценни в контекста на съответната общност и 

култура. 

Отвежда се , че емоционалната и социална  интелигентност са 

съвкупност от социални и емоционални компетентности, които 

определят колко ефективно ние разбираме и изразяваме себе си и 

доколко разбираме другите, осъществяваме контакт с тях, 

справяме се с ежедневните нужди, предизвикателства и 

напрежение. 

Открива се, че в характеристиката на класическите и 

нетрадиционни идеи за емоционалната интелигентност има както 

противоречия, така и допълващи се логични обяснения. В хода на 

нашето научно-теоретично изследване, като нетрадиционно за 

европейската култура, включваме будистката традиция за духовното 

пробуждане, обхващаща разнообразни традиции, вярвания и 

практики, основани на ученията.  

Като нетрадиционна идея за развитието на емоционалната 

интелигентност ни насочва терапията към цветята като система и 

терапия,  въведена през 1930 година от Edward Bach – британски 

лекар, разработил „теория на видовете“, в която авторът разделя 

хората на седем групи спрямо реакциите им към заболяване. 

В този контекст, емоционалната лична ефикасност или така 

наречената емоционална интелигентност не може напълно да се 

отдели от когнитивните процеси и да се интерпретира извън тях, но 

може да се разглежда като континуум, в който доминиращи 

тенденции имат субективните убеждения за ефикасността на 

личностните черти.   
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В следващия параграф на втора глава 2.4. „Концепции за 

личностно развитие и самоактуализация“ се изяснява връщането на 

интереса към теорията за самоактуализацията. Насочваме погледа си 

към  самоактуализацията, като концепция  за усъвършенстването на 

човека и обществото, основана на идеята да се разчита като 

саморазвитие и самоорганизация, предполагайки личностно 

развитие. 

Открива се схематично представяне на стуктурен модел на 

социлно–емоционалната интелигентност. Защитава се тезата , че не 

само различните сфери на обществения живот (икономически, 

политически, духовен, социален) социални институции оказват 

влияние, а и факта, че всички форми на организация търпят 

промени, както разгледаната вече личност като ключов инициатор 

на дейността. Тя трансформира не само своето външно включване 

в заобикалящата ни социална реалност (естеството на 

междуличностните взаимодействия, начина на живот, темпото на 

живот и т.н.), но и вътрешната диференцирана система от 

ценности, възприятия, стимули, нужди, които определят определена 

траектория на поведение. 

Най-важната роля в процеса на самоактуализация  се отдава на 

растежа на конструктивния принцип на човешкото аз, на целостта и 

силата на опита. „Родословното дърво“ на концепцията за 

самоактуализация е представено в основните си исторически 

разклонения. 

Изброени и уточнени са универсалните критерии за 

самоактуализация – просоциалната ориентация, 

индивидуализацията като комбинация от социална интеграция и 

егоцентричност, трансцендентността, личностният растеж на 

субекта, екзистенциалното положение на личността.  

За актуалност са представени програмите, дефинирани от 

CASEL за „Социално емоционалното учене“. Областите на 
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компетентност на CASEL съдържат знания, умения и нагласи, 

които включват интраличностна, междуличностна и познавателна 

компетентност: самоосъзнаване, самоуправление, социална 

информираност, умения, свързани с взаимоотношенията и 

отговорно вземане на решения. Става ясно, че вследствие на тези 

ключови измерения и конкретизираните в дълъг списък 

компетентности и умения, се очертават и целите на социалното и 

емоционалното обучение: 

1. самоосъзнаване; 

2. самоуправление; 

3. социално осъзнаване; 

4. социално влияние/управление. 

 

Анализ и изводи на втора глава 

Във втора глава, която разглежда класическите и иновационни 

теории за развитие на емоционална интелигентност, творчество и  

самоактуализацията приемаме, че творческият подход изключва 

както пренебрегването на обективните закономерности, така и 

абсолютизирането им. Превръщането на тези възможности в 

действителност зависи вече от самия човек, от неговия ум, 

находчивост, наблюдателност, въображение и преди всичко от 

умението му да се съобразява с обективните закономерности на 

материята и да ги използва в свой интерес. 

И за старото, и за новото време, социалните предпоставки и 

творческата активност имат отличителна черта. При вътрешна  

мотивация има проактивно  творчество, а отзивчивото 

творчество се появява отново и отново в контекста на 

професионалните действия и техния континуум. 

Музикалната интелигентност е по-важна от логическата и 

математическата интелигентност през по-голямата част от 
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човешката история, тъй като развитието на научната мисъл се е 

случило доста по-късно в човешката еволюция, а музикалните 

умения са били демонстрирани при хората почти от основата на 

човешката цивилизация. Но пък емоционалната и социалната 

интелигентност са съвкупност от социални и емоционални 

компетентности, благодарение на които ние  ефективно разбираме и 

изразяваме себе си и разбираме другите, осъществяваме контакт с 

тях, справяме се с ежедневните  нужди, предизвикателства и 

напрежение, а всичко това на практика е възможно, ако е  в ръцете 

на музикалното изкуство. 

Следва се идеята, че прилагането на социално- емоционалното 

учене се счита за жизнеспособна опция във всеки образователен 

контекст за подобряване на психологическото, академичното и 

социалното менажиране. 

 

 

Трета глава 

 

Теоретични основи  и психолого-педагогически  условия 

между музикален и речев слух в контекста на мисленето  

 

В първия параграф на трета глава са анализирани 

„Профили в психологията на мисленето“. Във филогенетичен план 

се проследяват предпоставките за мисленето като се достига до 

пълноценната мисловна дейност на човека. В тази сфера се започва 

от изследванията върху онтогенезиса на мисленето.  

 Разкрива се мястото на проблемите на мисленето и в сферата 

на сравнителната психология и особено на диференциалната 

психология. 

Както филогенетичните изследвания, така и онтогенетичните, 

са правени в аспекта на съпоставка между индивиди и групи, 

развиващи се при различни условия. Чрез тях се изтъкват както 
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общите особености на човешкото мислене, така и индивидуалните 

различия в свойствата и качествата на мисленето. Откроява мястото 

и на експерименталната психология за обективното проучване. 

По-задълбочените търсения показват, че вече почти няма 

области на съвременната психология, в които да не може да се 

открои мястото на психологията на мисленето. Все повече се 

разработват въпроси за техническото мислене в сферата на 

трудовата и инженерната психология, за тактическото мислене – 

във военната психология, за психологията на творчеството, в 

областта на научното, изобретателското, на художественото 

творчество. 

При ретроспективните анализи на феномена „Мислене“ като 

първи опити за изследване на мисленето се посочват достиженията 

на психолозите, представители на вюрцбургската школа, 

представителите на гещалтпсихологията, фило – онтогенетичните 

изследвания на мисленето. 

Към профила на изследването включваме познавателно- 

операционните структури: класифициране, сериация (подреждане в 

серии), разлагане на обектите на части и тяхното съединяване и др. 

Под влияние на кибернетиката, на теорията на информацията се 

появяват нови изследвания, чрез които се развиват и нови 

теоретични положения, които дават отражение както при решаване 

на по-общите проблеми на психологията, така и на по-специалните 

проблеми на мисленето. 

Коментират се  заслугите на кибернетичното направление за 

психологията на мисленето като косвени, отколкото преки, 

изразявайки се главно в това, че се стимулира по-системното 

изследване на мисловните процеси. 

Според второто направление също се приема, че дейността 

на човека първично е практическа, обаче практическата дейност 

винаги включва в себе си психически компоненти, които отразяват 

условията, в които се извършва тя, и осъществяват нейната 
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регулация. Преминаването от дейност, която се извършва във 

външен план, към умствена дейност, която се осъществява във 

вътрешен план, има свои вътрешни условия на еволюция на 

психическите компоненти на практическите действия – тяхната 

растяща обобщеност, необходима за отделянето на теоретическата 

дейност от практическата. 

Установява се, че през 70-те години на ХХ век, върху основата 

на редица изследвания в Русия се оформя трето направление - 

процесът на решението се състои в намаляване на изходната 

неопределеност в условието на задачата, в активен избор на 

информация, която постъпва в резултат на собствените действия на 

субекта. 

Прави се характеристика на изследванията у нас и завършване 

на профила с поглед към аспектите  на мисленето при решаване на 

практически задачи и творческото мислене. 

 

В параграф 3.2. се проучва основността  „ Континуум музика 

и реч“ като процес, в който равностойни участници са композитор, 

изпълнители и слушатели. Разгледан е като сложен процес  и сам  по 

себе си, защото представлява многослойна структура на звучащи 

форми и мисли. Коментирана е близостта между музиката и 

поезията, както и тяхната съвместност. Съгласно това е  проследена 

в далечните времена като изключително изкуство на устната 

традиция, а израз на тази традиция е песента. Дори след 

възникването на музикалната писменост тя дълго време е била 

приблизителна и несъвършена.  

Все още в редица теоретични разработки се откриват дискусии 

по  проблема за това до колко речта е възникнала от пеенето или 

процесът е обратен – пеенето възниква върху основата на речта. 

Широката рамка от проучване очертава опити за изясняване на 

проблема за взаимодействията между музиката и речта още от 

античните философи. Разработването на проблема в този аспект 
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достига до своята първа кулминация в края на  ХVI  и началото на  

ХVIII  век във философските и музикално-теоретичните трактати на 

Жан - Жак Русо, Рене Декарт, Дени Дидрои други френски 

енциклопедисти от епохата на Просвещението.  

В контекста на този анализ се добавя мнението на  Жан - Жак 

Русо, според който музиката не само подражава, тя говори, и в 

нейната пламенна и страстна реч има сто пъти повече енергия, 

отколкото в обикновената реч. Аналогичен опит за изясняване на 

проблема е направен и със създадената от Карл Щумф “Теория на 

сигналите” – обоснована с факта, че дори най-елементарните напеви 

на старинната музика понякога имат характер на “особени викове”. 

Във връзка с това, както и с подобни твърдения на други автори,  

работили по същото време, извеждаме до нашето знание т.нар. 

“биологическа теория”.  

Посочените становища, както и много други, добавени от 

различни теоретици и практици схващания, анализираме в обща 

последователност, в която голям дял от трудовете, подкрепящи тази 

теза, са на автори-филолози, поети, литератори. Отношенията 

между музика и реч в различните музикални жанрове са обект на 

интерес. Вниманието и усилията на авторите вече се насочват 

към разкриване на начини и средства за по-пълното въздействие на 

двата феномена върху човека.  

Способността за възприемане на звуковите явления като 

сигнали за процесите, които протичат в обкръжаващата среда, като 

средство за ориентация и приспособяване към нея, като необходимо 

условие и предпоставка за активно отношение на субекта към 

действителността, е онази споособност, която се е формирала в 

процеса на еволюционно развитие на живите организми. Опити за 

разкриване на същността на тази способност са правени още в 

древността. 
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В тази връзка, в параграф 3.3. специално внимание е отделено 

на теоретичните основи на „Условия за музикални дейности-

музикален и речев слух“. Идеи изказват Аклемон Кротонски, 

Анаксагор, Хипократ, както и редица други мислители още в 

древния Рим. Съвременният етап от развитието на теорията за 

усещанията и възприятията е свързан с имената на  И. М. Сеченов, 

И. П. Павлов, а много по- късно  Ратнър, Й., Хорварт, А., Ефрат, 

Г., Уилкинсън, Г.  

Рефлекторната теория за усещанията и учението за 

анализаторите, формулирани от Павлов, внасят промяна във 

възгледите за сензорните процеси и в частност – за слуховите. 

Слуховото възприятие и слухът на човека се разглеждат от редица 

автори: Б. Г. Ананиев, А. Н. Леонтиев, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец 

и други.  

Обществено-историческата природа на музиката в 

многообразието на своите видове обуславя в човешкия слух 

неговата особена форма, която е прието да се нарича музикален 

слух. Тази сложна специфично човешка способност е в основата на 

музикалното мислене и е предпоставка за пълноценни контакти с 

музикалното изкуство. Тя е необходимото условие за извършване на 

различните видове музикални дейности. Проявленията на 

музикалния слух се формират и развиват на различни равнища, но 

само в процеса на реално извършвани музикални дейности. 

 Отправя се поглед към приносите на Б. М. Теплов, на Н. А. 

Ветлугина, В. К. Белобородова, Н. А. Гарбузов  и  други, но усилията 

на авторите до 90-те години на ХХ век са насочени главно към 

изясняване на неговата структура. 

Изследването отбелязва, че още в началните етапи от 

експериментални търсения, при разкриването на същността и 

механизмите на музикалния слух, вниманието на авторите почти 

неизменно се спира на взаимозависимостите между слух и дейност, 

вследствие на което в обсега на вниманието им са и музиката, и 
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речта, като сложни феномени. Словосъчетанието „музикално 

мислене“ музикантите използват отдавна, въпреки че то не е 

съществувало като термин до последното десетилетие. В него се е 

отразявало интуитивно правилното убеждение за това, че музиката 

е особен вид интелектуална дейност в нещо много по-близко до 

мисленето.             

 

В параграф 3.4. „Връзки на музикалното мислене в полза на 

съвременното музикознание“ продължава теоретичното познание в 

исторически път. Признаването на функциите на музикалното 

мислене, общуване и  комуникация дава повод да се разглежда 

музиката като един от най-мощните информационни процеси, 

обхващащи по принцип цялото общество. Предаването на 

информация е невъзможно без езика. Болшинството немузикални 

определения на мисленето също обозначават езика като един от най-

съществените определящи го фактори. Съответно, музикалното 

мислене се опосредства от музикалния език. 

Но в творческия процес на мислене езика се развива, поглъща, 

попива, всмуква в себе си нови елементи и връзки. От друга страна, 

музикалният език не е вродена даденост и неговото усвояване е 

невъзможно без мисленето. Този сложен баланс на новост и 

стабилност определя основния кръг „езикови“ въпроси:  

 Как практическото усвояване на музикалния език може да 

способства за формиране на музикално мислене? 

 Как се използват общите интелектуални процеси, вече 

съществуващи в психиката на човека за усвояване на 

специфичните музикални езикови норми?  

 Как се установяват връзки между музикалния език и другите 

езикови системи ( вербални, живописни и др.) 

Посочвайки тези особености, може да обобщим, че в 

определенията на музикалното мислене се срещат както  абстрактни 
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философско-естетически равнища, така и определено конкретни, 

свързани с  практическите задачи на обучението.  

 

В параграф 3.5. - „През опита на музикалното мислене като 

психическа дейност на личността“ приемаме, че  музикалното 

мислене е процес на моделиране на отношенията на човека към 

реалната действителност в интонируеми звукови образи.То възниква 

в процеса и като резултат на активното, естетическо украсено 

взаимодействие със звуковата реалност. Естетически украсено може 

да бъде отношението към всичко от обкръжаващия свят (природа, 

бит). За формиране на музикалното мислене обаче,  първостепенна 

роля играе звуковата реалност, носеща в себе си естетическата 

организация – музикално изкуство. Двата фактора – музикалното 

произведение и практическата музикална дейност, определят в 

крайна сметка основните черти на музикалното мислене на 

личността. Другите фактори, такива като обществен музикален 

живот, музикално образование и т.н., естествено влияят на облика на 

музикалното мислене, а за конкретната личност това влияние е и  

достатъчно стабилно. За педагогическия процес това са външни 

фактори, с които енеобходимо да се съобразяваме (да вземаме под 

внимание). 

Образите на обкръжаващата действителност, преживяването 

на колизиите на самоопределянето на собственото “Аз”, ценностите 

и нормите на поведение на най-близкото социално обкръжение, 

усвояването на способите на обществената дейност са всички тези 

компоненти на личностния опит, които органично присъстват в 

процеса на музикално мислене  наред с музикалния опит. 

Психологически реалното преживяване трябва да доказва 

своята истинност, човек вярва на собствените душевни движения. 

Именно тук се крие механизмът на възприятие на музиката като 

откровение. Най-истинското, най-съкровенното се прибавя като че 

ли отвън. Според Боден, от друга страна, правим разлика между 
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комбинаторно, изследователско и трансформационно творчество 

(Boden, 2009). В този ред на мисли се приемат две кръстосани 

таблични разграничения, външна и вътрешна мотивация и отворена 

и затворена проблемна констелация, приемайки духовния опит, 

принадлежащ на другите хора, на човечеството.Такава е най-ценната 

форма на общуване чрез изкуството. 

Личността в практическата си дейност чрез музикалното 

произведение общува с духовния опит на човечеството. 

Проникването в диалектиката на връзката между форма и 

съдържание на музикалното произведение поражда новия 

художествен смисъл, личностно значим за даден човек. 

 

Процесуалността на мисловния процес е анализирана в 

параграф 3.6.  Процесът на мислене преминава през определени 

стадии и етапи.  В общата психология е прието да се отделят такива 

етапи като акт на приемане на мисловната задача, изследване на 

елементите, придвижване на хипотеза, проверка на намереното 

решение. В музикалното мислене инсайт може да се счита 

постигането на смисъл на цялото музикално произведение. 

Усещането на радостен подем на вдъхновение, необикновена яснота, 

съпровождащи смисъла на звучащата музика са познати на всеки 

музикално развит човек. В сравнение с мигновения математически 

или ситуативен инсайт, музикалният инсайт е продължителен.  

Голямо значение на виждането (изпитването) на цялото са 

придавали гещалтпсихолозите. За водещ представител на това 

направление приемаме М. Вертхаймер. 

...Ако в другите видове мислене е възможно движение от 

елементите към цялостната структура или движение от същността 

на структурата към елементите, то в музикалното мислене процесът 

има принципно двойствено обобщаващо направление: значението на 

елементите се познава само чрез цялото, обаче и структурното 

виждане на цялото е възможно само чрез разбиране на елементите. 
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След традиционната логика психологията на мисленето отделя 

следните основни операции: определяне, обобщение, сравнение и 

различаване, анализ, абстрахиране, групиране и класификация, 

съждение, умозаключение. 

Болшинството от тях присъстват в процеса на музикално 

мислене в по-голяма или по-малка специфика на качеството. 

Музикалното познание задължително предполага сравнение на 

звучащото в даден момент с предишното звучене, при това този 

механизъм действа на всички равнища на музикалния синтаксис. На 

следващо синтактично равнище сравнението и различаването 

изисква включване на операцията групиране. Съпоставяне на две 

фрази може само тогава, когато са ясни границите на всяка от тях, 

ако отделните тонове са обединени, групиране по фрази. 

По такъв начин, в музикалното мислене групирането 

постоянно се извършва на различни равнища: интуитивно, 

формално-логично, художествено-цялостно. Още по-специфични  в 

музикалното мислене са операциите съждение и умозаключение. 

Извън конкретното човешко възприятие музиката е немислима в 

емоционално-нравствени категории, затова самото й възприятие 

като радостно или трагично вече е снабдяване на звученето с 

определени качества. Стига се до извода, че емоционалното 

преживяване на музиката – това е и музикално съждение. 

Безусловно, наред с толкова специфичните в музикалното 

мислене присъстват и по-традиционни форми на съждение, свързани 

с акустичните параметри на звученето, с музикално теоретични 

сведения, ситуации на възприятие и т.н. Но и тяхното словесно 

изразяване не е тъждествено и най-често с голям труд се поддава на 

вербализация. 

 

След дадените обобщени изводи в следващия  параграф 3.7. –

„ Емоционален отклик - безсъзнателните компоненти на процеса на 

музикално мислене“ се търси обяснението за неосъзнатата 
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двигателна активност. Освен времевите съставляващи – етапи и 

операции, мисленето притежава и определен “вертикален” състав. В 

него едновременно участват няколко равнища на психиката, няколко 

нейни пластове. Съзнателното и безсъзнателното равнище са най-

важните съставляващи  “вертикал”. 

Безсъзнателното присъства на всички етапи на който и да е 

мисловен процес. Така например, акта на приемане на задачата 

често се извършва безсъзнателно. Алгоритмите на решаване на 

задачите включва в себе си съкратени неосъзнавани действия, които 

по-рано са били разгърнати и осъзнати. Най-важният момент на 

мисловния процес - инсайта, се заражда на  безсъзнателно 

равнище. Съществува и такъв компонент на мисловната дейност 

като неосъзнавана двигателна активност. Оделено е внимание на 

особеностите на включване на безсъзнателното в процеса на 

музикално мислене. 

Актът на приемане на задачи, приложен към музикалната 

педагогика,  обозначаваме като желание на обучавания да работи 

над музикалното произведение. Може да се говори и за музикална 

мотивация и в случай, когато желанието да се работи над 

произведението възниква след първото запознаване със самото 

звучене. 

Развитието на пълноценно музикално мислене предполага 

постепенен преход от външна мотивация към вътрешна, когато 

слушащият приема или отхвърля музикалното произведение на 

основата  на чисто музикални критерии. 

Вътрешната мотивация на музикалното мислене е свързана с 

още по-дълбоки слоеве на безсъзнателното. Човек по принцип не 

може да обясни защо му харесва или не му харесва от първия път 

музиката, тъй като тази симпатия се ражда на безсъзнателно 

равнище. Оказват ли се отделните интонации на произведението 

близки до неговия интонационен речник, възниква ли резонанс на 

пулсацията на музиката с физиологическата пулсация на неговия 
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организъм, съвпада ли широтата на музикалната фраза със скоростта 

на нервните процеси на възбуждане и задържане (спиране, 

забавяне)? Тези и други съответствия човек не осъзнава. Те се 

усещат във вид на емоционален отклик по скалата “харесва се - не се 

харесва”. 

Основните  параметри на звученето, такива като темпо, 

динамика, пулсация, протяжност на мелодическата фраза, плътност, 

фактура и други, могат да въздействат на най-важните 

физиологични процеси на човека: честота на дишане и сърдечния 

пулс, биоритми на мозъка, мускулен тонус и т.н. Обратният ход на 

събитията ние не можем да осъзнаем, кое именно ни е привело към 

това или към друго емоционално състояние.  

Неосъзнатата двигателна активност в музикалното мислене 

може да приема най-разнообразни форми. Ние възприемаме музика 

не само посредством слуховия, но и с гласовия апарат, като че ли 

премервайки възприетото с вътрешно припяване. Музика с ярко 

изразено ритмическо начало предизвиква непроизволно тактуване с 

ръка или крака, поклащане на главата.  Обучаващите се в свирене на 

музикален инструмент незабележимо за себе си започват да 

възпроизвеждат рисунъка на звучене в движения като при свирене.  

За това преобразяване като психически феномен науката е 

намирала различни обяснения от позициите на различните 

психологически школи. Безсъзнателните образи, встъпвайки в 

резонанс с музиката, се усилват и при това само те стават достъпни 

за осъзнаване. Именно с тези механизми ние свързваме 

възникването на личностно значимия смисъл. Някои автори  считат, 

че в това е главната ценност на музиката като вид изкуство.  

По такъв начин, безсъзнателното е невидимият знаменател на 

музикалното мислене. То извлича необходимия психически 

материал на всички етапи и операции на мисловния процес. Освен 

това, както вече описвахме, в резултат на музикалното мислене 

човек получава знания за самия себе си, за своята душа, т.е. той 
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осъзнава за себе си нещо такова, което по-рано е било тайна и за 

самия него.  

 

Анализ  и  изводи на трета глава  

В трета глава фокусирахме научния поглед към това, че 

мисленето е способността на човека да се ориентира в новите за него 

данни на опита. Добавихме мнението, че наблюдението над 

психическия акт става възможно само след неговото завършване с 

помощта на “системната интроспекция”. Благодарение на Ото Зелц 

е показано  продължението  на  някои идеи  във  вюрцбургската 

школа. Проследихме третата линия на изследователски търсения – 

фило-онтогенетичните изследвания на мисленето.. 

Слуховото възприятие на човека е основна предпоставка за 

многообразната му жизнена дейност. Обществено-историческата 

природа на музиката в многообразието на своите видове обуславя в 

човешкия слух неговата особена форма, която е прието да се нарича 

музикален слух. Тази сложна специфично човешка способност е в 

основата на музикалното мислене, и е предпоставка за пълноценни 

контакти с музикалното изкуство. В резултат на коментираното 

изследователско поле, човек получава в крайна сметка знание за 

себе си, за своята душа.  

Външната причина за вътрешните психологически 

преживявания се оказва  връзка между вътрешния свят на личността 

и духовния опит на човека. Именно тук се крие механизмът на 

възприятие на музиката като откровение. Такава е най-ценната 

форма на общуване чрез изкуството, но при определено ниво на 

познавателна интелигентност. 

Освен това, в резултат на музикалното мислене, човек 

получава знания за самия себе си, т.е. той осъзнава в себе си нещо, 

което по-рано е било тайна за самия него. Безсъзнателното – това  е  

и най-важната част на крайния резултат на процеса на музикалното 
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мислене, най-важната съставляваща енергия на познаваемия 

художествен смисъл. Един от кратките пътища за достигане на 

търсеното обяснение и за социалната педагогика. 

 

Четвърта глава 

Формиране на интегриращите компоненти за емоционална, 

творческа и музикална интелигентност. Постановка и 

организация на експерименталното изследване 

 

В първия параграф на четвърта глава е направена 

характеристика на изследването. Същността на цялостната 

експериментална работа се състои в разработване на модел на 

неформални музикални дейности, достъпни за студенти от 

специалност „Социална педагогика“ – бакалавърска степен и 

„Социално-педагогическо консултиране“ – магистърска степен. 

Експериментално изпробване на модела, мултиплициране на опита 

чрез методическа помощ и консултиране с ръководителя на 

експерименталната работа (автора на дисертационното изследване) 

до очертаване на възможности за изграждане на мрежа от нови 

технологични подходи, насочени към придобиване на опит и умение 

за успешно психосоциално менажиране чрез взаимодействието на 

емоционална, творческа и музикална интелигентност.  

Цялостното изследване обхваща 371 студенти от Шуменския 

университет „Епископ Консантин Преславски“, специалност 

„Социална педагогика“ и „Социално-педагогическо консултиране“, 

както и част от техните родители . За  постигане на  яснота при 

провеждане на експерименталното изследване бяха определени осем 

експериментални групи: Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6, Е7 и Е8, както и осем 

контролни групи: К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, и К8. 

Експерименталните групи са обучавани по утвърдените учебни 
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програми,но с нова организация на учебното съдържание и с внасяне 

на нови методически похвати и технологии за усвояване на това 

съдържание, с включване на нови технологични системи за 

въздействия (обучаващ експеримент). Като експериментална група – 

Е9 определихме студентите включени в новата  форма (идея)на 

образователна дейност. С тези участници експериментално 

установихме и нови технологични решения на музикално-

образователна дейност. 

Изследването беше осъществено при спазване на 

последователността на пет етапа. Това наложи като първи етап от 

цялостната  работа да се установи психологическата нагласа на 

обхванатите в експерименталната работа участници към различни по 

вид дейности, между които и занимания с музика. При втория етап 

на емпиричното проучване се установи наличието и вида на 

неформалните учебни дейности през житейския опит на обучаемите,  

както извънкласни, така и извънучилищни. Фиксирани бяха 

предпочитанията за различни видове неформални дейности на 

самите участници. Като трети етап определяме създаването на 

модел на екип, в който участниците да бъдат с опит и умения за 

екипна работа при използването на „Музикално-компютърни 

технологии” в две ситуации – S1 – в образователна среда и S2 - 

извън образователна среда, а неговото мултиплициране е през 

следващия – четвърти етап. 

Цялостен анализ на резултатите направихме посредством 

някои методи за математико-статистическа обработка на получените 

данни, която разкри и доказа взаимозависимостите между отделните 

параметри, по които беше проведена експерименталната работа, 

нейната първоначална постановка и първоначалните ни 

предположения (хипотезата), както и цялостната ефективност на 

експерименталната  работа. Така крайният пети етап позволи да се 

направят необходимите обобщения и изводи. 
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Моделът на експерименталното изследване констатиращ, 

основен-формиращ и контролен етап са разкрити във втория 

параграф на четвърта глава. В началото на практическата 

експериментална работа (при първия етап) основната цел беше да се 

установи съществува ли у студентите формирана психологическа 

нагласа за музикални дейности, които да допринасят за  успешната 

им социална изява, както и да определим доколкото е възможно 

нейното равнище и вид. Същевременно  бяха фиксирани  нагласите 

за други видове учебни дейности, за да може върху основата на 

установените предпочитания да организираме и апробираме 

неформални музикални дейности при следващия етап от 

експерименталната работа. Допълваме и информация от родителите 

на обхванатите в експерименталната работа. Прави впечатление, че 

почти няма разминаване в отговорите на родителите и тези на 

студентите. Интересен е фактът, че много голяма част от родителите 

– 64%, дори не  са желаели децата им да се занимават с музика.  

Проучено беше и участието  в изминалия опит на студентите в 

неформални (главно извънкласни) дейности. За по-голяма яснота на 

таблица № 3  е отразено участието в неформални форми на работа 

по видове. Резултатите са дадени в проценти, като някои  са 

посочили повече от една дейност. 

 

Таблица № 3 

неформални  

дейности  
%  участващи 

Екскурзии   39.95% 

Лагери         22.92 % 

Спорт         22.81 % 
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Инф.технологии 17.61% 

Чужд език       13.52 % 

Музика           13.39 % 

Школи по рисуване 12. 32 % 

Моделиране            10.18 % 

 

Установихме, че по отношение на тези извънучилищни 

дейности  (посочената вече ситуация - S2 ) нещата са приблизително 

същите, дори делът на участващите е още по-ограничен в сравнение 

с дела на участващите в извънкласните инициативи (в S1). 

Практически един от двама взема участие в извънучилищна форма. 

Общият процент на участващите е под 50.  От общият брой  – 43%  

не са участвали и 8% не са отговорили. Подобно на извънкласните 

форми, доминиращите посочени основни извънучилищни дейности 

са в сферата на спорта.  

Данни от това изследване сочат, че като цяло възможностите 

за неформални дейности, свързани с музика и в двете ситуации:  

извънкласни – S1; и извънучилищни - S2; остават недостатъчно 

използвани, въпреки че тези дейности са посочвани между 

приоритетните.  

Само 12 % от всички респонденти посочват, че са участвали в 

извънучилищни форми на работа. Причините за това безспорно са 

много и от различно естество, но едни от най-съществените са, че 

тези форми не са достатъчно добре организирани и следователно – 

не са станали желани и посещавани.  

Това наложи през този начален етап от експерименталното 

изследване да се установи равнището на достигнатото развитие на 

музикалните способности на обхванатите в експерименталната 

работа като необходима предпоставка за успех в обучението. Във 
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връзка с това, бяха разработени обобщени показатели и 

съответстващите им критерии, показани в таблица № 4. 

 

Таблица № 4 

Параметри Показатели Оценъчна скала 

Ладов усет 

1.Възпроизвежда 

мелодията вярно по 

отношение на 

звукововисочинен 

строеж. 

2.Открива ладови 

закономерности. 

3.Реагира при 

интонационни 

неточности. 

а.след 1 

прослушване 

б. след 2 

прослушвания 

в. след 3 

прослушвания 

г. допуска грешки 

д. не се справя 

Метроритмичен 

Усет 

4. Възпроизвежда 

вярно метроритъм 

5.Реагира на 

темпови промени 

а.след 1 

прослушване 

б.след 2 

прослушвания 

в. след 3 

прослушвания 

г. допуска грешки 

д. не се справя 

Музикално-

слухови 

представи 

6.Разпознава 

прослушана 

мелодия между 

други две различни 

7. Изброява познати 

музикални 

произведения 

а.след 1 

прослушване 

б. след 2 

прослушвания 

в. след 3 

прослушвания 

г. допуска грешки 

д. не се справя 

Усет за 

многогласие 

8. Различава верен 

от неподходящ 

а.след1прослушване 

б. след 2 
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съпровод; 

9. Алтернативно 

открива музикални 

произведения 

прослушвания 

в. след 3 

прослушвания 

г. допуска грешки 

д. не се справя 

Емоционален 

отклик 

10.Определя 

емоционалния 

художествен образ 

11. Реагира при 

промяна 

а.справя се с повече 

определения 

б. справя се само с 

полярни 

определения 

в. справя се с 

подкрепа 

г. допуска грешки 

д. не се справя 

 

 

Резултатите от изследването на входното равнище на 

музикалните способности на обучаваните в експерименталните 

групи (фигура № 5) позволяват да се направи изводът, че равнището 

в началния етап от работа е сравнително ниско.  
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                                                                              Фигура № 5 

 

Чрез комбиниран тест, съобразен с Държавния образователен 

стандарт за общообразователна подготовка и учебните програми 

по музика, основни знания и умения за осмисляне на явления и 

процеси в музикалното изкуство, беше изяснено входното равнище 

на обхванатите в експерименталната работа и по отношение на 

усвоените от тях ключови знания.  

Необходимите знания бяха обобщени в две групи. 

(Таблица № 5) 

Параметри Показатели 

Възприемане на музика 

1. Аналитично възприемане на 

музикално произведение. 

2. Определяне на музикални 

стилове. 

3. Определяне на музикални 

жанрове. 

4. Различаване на авторска музика. 

Изпълнение на музика 

5. Откриване характерни 

особености на фолклор. 

6. Наличие на музикален репертоар 
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от песни и теми на музикални 

произведения 

 

На фигура № 6 са отразени получените резултати. 

 

(Фигура № 6) 

Знания за музиката 

 

Върху основата на тези резултати се очертаха основни 

пропуски и проблеми в учебния процес по музика, довели да 

понижаване на качеството на усвоените знания и уменията да се 

оперира с тях.  

Основен формиращ експеримент параграф 4.2.2. 

Провокирани сме да  разработим модел на учебна програма  

„Социализация чрез музика“. Началото беше поставено със занятие,  

наречено от нас „С изкуство в интерактивен режим”, апробирано с 

Е1, Е3 и Е5 групи. Наложи се да отделим и добавим нова работеща 

група с името „Курс по изкуства“. Започвайки работа по вече 

създадения технологичен модел, но с по-отворени граници и 

специално отделени участници, още при едни от първите занятия  

възникна идеята за разширяване обхвата на дейността и 
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прерастването му в „Интерактивен център“, в който да се включат 

разнообразни идеи.  

Участниците в тези курсови упражнения обособиха новата 

експериментална група – Е9. С тази група беше реализиран 

постепенно преход към ново технологично решаване на различни 

ситуации в „преносимо ядро“. За целта, отново с игрови подходи, бе 

осмислена същността на достъпни за участващите музикално-

компютърни технологии. От същите участници – Е9 в началото на 

експерименталната работа 40.12 % са с висока степен на 

компютърна грамотност, 21.60 %  – със средна степен – бал 2, и 

38.38 % – с ниска степен на компютърна грамотност. Получените 

резултати са представени графично във фигура № 7. 

 

                                                                                       Фигура № 7 

Музикални способности и компютърна грамотност 
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Наблюдава се закономерност в разпределението на броя на 

участниците по отношение степените на развитие както на 

компютърната, така и на музикалната им грамотност. Интересен е и 

фактът, че след експерименталната работа равнищата видимо се 

променят, но съотношението между двата феномена се запазва. Това 

по-ясно се откроява във фигура № 8. 

 

 

 

 

 

Фигура № 8
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Крайният контролен експеримент е в параграф 4.2.3. В 

заключителния етап на експерименталната работа е направена 

съпоставка на получените резултати след приложения 

експериментален модел на обучение с тези от началния констатиращ 

експеримент. 

При провеждане на заключителното диагностично изследване  

се приложиха същите параметри, показатели и критерии, заложени в 

констатиращия експеримент. Резултатите от музикалната 

диагностика доказаха динамика в развитието на музикалните 

способности, на музикалните дейности и на знанията за музикалното 

изкуство, като един от факторите за успешна социална изява. Те 

особено ясно се открояват при графичното им представяне на 

фигура №  9. 

 

                                                                                  Фигура № 9 

Отчетената промяна е позитивна и значителна.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

%

показатели

входно равнище

изходно равнище



69 
 

Параграф 4.2.4. Математико-статистическа проверка на 

експерименталните данни 

А. Проверка на значимостта на коефициентите на 

корелация (t-тест на Фишер). Може да се смята, че разликите в  

коефициентите на корелация не се дължат на случайни фактори, а са 

значими. Тъй като във всички случаи r1<r2 – може определено да се 

твърди, че експериментът е изиграл положителна роля за 

повишаване на корелационните коефициенти. 

Б. Проверка на правилната постановка на експеримента. 

Изходни данни: Стойности на оценките по отделните 

параметри за експерименталната и за контролната извадка в 

началото и в края на експеримента. 

 

 

В. Проверка на ефективността на експеримента. 

За проверката се използва свободният от разпределение рангов 

критерий на Уилкоксън, който е аналогичен на t-критерия за 

нормални разпределения, но е приложим за симетрични 

разпределения, отличаващи се от нормалното. Изборът на този 

критерий е естествен, тъй като без ограничения може да се допусне, 

че използваната тристепенна рангова скала на оценките е получена 

чрез окрупняване на степените в по-разширената скала: много лошо, 

лошо, незадоволително, средно, добро, много добро, отлично, която 

очевидно е симетрична спрямо приетото средно равнище. 
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Анализ и изводи от емпиричното изследване параграф 4.3. 

При анализите на експериментално получените данни в 

настоящото изследване за установяване на степента и силата на 

влиянието на посочените емоционална, творческа и музикална 

интелигентност установяваме следното: 

- Направеното проучване на житейските условия и 

социалната среда, в която израстват обучаваните, дават 

възможност за определяне на техния социален статус. От 

обхванатите в експерименталната работа Σ = 371, 92,84% имат 

нормално семейство и юридически имат добри условия за живеене. 

Безспорно, настоящите икономически условия налагат при много 

семейства израстването на някои да става, без те да имат 

непосредствен контакт с родителите, тъй като живеят и работят 

извън населеното място, а грижите са поверени на близки 

родственици. Но това не е попречило същите да имат добри 

житейски условия. 

- От данните за възрастта, образованието на родителите, 

както и за професионалният им статус ,отразени от самите 

родители в предложените им анкетни карти (Приложение № 1),  се 

установи, че при обхванатите в експерименталната работа няма 

съществени различия от общата структура и статуса на българското 

население. При обработката на получените данни стана ясно, че 

11,59 % от всичките 371 студенти са с висок социален статус (бал 1), 

но при 25,07% той е нисък (бал 3). Най-много са студентите, които 

могат да бъдат определени с бал 2 – 63, 35 % (235). 

- Чрез метода на корелационния анализ бе установена висока 

степен на зависимост между социалния статус на участниците и 

участието им в неформални музикално-творчески дейности r = 

0,764. Оправдава се и предположението, че участието в тези 

дейности, към които беше насочено вниманието  в много голяма 

степен, е зависимо от условията, в които израстват самите 
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участващи в експеримента. Същевременно стана ясно, че тази 

зависимост е по-голяма при тези, които са участвали в неформални 

извънучилищни музикални дейности, където средният за 

експериментални и контролни групи коефициент на корелация е 

0,834. 

 

                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Получените резултати от разработването на предварително 

поставените цел и задачи в дисертационния труд дават възможност 

да се направи следното заключение: 

 

1. Налага се да  се отдели особено внимание на възможностите 

за психосоциално менажиране в аспекта на емоционална, 

творческа и музикална интелигентност, на различните форми 

и видове неформално, формално и информално  

образование и възпитание, тъй като именно и в това е 

заложен огромният потенциал за достигане до качествено 

ново равнище на човешката социална изява.  

2. „При възприемане на разбирането за прагматичното 

проявление на трансверсалните базови компетенции като 

пожизнени потенциали за трансвелсалността, свързана с типа 

отношение към която и да е ситуация,  ядрото се пренася от 

ситуация в ситуация, но и се трансформира според 

своеобразието от компетентции устойчиви в личността. 

Образованието е призвано да се концентрира върху 

трансверсалните базови човешки  компетентнции, 

развитието и умението му да ги прегрупира и комбинира по 

различен начин и след това да ги конкретизира …“ [по 

Цанков, Н.,2021] 
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3. В лицето на така поставеното научно търсене 

„трансгресивният сегмент функционира и като стимулиращ 

на личностно равнище, и като мотивиращ на познавателно 

равнище, и като реконструиращ на поведенческо равнище, 

синергетизиращ  всичките тях.“ [ibid]. Всички разгледани  

интелигентности: емоционална, творческа и музикална, се 

хармонизират и балансират, за да се обединят в посоката 

на цялостно психосоциално равновесие и проходимост. 

4. След теоретично проучване на  възможности, ограничения и 

перспективи, намираме реалност за преплитане с допълване, 

т.е. „спираловиден растеж, съдържащ информационна, 

познавателна, символна, комуникационна и контекстуално 

трансгресивна енергия.“ [ibid]. Резултат може да се очаква 

по посока на самосъзнание, саморегулация и не на последно 

място на саморазвитие. 

5.  Потвърди се очакването на конструктивистко-

ситуитивното  познание – „трансверсалност, преносимост 

и трансферимост“ [ibid]. 

6. При разработения теоретичен модел за психосоциално 

менажиране, основен компонент е социално емоционалното 

учене за общото, цялостно развитие на личността. 

7. Общият теоретичен анализ по проблема позволява да се 

фиксират някои особености на мисленето, музикалното 

мислене, творческото мислене и ролята на речта, като 

„регулатор“ на развиващата се интелигентност. 

8. Слуховото възприемане на музикална и речева информация е 

невъзможно без участието на психомоториката и 

двигателния анализатор. Високото равнище на развитие на 

слухово-комуникационната система се постига при 

комплексното въздействие. 

9. Съпоставката на резултатите от началния и крайния етап на 

експерименталното изследване дават основание да се 
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приеме, че при прилагане на посочените нетрадиционни 

дидактически технологии в учебния процес, социализацията 

чрез музика е в растеж. 

10. Чрез използване на взаимодействията на изброените 

интелигентности се постига прецизна слухова 

наблюдателност, активно развитие на възприятието, 

паметта, мисленето, обогатява се емоционалната 

култура. Така самото взаимодействие се оказва 

положителен фактор за ускорено цялостно развитие на 

обучаваните. 

11.  Социалният статус е важен, но не е определящ фактор при 

музикалното и речевото развитие . 

12. Експерименталните резултати имат необходимата 

статистическа значимост, за да може да се приеме, че 

предложената система на работа със студенти, основаваща се 

на общите „интегриращи“ компоненти, е особено ефективна 

и може да се използва в педагогическата  практика.  

 

В заключение, допускаме, че ако в обучението се прилага 

пространствено – времеви континуум и развитие на емоционална, 

творческа и музикална интелигентност на студентите от 

специалност „Социална педагогика“ и „Социално-педагогическо 

консултиране“, като препоръка, то това ще: 

 

• Повиши мотивацията и интереса на студентите за решаване 

на интегрирани проблеми от реалната социално-

педагогическа практика; 

• Постигне широкообхватност на познавателните и практико-

приложните умения в синхрон с уменията за решаване на 

проблеми в „преносимо ядро“; 
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• Синхронизира самооценката на студентите и реалната 

оценка при решаване на интегрални проблеми, което 

оличностява психосоциалното менажиране, практически 

умения и умения за преодоляване на проблеми; 

Приемаме, че тези препоръки са и перспектива в научната 

практика. 
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ПРИНОСНИ МОМЕНТИ НА ДИСЕРТАЦИОННОТО                

ИЗСЛЕДВАНЕ 

Представената дисертация е посветена на 

социалнопедагогическата работа. Трудът е насочен към теоретико-

методологически анализ  на някои от постиженията по така 

поставената тема. В съответствие с характера на изследването 

приносите  в общотеоретичен аспект са обединени в обща  

генетична обусловеност и имат теоретико-методологическа и 

конкретноприложна стойност. 

 

Като приносни моменти могат да бъдат посочени следните: 

 

Приноси с теоретичноизследователски характер: 

1. Изяснена е актуалността, обоснована е педагогическата 

ценност и историческият опит от идеи по поставената тема. 

 

2. Разкрита и обоснована е връзката и нарастващият интерес на 

социалнопедагогическото познание към полиподходност в 

обучението и възпитанието. 

3. Проучени, систематизирани  и анализирани са теоретичните 

основи на разглежданите феномени – емоционална, 

творческа и музикална интелигентност в полза на 

образователния процес и в полза на компетентностния 

подход, като са конкретизирани ограничения, възможности и 

перспективи в условия на полиподходност. 

 

4. Откроена и характеризирана е конструктивистката 

образователна парадигма, която е методологическата основа 
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на съвременната система от интерактивни методи на 

обучение. 

5. Изяснени са основни категории и понятия в контекста на 

познанието, уточнени са взаимовръзките и спецификата на 

континуума. 

Приноси с приложна насоченост: 

6. Концептуализирана, структурирана, моделирана и 

технологизирана е идеята за обучението по академичните 

дисциплини „Социализация чрез музика“, „Социализация 

чрез изкуство“, част от учебната програма  по “Неформално 

образование“ на студентите от специалност „Социална 

педагогика“ – бакалавърска степен и „Социално-

педагогическо консултиране“ – магистърска степен в 

Шуменския университет “Епископ Константин Преславски“. 

 

7. Експериментално апробирани са в петгодишен период 

технологични варианти в условия на непрекъсната 

концептуализация, конфигурира се целесъобразността и 

съотносимостта  на подходите и средата. 

 

8. Направен е опит да се изведе модел на йерархична структура 

на емоционалната интелигентност, съдържаща компонентите 

разпознаване и изразяване на емоции, емпатия и общуване с 

другите. 

9. Конструиран е модел за: 

 Контекстуалност и подкрепа на ситуативното 

обучение;  

 Съвместно изучаване и интерактивност – социално и 

съдържателно; 
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 Активно усвояване и изучаване посредством 

действия; 

 Достигане на целите в различни области на 

социалната педагогика съгласно популярната, така 

наречена, праксиална (praxial) философия на 

музикалното образование. Музика се изучава и 

усвоява в практическата музикална дейност, да  

допълним и с това, че помага и лекува; 

 Цялостно културно образование; 

 Развитие на музикалната интелигентност; 

 Развитие на творческия самоизраз;  

 Натрупване на опит; 

 Развитие на социални навици – диалог и взаимно 

обучение. 

10. Обективирани са параметрите на синхронизация на 

умения и отношения, интелигентности и професионално 

мислене, като част от основните конструкти за 

компетентност на бъдещите социални педагози.                 
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