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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на 

разширен съвет на катедра „Музикална естетика, музикално 

възпитание и изпълнителство“ при Педагогически факултет към 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. 

 

 

Дисертационният труд е с обем 168 страници. От тях 135 

страници са основен текст изложение, 9 страници литература и 24 

страници – приложения. Библиографията включва 156  

източника, от които 99 на чужд език. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата ще се състои на .............2022 г. от …… часа в 

зала …… на Педагогическия факултет. 
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УВОД 

 

През ХХ и началото на ХХІ век в науката и изкуството 

паралелно протичат големи промени. Сменят се композиционни и 

изразни форми в изкуството. В науката навлизат теорията на 

хаоса и фракталите. В природознанието започват фундаментални 

изменения, породили теорията на самоорганизацията 

(синергетиката), което дава възможност поновому да се погледне 

на околния свят според принципа на нелинейното мислене. Като 

един от най-важните се оформя проблемът за анализиране на 

изкуството посредством математиката. Този съюз между изкуство 

и наука се изразява в нов музикален инструмент – компютъра, в 

появилата се през втората половина на миналия век компютърна 

музика, основана на теорията на алгоритмите. Идеята за 

формализиране на музиката чрез алгоритми датира далеч преди 

създаването на първите компютри, но едва с тяхната поява този 

процес се оформя в  самостоятелно направление, способно да 

разгърне най-смелите композиторски замисли. 

Много композиционни методи, които композиторите са 

използвали през вековете в музикалната практика всъщност са 

алгоритмични процедури. Компютърното генериране на музика и 

особено на алгоритмична музика всъщност демонстрира 

интердисциплинарните релации на математиката с музиката и 

компютърните технологии. 

 Съвременното понятие алгоритмична композиция включва 

спектър от действия, прилагани към параметрите на 

композиционния процес – от изработка на определени 

закономерности в бъдещото произведение в начален етап до 

създаване на автоматизирани алгоритмични  произведения  с 

помощта на компютърни програми.  

 Използването на специализиран софтуер за алгоритмична 

музика в обучението на учениците отговаря на актуалните 

изисквания на нашето съвремие, свързани с приложението на 

информационните технологии в обучението, което е държавна 

политика както на редица европейски страни, така и на България. 

Дисертационното изследване е актуално, защото се базира на 

изискванията за модернизиране на музикалното образование чрез 



4 

 

използване на методически модели, разработени на основата на 

съвременни информационни и комуникационни технологии. То е 

насочено към изграждане на ключови компетентности чрез 

средствата на музикалното изкуство. Актуалността на темата 

произтича и от непълнотата на научната литература по проблема 

на български език.  

 Настоящото изследване е провокирано от актуалността на 

изследвания проблем и неговата практическа значимост. То е 

мотивирано от необходимостта да се оптимизират условията за 

ефективно обучение на учениците чрез приложение на 

научнообоснована музикално-педагогическа технология за 

създаване на алгоритмична музикална композиция. 

 В съдържателен план настоящото изследване включва: 

1. Използване на възможностите на съвременните технологии 

за създаване на алгоритмична музика като средство за 

обучение на учениците. 

2. Разкриване възможностите на предложената музикално-

педагогическа технология за активно включване на 

учениците в обучението по музика, овладяване на знания, 

умения и компетентности, формиране на личностно-

смислово и творческо отношение към музиката. 

 Използването на музикално-педагогическата технология за 

създаване на алгоритмична музика в учебния процес има 

теоретично и практическо значение – усвояване на теоретични 

знания, умения и компетентности (ЗУК) за създаване на 

алгоритмична композиция и практическото им приложение при 

работа със софтуерния инструментариум. Приложението на 

педагогическата технология в обучението на учениците 

допринася за модернизирането и оптимизирането на музикалното 

образование, за повишаване на качеството на обучение.  

 Структурата на докторантския труд включва увод, четири 

глави, заключение, литература и приложение.  

 



5 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

В първа глава е направен теоретичен анализ на 

съвременната литература, отнасящ се до алгоритмичната 

композиция. 

В параграф 1. се разкриват основните характеристики,  

същността и развитието на алгоритмичната музика.  

„Алгоритъм“ е термин, който се свързва с математиката и 

информатиката. Определя се като съвкупност от правила или 

редица от операции, предназначени за изпълнение на задачи или 

решаване на проблем.  

Алгоритмичната музика е свързана предимно с 

композирането, в което съществено участие взема компютърът. 

Поради това алгоритмична композиция означава използването на 

компютри за изпълнение на композиционни процедури, водещи 

до генериране на музика.  

Водеща концепция в алгоритмичното композиране е 

кодово-графичното преобразуване, при което се установява пряка 

връзка между данните на математическия модел и музикалните 

параметри. В зависимост от прилагането на различно кодово-

графично преобразуване един и същ алгоритъм може да 

възпроизведе различна музика като всяка има свой собствен, 

уникален отпечатък. 

В този параграф се разглеждат общите принципи на 

алгоритмизация на компютърно генерирани музикални 

композиции, както и принципите на моделиране на мелодия. 

В своите програми редица автори на алгоритмични 

композиции използват основно два подхода, основани на 

прилагането на детерминирани или стохастични процедури. 

Обща черта на всички известни начини за синтезиране на 

мелодии на компютъра е следването на една и съща 

последователност от етапи. При ритмо-мелодичния принцип на 

моделиране на мелодии най-напред се съчинява конкретен ритъм, 

а след това –мелодичната линия. При другия принцип, наречен 

мелодико-ритмичен, отначало се синтезира мелодичната линия, 

след това – конкретният ритъм. 
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Поради математическия формализъм на музиката, тя може 

да бъде съставяна чрез систематично прилагане на алгоритмични 

процедури, дори без използване на компютри. Има много 

примери за алгоритмични композиционни практики преди 

появата на компютрите.  

В исторически план най-ранният пример за кодово-

графично преобразуване датира от ХІ век и се свързва с 

италианския композитор и теоретик Гуидо Д’Арецо (991/992-

ок.1050). Неговият метод се състои от създаване на връзка между 

гласните в един текст и редица от височини. През 1206 г. Г. 

Марцано предлага на всяка гласна да се съпостави определена 

звукова височина и по този начин да се съчинява музика. През 

ХІV и ХV век се използва музикалната техника изоритмичен 

мотет - повторение на ритмични модели, наречени talea в поне 

една вокална партия (най-често партията на тенора) в цялата 

композиция. По-късно се появяват и други техники като soggeto 

cavato, Musikalisches, Schillinger System of Musical Composition, 

серийната техника и др.  

Строго математическо изучаване на музиката в началото на 

миналия век е системата, формулирана от американския 

музикален теоретик Джозеф Шилингер (1895-1943) през 1920 г. и 

1930 г. В системата на Шилингер за първи път се среща  цялостно 

приложение на научен метод към всички компоненти на 

музикалното композиране и към основните проблеми на самата 

композиция.  
През 50-те години на ХХ век, използвайки електронна 

изчислителна техника, учените правят опити да синтезират 

музика. Така се появява алгоритмичната музика, принципът на 

която е предложен още през 1206 г. от Г. Марцано, а по-късно -  

приложен от В. А. Моцарт за автоматизирано създаване на 

менуети с използване на случайни числа.  

За родоначалници на алгоритмичната музика са смятани 

композиторите Пиер Булез, Янис Ксенакис, Пол Лански, 

Леджарен Хилър.  

През 50-те години на 20 век Янис Ксенакис пръв изследва 

стохастичните процеси, които включват използването на 

вероятностни функции.  
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В средата на 60-те години Пол Лански (Paul Lansky) е сред 

първите, които експериментират с компютъра синтез на звук. 
Звуците, произхождащи от източници от реалния свят, са 

преобладаващият фокус в компютърната музика на Лански. 

През 70-80 г. на ХХ век поведението на системи нелинейни 

динамични уравнения предизвиква интерес към използването им 

в алгоритмична композиция. Композиторът Дейвид Литъл 

изучава алгоритмичната композиция с помощта на теорията на 

хаоса. Много от неговите композиции са основани на 

математически модели, показващи хаотично поведение.  

През 80-те години композиторите вече имат възможност да 

използват компютри, снабдени със специални програми, които 

могат да запомнят, възпроизвеждат и редактират музика, да 

създават нови тембри, да отпечатват партитурите на творбите  

им. 

Стремежът към търсене на нова посока в музикалната  

композиция кара Ксенакис да формулира нова парадигма за 

музиката, която той нарича стохастична музика. Направлението 

стохастика в музиката се е появило преди внедряване на 

компютрите в музиката и е частен случай от алгоритмичната  

музика, затова в дисертацията й се отделя специално място.  

Параграф 2. е посветен на  фракталната музика, която 

може да бъде разглеждана по 2 начина: като частен случай на 

алгоритмичната музика, използваща алгоритмични уравнения, 

които генерират фрактални образи или като съвсем отделен дял, 

касаещ музиката, разбирана като фрактален модел. 

Фракталната музика, която се базира на математическото 

понятие за фрактал е свързана с хаоса така, както резултатът с 

процеса. Затова се обръща внимание на връзката между 

фракталната геометрия и теорията на хаоса.  

Първите  елементи на теорията на хаоса се появяват още 

през XIX век, но истинско научно развитие тази теория получава 

във втората половина на XX век. Теорията на хаоса е съществено 

стимулирана от изчислителните и графичните възможности на 

съвременната компютърна техника. Тя е теория за вечно 

променящите се сложни системи, базирани на математическото 

понятие за рекурсия. Теорията на хаоса дава обяснение на факта, 
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че сложни и непредсказуеми резултати могат и ще се появят в 

системи, чувствителни към началните условия. 

Един от научните модели, който заслужава внимание от 

страна на музикантите и изследователите, е концепцията на 

Манделброт за фракталната геометрия. Откриването на 

фракталите предизвиква революция не само в геометрията, но и 

във физиката, химията, биологията и изкуството.  

През последните години са открити много отношения 

между фракталите и музиката. В основата на тези изследвания 

лежи теорията на Ричард Вос, който установява, че всеки звук 

има фрактални свойства. Той идентифицира 3 категории звукове, 

основани на математически елементи: бял шум, кафяв шум и 

розов шум.  

Алгоритмичната музика всъщност е музика, създадена от 

фрактали. Фракталната музика е резултат от рекурсивен процес, 

при който един алгоритъм се прилага многократно към 

предходните резултати. В по-общ план всички музикални форми 

могат да бъдат моделирани с този процес.  

В параграф 3. са представени основни начини за създаване 

на алгоритмична музика.  

За композиране се използват алгоритми, които по 

структура и начин на обработка на музикалните данни може 

условно да се разделят на 6 пресичащи се групи: математически 

модели; системи, основани на знания; обучаващи системи; 

граматики; еволюционни методи; хибридни системи. 

Представени са някои методи за създаване на алгоритмична 

музика - L-системи,  клетъчната автоматизация, фрактална 

музика. 

L-системата е своеобразна граматика на замяна, 

позволяваща строго да се задават взаимоотношения между 

алгоритмични езици, а също да се моделира растежът на живи 

организми. L-системите са формализиран език за построяване и 

на фрактали. За използването на този език е нужно да се построи 

интерпретатор, разбиращ командите на езика и изпълняващ ги с 

прилагане на компютърна графика за визуално представяне на 

резултата. 
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Клетъчните автомати са въведени в средата на 60-те 

години от Джон фон Нойман като модел за компютърно 

симулирано биологично самовъзпроизвеждане. Този модел се 

състои от двумерна мрежа от клетки, в която на всяка клетка е 

разрешен определен брой различни състояния. Клетките 

променят състоянията си в мрежата съгласно предварително 

зададен набор от правила.  

В наши дни един от най-популярните методи за създаване 

на музика на базата на алгоритми е методът на т. нар. фрактална 

композиция. Фракталите са доста полезни за композиране, тъй 

като са изградени върху самоподобието. При фракталните 

композиции новият музикален материал се получава чрез 

систематично трансформиране на предишния. Дейвид Кл. Литъл 

пръв използва съзнателно фрактали като композиционно 

средство. 

Гореизложените методи за създаване на алгоритмична 

музика са разгледани с цел намиране на най-оптималния метод за 

обучение на ученици, които нямат специализирана музикална 

подготовка. Направеният анализ показва, че най-подходящ за 

целта е методът, при който се използват готови алгоритми и 

процесът на генериране е автоматизиран. Клетъчните автомати са 

доказано продуктивни и дават много добри резултати при 

създаване на алгоритмична музикална композиция.  

Необходимо е да се отбележи, че в това изследване 

понятието композиране трябва да се разбира по-скоро като 

подбиране, селектиране на различни варианти, генерирани от 

автомата, съобразно зададените от ученика параметри и 

предпочитания. Алгоритмичното композиране е само средство за 

обучение, което помага на учениците да усвоят знания, умения и 

компетентности за музикалното изкуство, за новите технологии в 

областта на музиката, за процеса на създаване на музика по един 

много увлекателен, забавен и атрактивен начин. 

Във втора глава, на основа на теоретичния анализ на 

проучената литература, се извежда концептуалната постановка на 

настоящия труд, теоретичните основи на музикално-

педагогическата технология за създаване на алгоритмична 

композиция, организацията и методиката на изследването.  
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В параграф 1. се определят съвременните теоретични 

положения, на които се изгражда постановката на настоящия 

труд. Тези положения са основа за извеждане на предмета, 

обекта, целта, хипотезата и задачите на настоящото изследване. 

Обект на изследването е създаването на алгоритмична 

музикална композиция от ученици в прогимназиален етап на 

основната степен на образование. 

Предмет на изследването е разработването на музикално-

педагогическа технология за създаване на алгоритмична музика 

от ученици, които нямат специализирана музикална подготовка.  

Целта на изследването е да се установи приложимостта и 

ефективността на разработената музикално-педагогическа 

технология в обучението по музика в училище. 

За постигането на тази цел се поставят следните ЗАДАЧИ:  

1. Проучване и анализиране теоретичните основи на 

алгоритмичната музика и приложението им в музикалната  

практика.  

2. Разработване и апробиране на научнообоснована 

музикално-педагогическа технология за създаване на 

алгоритмична музикална композиция от ученици. 

3. Експериментална проверка за ефективността на 

музикално-педагогическата технология и анализиране на 

резултатите от нея.  

Съобразно поставените цел и задачи се издига следната 

работна ХИПОТЕЗА, която включва две предположения: 

1. Предполага се, че приложението на музикално-

педагогическата технология ще осигури интензивен и 

продуктивен музикално-образователен процес, при който 

учениците ще овладеят знания, умения и компетентности за 

създаване на музикална алгоритмична композиция. 

2. Предполага се, че учениците ще овладеят знания, умения 

и компетентности за работа с нов вид софтуерен 

инструментариум, в резултат на което ще могат самостоятелно да 

съставят алгоритмични музикални композиции.  

В параграф 2. се прави характеристика на музикално-

педагогическата технология за създаване на алгоритмична 

композиция.  
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Предлаганата педагогическа технология отговаря на 

изискванията на нашето съвремие за модернизиране на  

образованието чрез използване на нови  технологии. Специфична 

нейна особеност е овладяването на знания, умения и 

компетентности за работа с нов вид софтуерен инструментариум, 

като акцентът се поставя върху творческото, креативното 

мислене. Предлаганата технология е предназначена за ученици, 

които нямат специализирана музикална подготовка. Тя е 

съобразена с Държавния образователен стандарт за 

общообразователна подготовка  и учебните програми по музика, 

които определят учебното съдържание, конкретизирано в теми, 

свързани с различните аспекти на музикалното изкуство и с 

изграждането на различни компетентности у ученика.   

Във връзка с темата Музика и съвременни технологии се 

предлага обучение с нов вид технология за създаване на 

алгоритмична музика. Целта е учениците да придобият знания, 

умения и компетентности за използване на новите технологии в 

областта на музикалното изкуство. 

Приложението на технологията в обучението на учениците 

има двояко значение – от една страна, учениците овладяват 

технологическата последователност за създаване на 

алгоритмична музикална композиция, придобивайки знания, 

умения и компетентности за работа с нов вид софтуерен 

инструментариум, а от друга – усъвършенстват своята дигитална 

и културна компетентност, както и уменията си за изразяване 

чрез музика. 

Представеният теоретичен модел на музикално-

педагогическата технология за създаване на алгоритмична 

композиция (вж. Диаграма 1) е изграден от три компонента: 

методи на обучение; средства на обучение; овладяване на 

знания, умения и компетентности (ЗУК).  
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Диаграма 1. Теоретичен модел на музикално-педагогическата 

технология за създаване на алгоритмична композиция 
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Организацията на настоящото изследване, съобразена с 

изискванията за провеждане на подобен тип изследвания, е 

описана в параграф 3. Тя включва следните три етапа: 

1. Констатиращ експеримент (начален етап), насочен 

към установяване на входното ниво на изследваните ученици. 

2. Формиращ експеримент (втори етап), при който в 

обучението на учениците се апробира научнообоснована 

музикално-педагогическа технология за създаване на 

алгоритмична композиция. 

3. Контролен експеримент (краен етап) с контролно-

оценъчни функции и възможности за установяване ефективността 

на прилаганата експериментална музикално-педагогическа 

технология за създаване на алгоритмична композиция. 

В експерименталното обучение участват 87 ученици от 

седмите класове на ОУ „Хр. Ботев“ и ОУ  „Хан Аспарух“,  гр. 

Добрич. Експериментът се провежда в периода от месец 

февруари до месец май 2021 г. в две форми на обучение – 

присъствено и онлайн (в електронна среда).   

В параграф 4. на настоящия труд се разкриват 

използваните  методи в методиката на изследването:  

Теоретичен анализ на научната литература, свързана със 

създаването на алгоритмична музикална композиция. 

а) във връзка с по-обхватното изясняване на изследвания 

проблем се извършва проучване на широк кръг въпроси от 

областта на  алгоритмичната музика и нейното приложение в 

музикалната практика.  

б) за разкриване на педагогическите аспекти на обучението 

чрез използване на нов вид технология (софтуер) за създаване на 

алгоритмична музика са проучени теоретико-методически 

източници, научни изследвания, статии в периодичния печат, 

учебна документация (учебни планове и програми), учебници и 

учебни помагала. 

Педагогическо наблюдение – за проследяване овладяването 

на знания, умения и компетентности за създаване на 

алгоритмична музика от учениците. 
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Педагогически експеримент – провеждане на експеримента 

чрез прилагане на музикално-педагогическа технология за 

създаване на музикална алгоритмична композиция.  

Методиката за оценяване постиженията на учениците е 

описана в параграф 5. За установяване ефективността на 

предлаганата музикално-педагогическа технология  се използват 

3 критерия с по 2 показателя за всеки критерий, определящи 

нивото на овладяване на знанията, уменията и компетентности, 

необходими за създаване на музикална композиция.  

За диагностициране на усвояемостта на знания, умения и 

компетентности за отделните критерии, чрез техните показатели 

са обособени 5 нива: високо, много добро, добро, средно и ниско. 

Критериите и показателите за установяване нивото на 

овладените знания, умения и компетентности за създаване на 

алгоритмична музикална композиция са: 

Критерий 1. Създаване модел на музикалната 

композиция: Знания, умения и компетентности за избор на 

музикален стил; Знания, умения и компетентности за избор на 

алгоритъм на музикалната композиция. 

Критерий 2. Избор на музикални инструменти: Знания, 

умения и компетентности за избор на музикални инструменти 

съобразно стила на композицията; Знания, умения и 

компетентности за избор на функция на избраните музикални 

инструменти. 

Критерий 3. Завършеност на композицията: Знания, 

умения и компетентности за избор на лад съобразно стила на 

композицията; Знания, умения и компетентности за определяне 

продължителността на композицията. 

В параграф 6. са представени статистическите методи за 

обработка на резултатите на изследваните ученици. Резултатите 

от проведеното изследване на всеки ученик по всеки показател са 

попълнени в таблица. Динамиката на входните и изходните нива 

на резултатите на учениците се проследява като се изчислява 

средната аритметична притеглена величина. Посочени са 

формулите, по които се изчисляват коефициентите на корелация 

и надеждност.  
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Трета глава е посветена на музикално-педагогическата 

технология за създаване на алгоритмична композиция.  

В параграф 1. се разглеждат знанията, уменията и 

компетентностите, необходими за реализиране на музикална 

композиция. Това са знания, умения и компетентности за: избор 

на музикален стил, избор на алгоритъм за композиране, избор на 

музикални инструменти за създаване на музикална композиция, 

определяне продължителността на композицията, съхраняване 

и разпространяване на получената композиция, работа със 

софтуерния инструментариум. 

Овладяването на знания, умения и компетентности за 

създаване на алгоритмична музикална композиция се реализира в 

два последователни етапа: 

 Под ръководството на преподавателя, който задава 

параметрите, ръководи и контролира процеса на създаване на 

музикалната композиция; 

 Самостоятелно и осмислено прилагане на усвоените 

знания, умения и компетентности за реализиране на 

алгоритмична музикална композиция.  

За създаване на алгоритмична музикална композиция се 

използва клетъчният автомат WolframTones.  Затова в параграф 

2. се описва софтуерният инструментариум, чрез който се 

реализира композицията. 

WolframTones се основава на основното откритие на 

Стивън Волфрам, че в изчислителната вселена дори 

изключително прости правила или програми могат да дадат 

поведение с голяма сложност. Волфрам за първи път намира 

доказателства за този изненадващ факт в началото на 80-те 

години в своите експерименти върху системи, известни като 

едномерни клетъчни автомати. 

Всяка композиция се създава чрез стартиране на програма, 

открита чрез търсене в изчислителната вселена, вземане на 

модела, който програмата създава, и преобразуване в музикална 

партитура. Всяка програма на определен етап може да се 

разглежда като набор от правила, които определят състоянието на 

всяка клетка в следващата генерация в зависимост от собственото 

й състояние и това на съседите й в текущата генерация. На екрана 

http://www.wolframscience.com/nksonline/chapter-2
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на генератора се появяват визуални изображения на поведението 

на програмите в изчислителната вселена, чиито стъпки 

преминават последователно. Тъй като системата следва 

определено последователно правило, композициите неизбежно 

имат определена вътрешна последователност, което вероятно ги 

прави толкова ефективни като музика. И така WolframTones 

успява да създаде много различни сложни музикални 

композиции. Музиката, която се получава чрез WolframTones, е 

напълно оригинална и автентична. Понякога наподобява 

различни стилове, а друг път може да звучи като напълно нова и 

непозната музика.  

Параграф 3. представя педагогическата технология за 

създаване на алгоритмична музикална композиция.  

При работа с генератора се следват няколко прости стъпки, 

за да се създаде музикална композиция:  

1. Избор на музикален стил на композицията 

WolframTones може да генерира музика само в 

предлаганите от него стилове – класически стил, поп-рок, денс, 

джаз, кънтри, световна музика, експериментална музика и др. 

2. Избор на алгоритъм за създаване на 

композицията 

Генераторът използва различни алгоритми на езика 

Wolfram, за да формира музика от клетъчните модели на 

автомата. Чрез контролерите на генератора се избира програмата, 

която да генерира композицията. Могат да се използват готовите 

алгоритми за генериране на музиката или да се въвеждат ръчно. 

3. Избор на музикален инструмент за всяка партия 

от композицията  

Най-напред се избира подходящият ритъм от падащото 

меню Percussion, а след това съобразно стила се избират и 

останалите инструменти. От падащото меню Roles се избира 

каква точно функция ще изпълнява всеки инструмент – 

мелодична, хармонична, басова и т. н. Един и същ инструмент 

може да изпълнява различни функции.  

4. Определяне лада на композицията 

Избира се и се прослушва ладът. По желание може да се 

изберат тоновете, които да включва музикалната композиция.  

http://reference.wolfram.com/language/
http://reference.wolfram.com/language/
http://reference.wolfram.com/language/
https://tones.wolfram.com/about/controls/#roles
http://tones.wolfram.com/about/controls/#instruments
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Определя се височината на Тониката и октавовата й 

принадлежност.  

5. Определяне продължителността на 

композицията - чрез използването на 3 отделни плъзгащи се 

менюта се определя темпото, нотните стойности за единица 

време и броят на автоматичните стъпки. 

Композицията може по всяко време да се прослушва и да се 

следят промените, които се правят. След като получената 

музикална композиция е одобрена, следва нейното съхраняване. 

6. Съхраняване на получената музикална композиция 

Музикалната композиция може да се свали в 4 формата 
(MIDI, MP3, WAV и FLAC), да се запише и да се изпрати по 

електронната поща или да се сподели в социалните медии. Може 

също така да се копира URL адресът, да се направи скрийншот на 

данните на получената композиция, които след това да се 

използват за повторно прослушване или редактиране.  

Четвърта глава е посветена на представянето и анализа от 

резултатите на настоящето изследване. 

В параграф 1. са представени целта и задачите на 

експерименталната проверка. 

Ефективността на приложената музикално-педагогическа 

технология се определя от нейната цел: 

 Да се установи какви са възможностите на 

използваната в обучението по музика технология за усвояване на 

ЗУК от учениците.   

 Да се установи могат ли учениците от 7. клас да 

осмислят спецификите на нов за тях вид софтуерен 

инструментариум и с него сами да съставят алгоритмични 

музикални композиции.  

Реализирането на тази цел е тясно свързано с решаването 

на следните задачи: 

1. Да се апробира и установи ефективността на прилаганата 

музикално-педагогическата технология за създаване на 

музикална композиция. 

2. Да се установи нивото на ЗУК на учениците за 

самостоятелно създаване на музикална композиция. 

Ефективността от прилагането на музикално-
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педагогическата технология за създаване на алгоритмична 

композиция в обучението на учениците в настоящия труд се 

установява чрез проследяване формирането на ЗУК у всеки 

ученик.  

В параграф 2. са представени резултатите от входното 

ниво на учениците по всеки показател. Резултатите са 

представени в таблици, в които е изчислено  процентното 

съотношение на учениците, получили съответната степенна 

оценка.  

 Тълкуването на получените резултатите е насочено към 

установяване нивото на овладяване на ЗУК от учениците чрез 

използваните оценъчни нива на критериите и показателите, 

представени във Втора глава. 
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 На Диаграма 2 се вижда, че в началото на обучението най-

голям е процентът на учениците, които са показали ниско, средно 

и добро ниво на ЗУК (71,62%). Само 28,38% от учениците са се 

представили на много добро и високо ниво. 

 Направеният анализ на резултатите от входното ниво 

показва, че учениците са се справили сравнително добре, въпреки 

липсата на някои знания, умения и компетентности.   

Параграф 3. представя резултатите от изходното ниво на 

учениците (Диаграма 3). 
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Диаграма 3 

 

В края на обучението е направен анализ на композициите, 

които са създадени самостоятелно от учениците и на допуснатите 

грешки. Поставени са съответните оценки.  

Направеният анализ на изходните резултати на учениците 

показва положителна промяна по отношение на всички 
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показатели (вж. Диаграма 3). Значително се е увеличил процентът 

на учениците, които са показали много добро и високо ниво – от 

28,38% на 68,36%. В същото време процентът на учениците, 

които са показали добро, средно и ниско ниво на ЗУК е намалял 

от 71,62% на 31,64%.  

Следователно в края на обучението преобладават 

седмокласниците, които са подобрили своите ЗУК и са 

преминали на много добро и високо ниво. 

 Тези високи резултати доказват ефективността на 

използваната педагогическа технология. Тези резултати показват 

също, че експерименталното обучение е успешно. 

 Учениците са подобрили своите ЗУК за музикално-

изразните средства, за стиловото разнообразие, за музикалните 

инструменти и техните функции. В края на обучението те са 

усвоили умения за работа с нов вид технология, които прилагат 

при създаването на музикалните композиции.  

 В параграф 4. е направен сравнителен анализ на 

резултатите от експерименталното обучение.  

 Анализът на получените резултати от прилагането на 

музикално-педагогическата технология за създаване на 

алгоритмична композиция дава възможност да се проследи 

динамиката на овладяване на знания, умения и компетентности 

на всеки ученик (вж. Таблица 1, Диаграма 4).  

Резултатите от проведеното изследване на учениците след 

проведеното обучение показват, че учениците са подобрили 

своите знания, умения и компетентности по всички показатели и 

критерии.  

Сравнителният анализ показва: 

1.Учениците имат най-високи постижения по Критерий 1. 

Създаване модел на музикалната композиция. В резултат на 

обучението 82,19 % от учениците имат положителна промяна 

и са преминали на по-високо ниво. На Таблица 1 и Диаграма 4 се 

вижда, че средната притеглена величина по Критерий 1. е 

нараснала с 2,12, при което учениците променят нивото на 

своите ЗУК – от средно в началото на обучението на много 

добро в края. 
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Таблица 1 

 

Средна аритметична притеглена величина  

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 

   
В нач. В края В нач. В края В нач. В края 

2,90 5,02 4,07 4,95 3,99 5,05 

 

Една от причините за този висок резултат се дължи на 

факта, че в началото на обучението по единия от показателите 

(пок.1.2) седмокласниците имат ниско изходно ниво. В края на 

експеримента по същия този показател седмокласниците 

показват, че имат високи постижения, които определено са 

резултат от проведеното обучение.  

Анализът на резултатите по Критерий 1 показва, че 

учениците са обогатили своите знания за музиката, музикалните 

стилове, усвоили са нови ЗУК за избор на алгоритми и създаване 

на модел на музикална композиция. Те са развили своите 

музикално-слухови и творчески способности, в резултат на което 

създават модел на композицията в 14 различни стила съобразно 

своя личен избор и предпочитания.  

2. По Критерий 2. Избор на музикални инструменти се 

отчитат също високи резултати. 

Анализът на данните показва, че в резултат на обучението с 

генератора WolframTones 71,42% от учениците са подобрили 

своите ЗУК за музикалните инструменти. На базата на тези 

знания в края на експеримента те могат съзнателно да избират 

музикални инструменти и техните функции съобразно стила на 

композицията. Средната аритметична притеглена величина по 

Критерий 2. показва, че в началото на обучението 

седмокласниците имат добро ниво на ЗУК, а в края – много добро 

(вж. Таблица 1). Средната притеглена величина е нараснала с 

0,88, което показва, че учениците значително са повишили 

своите ЗУК по Критерий 2. Тези данни показват, че учениците 

имат добро изходно ниво ( =4,07), но работата по създаването на 

алгоритмична композиция им помага да обогатят знанията си за 
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музикалните инструменти. Вследствие на това в края на 

обучението преминават на следващото много добро ниво ( = 

4,95). 

3. Резултатите показват позитивна промяна и по Критерий 

3. Завършеност на композицията. По този критерий  74,71% от 

учениците са подобрили своите ЗУК и също са преминали на 

следващото по-високо ниво. В резултат на обучението 

учениците са осмислили елементите на музикалната изразност. 

Усвоили са знания за различни видове ладове, октавови групи и 

необходимостта да съобразяват своя избор както с избрания стил 

и ритъм, така и с диапазона на музикалните инструменти. На 

Таблица 1 и Диаграма 4 се вижда, че по Критерий 3 в началото 

на експеримента учениците са на добро ниво ( =3,99), а в края – 

много добро ( =5,05). Средната стойност е нараснала с 1,06, 

което показва много добър резултат. 
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Диаграма 4 

 

Сравнени, данните по трите критерия показват, че най-

голямо е изменението по Критерий 1 (2,12), следван от Критерий 

3  (1,06) и Критерий 2 (0,88). Това означава, че учениците имат 

позитивни промени и по трите критерия - повишили са нивото на 
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своите ЗУК и са преминали на по-високо равнище (вж. Таблица 1 

и Диаграма 4). На диаграмата се вижда, че в края на обучението и 

по трите критерия учениците имат много добро ниво на ЗУК. 

Тези постижения са резултат от проведеното обучение, при 

което се използва нов вид технология, която е лесно усвоима и 

стимулира учениците за активно участие в учебния процес. 

Автоматизираните функции на генератора позволяват на 

учениците с елементарни действия да създават различни 

варианти на музикалните композиции. Използването на мобилни 

и облачни технологии допълнително стимулира 

седмокласниците, тъй като могат навсякъде и по всяко време да 

създават композиции. Възможността да ги използват като 

рингтонове на собствените телефони, да ги изпращат на приятели 

и свои близки им носи радостни преживявания. Това са високи 

постижения, които доказват, че обучението с генератора 

WolframTones дава много добри резултати. С WolframTones не 

само се генерира музика според зададен алгоритъм, но той 

позволява да се ръководи дейността на алгоритъма, като по този 

начин се поддържа определен контрол върху детайлите в 

музикалната композиция. Работата с генератора е приятна, 

занимателна и увлича учениците, в резултат на което те създават 

интересни и оригинални музикални композиции, усвояват знания 

и умения, придобиват ключови компетентности. 

По отношение на създадените музикални композиции може 

да се каже, че има такива, които звучат креативно, логично, 

смислено и завършено (например композициите 63, 4, 44, 36, 19, 

18, 25, 14 и др.). Тези композиции говорят красноречиво, че ако 

човек има нужните ЗУК и положи усилия, наистина могат да се 

получат добри резултати. 

Статистическата обработка на резултатите показва, че 

общият коефициент на надеждност на резултатите по всичките  

критерии К=0,94 се интерпретира като отличен съгласно Н. 

Олейник. Това означава, че резултатите от оценките на всички 

критерии и показатели се интерпретират правилно и тестовата 

система гарантира висока повторяемост, т.е. висока устойчивост 

на получения резултат. 
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Гореизложеното доказва, че в резултат на приложената 

музикално-педагогическа технология учениците са постигнали 

високи резултати и са придобили знания, умения и 

компетентности, необходими за създаването на алгоритмична 

музикална композиция. Основание за това твърдение дава 

промяната в нивото на изследваните ученици и наличието на 

позитивни, качествени изменения.  

Представените резултати по критерии и показатели,  

данните от направения анализ на композициите, както и 

статистическата обработка на резултатите показват, че 

проведената експериментална проверка потвърждава хипотезата 

на дисертационното изследване.  

Резултатите от проведеното експериментално обучение 

потвърждават ефективността на приложената музикално-

педагогическа технология като средство за обучение на 

учениците.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ 

 

 Направеният анализ на съвременната литература, 

свързана с алгоритмичната композиция, ограниченият брой 

публикации на български език и необходимостта от 

модернизация на учебния процес са основание и мотивираност за 

избора на темата и проведеното изследване.  

  При направения преглед на нормативна документация, 

касаеща системата на училищното образование, се откриха теми 

и възможности за приложение на музикално-педагогическата 

технология в обучението на учениците по музика. 

 Разработената и апробирана музикално-педагогическа 

технология е предназначена за обучение на ученици, които нямат 

специализирана музикална подготовка. Тя отговаря на актуалните 

изисквания на съвременното образование за осигуряване на 

модерно и високотехнологично обучение.  

Използването на музикално-педагогическата технология за 

създаване на алгоритмична музика в учебния процес има 

теоретично и практическо значение – усвояване на теоретични 

знания, умения и компетентности за създаване на алгоритмична 

композиция и практическото им приложението при работа със 

софтуерния инструментариум.  

Анализът на резултатите от изследването потвърждава 

работната хипотеза, показва също така, че целта на изследването 

– да се установи ефективността и приложимостта на 

музикално-педагогическа технология за създаване на 

алгоритмична композиция, е постигната, а поставените задачи – 

изпълнени. Основание за това твърдение дават постигнатите 

високи резултати, които се дължат на проведеното обучение и 

овладяването на ЗУК за създаване на музикална композиция.  

Апробираната музикално-педагогическа технология за 

създаване на алгоритмична музикална композиция е приложима, 

защото: 

 Прилаганата музикално-педагогическа технология 

осигурява интензивен и продуктивен музикално-образователен 

процес, при който учениците овладяват знания, умения и 
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компетентности за създаване на музикална алгоритмична 

композиция.  

 При овладяване технологията на създаване на 

алгоритмична музика учениците усъвършенстват своите знания, 

умения и компетентности за работа с нови модерни технологии в 

областта на музикалното изкуство.  

 Използването на нов вид софтуер (генератора 

WolframTones) за създаване на алгоритмична музика стимулира 

учениците за активно участие в музикално-образователния 

процес.   

 Използваната музикално-педагогическа технология дава 

високи резултати.  

Всичко това дава основание да се направят следните 

ИЗВОДИ: 
По своята същност предлаганата музикално-педагогическа  

технология за обучение е насочена не само към овладяване на 

знания, умения и компетентности, но и към създаване на 

отношение към музиката и музикалното изкуство. 

Музикално-педагогическата технология за обучение е 

практически приложима дори при хора, които имат ограничени 

познания по музика. Автоматичните функции на генератора 

позволяват на учениците чрез елементарни действия да постигат 

добри музикални резултати (музикални композиции).  

 Музикално-педагогическата технология създава 

благоприятни условия за музикално обучение в системата на 

училищното образование чрез приложение на модерни 

технологии - мобилни и облачни. 

Работата с генератора е приятна, забавна и увлича 

учениците. Чрез обучението те получават не само практически 

умения, но също така знания и умения от областта музикалното 

изкуство. 

В резултат на обучението с генератора WolframTones 

учениците придобиват следните ключови компетентности: 

Културна компетентност и умения за изразяване чрез 

творчество се проявява в творческо интерпретиране на нови 

идеи в процеса на създаване на музикална композиция; 

емоционално преживяване при слушане на създадените 
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композиции; създаване и подбиране на музика, подходяща за 

различни събития, озвучаване на поздравителни картички, 

анимации и др. 

Дигитална компетентност – използване на компютърните 

технологии и мобилни устройства (таблет, телефон, лаптоп) за 

създаване и съхраняване на създадените композиции, използване 

на съвременните технологии и интернет за разпространение на 

музикалната композиция.  

Математическа компетентност и основни 

компетентности в природните науки и технологиите -  прилагане 

на алгоритмични модели при създаването на музикална 

композиция; осъзнаване на графични модели и закономерности 

при онагледяването на музикалната композиция;  осмисляне на 

по-важните елементи на музикалната изразност; осъзнаване 

влиянието на технологиите върху музикалното изкуство при 

създаване на музикална композиция. 

Умения за учене – усвояване на нови знания за музикалните 

стилове, музикалните инструменти, музикално-изразните 

средства и др.; придобиване знания за избор на подходящ 

алгоритъм, за работа с нов вид софтуер; сравняване на различни 

музикални варианти на композициите и др. 

Едновременно с усвояването на знания, умения и 

компетентности учениците развиват своите музикално-слухови, 

музикално-познавателни, емоционално-оценъчни и музикално-

творчески способности.   

Проведеното експериментално обучение показва наличието 

на една ефективна музикално-педагогическа технология за 

създаване на алгоритмична музикална композиция и усвояване на 

ЗУК от учениците, съобразена с най-новите тенденции в 

музикалното образование. Тази технология е свързана с 

приложението на информационните технологии в обучението и с 

успех може да се прилага както в часовете по музика в училище, 

така и като извънкласна дейност.  
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ПРИНОСНИ МОМЕНТИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Теоретическа значимост на проведеното изследване: 

1. Направен е анализ на връзката между алгоритмичната 

музика и технологиите в контекста на обучението по музика на 

ученици от общообразователното училище. 

2. Разработена е научнообоснована музикално-

педагогическа технология за създаване на музикална композиция 

като възможност за прилагане на специфична организация на 

учене, при която учениците придобиват знания, умения и 

компетентности за създаване на музикална композиция и работа с 

нов вид технология. 

3. Аргументирано е приложението на разработената 

музикално-педагогическа технология в обучението по музика в 

общообразователното училище. 

4. Разработената музикално-педагогическа технология 

предлага обучение с нов вид софтуер - WolframTones, лесен за 

усвояване, който стимулира учениците за активно участие в 

учебния процес. 

Практическата значимост на проведеното изследване сe 

характеризира с: 

1. Прилагане на музикално-педагогическа технология за 

създаване на алгоритмична композиция, чрез която учениците 

усвояват знания, умения и компетентности за музиката, 

музикалното изкуство и съвременните технологии, трупат 

субектен музикален опит.  

2. Музикално-педагогическата технология е оригинална и 

практически приложима при обучението на ученици, които нямат 

специална музикална подготовка. Тази технология осигурява 

мотивирано и активно включване на всички ученици в 

музикално-образователния процес, формиране на личностно-

смислово и творческо отношение към музиката.  

3. В резултат на обучението учениците създават музикален 

продукт, който има приложен характер. Създадените музикални 

композиции могат да се използват като рингтонове, за озвучаване 

на картички, анимации, събития и др., както и да се споделят с 

близки и приятели. 
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4. Създадената музикално-педагогическа технология за 

реализиране на алгоритмична музикална композиция може да се 

използва като методическо ръководство от широк кръг 

потребители – такива, които нямат музикална подготовка и имат 

ограничени музикални познания, а също така и от хора с 

музикално образование.  
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