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1. Увод 
Днес, независимо от различното дефиниране на 

съвременното общество – глобално общество, 
постиндустриално общество, информационна епоха и др. – е  
безспорно, че живеем в света на медиите, при все повече 
разширяваща се система на масови комуникации.  

Един от важните иновационни процеси в системата на 
съвременното образование е разработване на приоритетни 
направления в областта на новите информационни и дигитални 
технологии, свързани с организацията на процеса на обучение. 
Защото днес, в  съвременното информационно  и дигитално 
общество, и съвременното образование не би могло да се 
реализира без използването на информационните и 
комуникационни технологии и необходимите за това съответни 
компетентности и култура. И в Европейската референтна рамка 
са аргументирани съвременните, адекватни на социо-
икономическата и културна среда изисквания, както 
специфични за специалистите на определена професионална 
позиция, така и за всеки човек, независимо от професия и 
кариерно развитие (ключови компетенции). И новите 
стратегическите документи за учене през целия живот 
формулират задължителни осем ключови компетенции. Всички 
те, обаче, неизменно са свързани с функционирането им в 
съвременното медийно общество. 

Готовността на учителя по музика да е „в крак“ с такава 
обществена поръчка, да отговори на тези нови изисквания е 
свързана с високо ниво на специфични предметни 
компетентности, но неизбежно „обагрени“ с изискванията на 
медиа-обществото и прилежащата й медиакултура. Затова 
очевидна е тенденцията за постоянно усъвършенстване на 
технологиите във висшето образование, свързани с 
формирането и развитието на способности на личността на 
студента към възприемане, преработване и предаване на 
звукова и визуална информация. В тази връзка, необходимо 
условие за развитието на професионалната подготовка в етапа 
на музикално-педагогическо образование се явява именно 
аудиовизуалната култура на студентите.   

2. Същност на изследването 
Аудиовизуалната култура (АК) на личността е представена 

разнозначно и неединно в съвременната хуманитарна 
литература – философия, културология, социология, 
психология, педагогика.  Произтича от това, че се явява се 
многоаспектна и многопланова категория-процес и се 
разглежда както по отношение на културата на личността, така 
и от гледна точка на различни системи на образование. 
Основно се разглежда като важна съставляваща част от 
медиакултурата.  

За изясняване на изследваната проблематика се дефинират 
следните структуроопределящи и същностни категории и 
понятия: аудио, визия,  медия.  

Аудио (audio) е звук, звуков. Използва се както отделно, 
така и като част от съставна дума – за словосъчетания, 
свързани със звук. В специализираната съвременна литература 
се определя като записан в харддиска на компютъра или на 
дигитален носител „жив“ звук. [1:12] Аудиотекст (audio text) от 
позицията на медиaкултурата е съобщение, информация, 
изложено в различни жанрове и видове аудиовизуален продукт, 
предназначен за слухово възприятие от аудитория. [6:12] 

Визия (лат. visio, англ. vision) се определя като зрение, 
виждане. Във връзка с изследването е изображението от 
телевизионния или компютърния екран, от екрана на 
смартфона или таблета; или въобще от някакъв екран, на който 
се проектира образ. [12] 

Медия – от лат. medius, е посредник, нещо/някой между… 
В аспекта на статията е средство за пренос на всички видове 
информация, за изразяване на мнение – писмена, устна, 
дигитална, уеб;  средство за осведомяване – вестник, кино, 
телевизия, радио, билборд, телефон, интернет и др. [12]; за 
създаване, запис, копиране, тиражиране, съхраняване, 
разпространяване, възприемане на информация и обменa й 
между субекта (автор на медиатекста) и обекта (аудитория). 
[6:24] Медия са всички комуникационни канали за 
разпространение на новини, забавление, данни, рекламни 
съобщения, произведения на изкуството и др.; среда за 
разпространение на различни данни – житейски и 
художествени. Видовете медии от тази гледна точка са: 
рекламни, ефирни, цифрови, хипермeдии, за масова 
комуникация, мултимедиии, печатни, социални. От друга 
гледна точка може да се разглежда като вид носител, на който е 
съхранена информация: магнитна медия – дискети, дискове, 
ленти; оптична медия – микрофилм, микрофиш; магнитно-
оптична – CD, DVD и др. [10] 

АК е новата комуникативна парадигма в информационното 
общество – света и на електронните книги, вестниците, 
кинематографията, радиото, телевизията, интернет-ресурсите, 
CD, DVD, смарт-технологиите и др., допълваща традиционните 
форми на общуване между хората – културата на 
непосредственото общуване и писмената култура. 
Характеризира се със система от етапно развитие на 
личността, способна да възприема, анализира, оценява 
аудиовизуален медиатекст, да се занимава с аудиовизуално 
медиатворчество, да усвоява нови знания в областта на 
медиите и да се формира в процеса на медиаобразованието 
[5:33-38]. АК е способ за фиксация и транлация на културна 
информация в съвременното общество, която е алтернатива на 
предишната господстваща вербално-писмена комуникация. 
[7:46] АК е активен участник в процеса на формиране на 
глобалното информационно общество и свързаното с това 
„планетарно“ мислене.  
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Британският медиа-педагог К. Базелгет [8] характеризира 
шест ключови понятия, осигуряващи разнообхватно виждане за 
AК: медийна агенция – източник на медийна информация; 
категории медии; медийна технология; език на медиите; 
аудитория на медиите; медийна репрезентация/преосмисляне. 
Л. Мастерман и Р. Кюбей [9:15-68] свързват АК с разбирането 
и ценностното отношение за това как и защо аудиовизуалните 
медии отразяват обществото и хората чрез аудиовизуалните 
средства, както и с аналитическите способности и критическо 
мислене на обучаваните по отношение на аудиовизуалните 
продукти, възможно при задълбоченото познаване на езика на 
съвременните средства за комуникация. [4] 

В контекста на изследваната проблематика се налага 
конкретизиране и на понятието „аудиовизуална музикална 
информация“: музикална информация, функционираща в 
сферата на аудиовизуалните канали за комуникация – екранни 
изкуства, интернет, мултимедия. Тя е медиатекст или 
художествен аудиовизуален текст, имащ пряко отношение към 
музикалното изкуство. В художествената теория на 
медиаобразованието този вид информация се разглежда като 
„многоканална комуникативна художествено-образна система“ 
[3:100]. За адекватното възприемане и оценяване на 
аудиовизуална музикална информация е необходимо 
обучаваните да усвоят езика на аудиовизиалната информация.  

Анализираната литература, за целите на настоящото 
изследване, позволява да се дефинира АК като съвкупност от 
материални и интелектуални ценностни в областта на 
аудиовизуалните медии. По отношение на студентите, бъдещи 
музикални педагози, АК е система от нива на развитие на 
личността им, способна да възприема, анализира, оценява 
аудиовизуален музикален медиатекст; да се занимава с 
аудиовизуално музикално медиатворчество – в рамките на 
изискванията на професията; да развива своите знания, умения 
и компетентности в тази област. 

3. Резултати и дискусия 
В съвременната професионална подготовка на музиканта-

педагог АК е една от универсалните основи на неговата 
музикална култура. При изучаването на вътрешните и 
външните й закономерности и проявления в педагогическия 
процес е необходимо съобразяване със спецификата на 
музикалното изкуство, художествената култура, музикалното 
образование. Явявайки се резултат от общото и 
професионалното музикално образование и професионална 
социализация, АК на студента предполага наличие на:  
 знания, умения и компетентности в сферата на 

аудиовизуалната комуникация за възприемане, анализ, 
интерпретация и оценка от професионална позиция на 
аудиовизуална музикална информация, достъпна в електронен 
и дигитален формат (от телевизия, компютър, интернет – като 
звук, като образ – писмен, кинематографичен, анимационен, 
мултимедиен);  
 специфично мислене – аудиовизуално музикално 

мислене; 
 технологична готовност за боравене и актуализация 

на възможностите в различни ситуации на специфична 
професионална дейност;  
 способност за компетентно използване, транслиране в 

детска и ученическа аудитория и среда, за формиране у 
подрастващите на етично отношение към възприеманите 
музикални явления. 

АК на студента е многосъставна по своята същност, 
представляваща съвкупност от следните признаци: личностнен, 
интелектуално-познавателен, емоционално-оценъчен, 
действено-практически. За изясняването им се използват 
следните две групи методологически подходи: 
психологопедагогически – социокултурен, интегративно-
ценностен, личностно-ориентиран, аксиологически, креативен 
и др.; специфични, касаещи непосредствено музикалното 
образование и образованието в областта на културата и 
изкуството въобще – интонационен, например. 

Личностно-значимият признак на АК на студентите се 
изразява в устойчиви потребности, мотиви на поведение и 
дейност, ценностна ориентация в емоционално-
интелектуалното взаимодействие с аудиовизуалнната 
музикална информация. Познавателно-интелектуалният 
признак се проявява в комплекса от специални  и специфични 
знания, умения и компетентности (изразни средства на 
музиката в аудиовизуалните й проявления, вкл. и в екранните 
изкуства; специфика и особености на тази аудиовизуална 
информация; създаване на аудиовизуални продукти); в 
информираност за аудиовизуални произведения, творчество на 
композитори, артисти и др., както и средства за създаването 
им. Емоционално-оценъчният компонент включва способности 
на личността на студента в областта на музикално-
художественото възприятие, емоционалното преживяване и 
оценка на аудиовизуални арте-факти. Дейностно-
практическият признак се конкретизира със самообразование 
чрез средствата на аудиовизуалната информация, умения и 
компетентности за използване на дадения вид информация в 
професионално-педагогическата дейност.  

Основна в сферата на образованието на музикалните 
педагози е личностно-ориентираната технология за формиране 
на АК. Реализира се в структурата на всички базови, 
профилиращи и специални дисциплини, касаещи музикално-
теоретичната, музикално-инструменталната и практическа 
подготовка на студентите. Методологически ориентир на 
технологията е личностният подход – разглежда личността на 
студента като цел на образователния процес; при отчитане на 
дейностното творческо начало, уникалността, интелектуалната 
свобода на човек като субект, носител на жизнена позиция, на 
способност за саморазвитие. Важен подход е диалогичността в 
общуването, организирано с помощта на интерактивни методи 
на обучение. Креативният подход се разглежда като принцип 
на структуриране и изследване на същностно-креативните 
процеси и явления при реализирането на идеите на творческата 
личност – художествен интерес, творчески способности, 
творческо израстване. Социокултурният подход разглежда 
личността в контекста на нейносто взаимодействие в социума и 
като носител на определена тип култура. Ориентиран е не само 
по отношение на предаване на жизнен опит, а по скоро към 
подготовка на младите хора за самостоятелност в бързо 
трансформиращото се общество. [7:42] Позволява да се отчитат 
механизмите на взаимоотношения между личността, открита за 
активен диалог с преподаватели и състуденти за проблемите на 
аудиовизуалните изкества. Педагогическото интерактивно 
взаимодействие играе роля за позитивното развитие на АК 
култура – за ценностна позиция на личността, възгледи в 
сферата на музикалното изкуство и явленията от съвременната 
музикална действителност, за въздействие на аудиовизуалната 
информация върху личността.  

Основен структуроопределящ елемент в АК е осъзнаването 
на основните закони и език на музикалните медиатекстове. В 
основата на художественото възприятие на аудиовизуалната 
музикална информация е анализът на езика и авторската 
концепция на аудиовизуалното произведение. На тази основа 
се осъществява диалог, комуникация, т.е. съпреживяване, 
взаиморазбиране и взаимовлияние между аудиовизуалното 
произведение и възприемащия го [2:20]. В този процес основни 
за комуникацията са познавателно-оценъчната, личностно-
ориентираната и интерактивната функции на комуникацията. 
Отнесено към проблематиката и личността на студента 
показва, че протича процес на музикална комуникация, на 
размяна на информация и оценката й между аудиовизуален 
арте-факт и възприемащия го. 

Технологията за формиране на АК на студента-музикален 
педагог съдържа следните структурни елементи: 

 Целеви блок – цел, задачи за формиране на АК в 
сферата на музикалното образование; 

 Съдържателен блок – реализиране на съдържанието 
на музикално-педагогическото образование чрез личностно-
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значим, познавателно-интелектуален, емоционално-оценъчен, 
дейностно-практически компоненти; 

 Процесуален – комплексна диагностика за 
сформираност на АК; форми на работа – интерактивни занятия; 
методи – анализ на аудиовизуални арте-факти и информация и 
др. творчески дейности за създаване, редактиране, съхраняване 
на същите. 

Работата за развитие на АК аргументира целта за развитие 
на потенциала на обучаваните за формиране на специфична 
музикална култура в условията на интегрално единство с 
педагогическата и информационно-комуникативна 
професионална култура на подготвяните специалисти. 

Задачите за формиране на аудиовизуална музикална 
култура на студентите се диференцират в  три основни групи – 
образователни, развиващи, аксеологически. Образователните 
задачи се отнасят до: усвояване на комплексни знания, умения 
и компетентности за аудиовизуалния художествен език  и 
функциониране на музикалното изкуство в системата на 
аудиовизуалните средства за комуникация; за същността на 
съвременните аудиовизуални технологии и иновационни 
процеси в сферата на музикалното образование и възпитание. 
Развиващите задачи касаят развитие и усъвършенстване на 
аудиовизуални възприятия на студентите на основата на 
аудиовизуалната музикална информация. Аксиологичесата 
насоченост е свързана с формиране на ценностна ориентация в 
сферата на аудиовизуалната музикална информация; устойчива 
мотивация за музикално-педагогическа дейност с използване 
на съвременни аудиовизуални арте-факти и информация.  

4. Заключение 
Само на тази основа АК на студентите – бъдещи музикални 

педагози, ще позволи изграждането им  като съвременни, 
адекватни на социо-културната среда специалисти; във време, 
когато се осъществява своеобразно „удвояване“ на културната 
среда, при която всички постижения на музикалната култура 
получават преимуществено аудиовизуална изражение, което 
обуславя високия капацитет, лекотата и убедителността на 
възприятията; когато доминират репродуктивните 
възможности над продуктивните; когато е голяма скоростта и 
широтата на транслиране и тиражиране на музикалните 
аудиовизуални арте-факти и информация. А това позволява 
музикалното изкуство да е социално масово и достъпно, 
широконасочено и разнообразно. Само професионалисти с 
високо развита АК ще отговорят на предизвикатествата на тази 
социо-културна среда, в условията на съвременното 
информационно общество. 

 
Литература 
1. Корольов, А. Музыкально-компьютерный словарь. 

Композитор, СПб, 2000, с. 12 
2. Миронова М. П. Функции музыкальной 

коммуникации в культурно-образовательной среде 
педвуза. Гуманитарные науки и образование, 2011, 
№3 С. 17-20 

3. Усов, Ю. Кинообразование как средство 
эстетического воспитания и художественного 
развития школьников: диссертация д-ра пед. наук. М.: 
НИИ художественного воспитания АПН, 1989 с100 

4. Федоров, А. Словарь терминов по медиаобразованию, 
медиапедагогике, медиаграмотности, 
медиакомпетентности. МОО „Информация для всех“, 
2014 

5. Федоров, А. Терминология медиаобразования. 
Искусство и образование. 2000, № 2. - С. 33-38 

6. Хилько, Н. Аудиовизуальная культура. Речник. Омск, 
2000 

7. Шамшин, Л. Аудиовизуальная культура.  
Культурология. XX век. Энциклопедия. Том 1. СПб.: 
Университетская книга, 1998. с46. 

8. Bazalgette, C., Bevort, E. & Savino, J. (1992). 
L’Education aux medias dans le monde: Nouvelles 
orientations. Paris - London: BFI, CLEMI, UNESCO, 
1992 

9. Masterman, L. A Rational for Media Education. In: 
Kubey, R. (Ed.) Media Literacy in the Information Age. 
New Brunswick (U.S.A.) and London (UK): Transaction 
Publishers, 1997 pp.15-68 

10. http://www.businessdictionary.com/definition/media.html 
11. http://dictionary.reference.com/browse/media 
12. http://www.oxforddictionaries.com 

 
 

46

SCIENTIFIC PROCEEDINGS II INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE "TECHNICS. TECHOLOGIES. EDUCATION. SAFETY ’14" ISSN 1310-3946

YEAR XXII, P.P. 44-46 (2014)

http://www.businessdictionary.com/definition/media.html
http://dictionary.reference.com/browse/media
http://www.oxforddictionaries.com/



