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С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. д-р Валентина Божинова Манолова 

за дисертационен труд на тема:  

„ИНТОНАЦИОНЕН СЛУХ ПРИ 15-17 ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ” 

за получаване на образователна и научна степен „Доктор” 

по: област на висше образование 1. Педагогически науки по 

направление 

1.3. Педагогика на обучението (Методика на обучението по музика) 

на   БОРЯНА АЛЕКСАНДРОВА МИРОЛЕСКОВА 

 

Дисертационният труд на Боряна Миролескова е фокусиран върху 

проблеми, отдавна привличащи вниманието на музикалните педагози. 

Многообразието и изключителното богатство на съвременната 

интонационна среда налагат те да се решават комплексно, но при 

взаимодействието на различните компоненти на съвременната система за 

музикално възпитание регламентирана в България. 

От различни автори  у нас и в редица други страни са правени много 

опити, при това в разнообразни аспекти, за изясняване на проблемите на 

интонационния слух. Доказана е неговата особено голяма значимост за 

музикалното развитие на личността. И докато в теоретичен аспект той е в 

известна степен решен, в практико – приложен  е доказана само 

необходимостта от намиране на адекватни решения за активното му 

развитие. 

Това е и основанието основния изследователски въпрос, поставен в 

този труд да бъде разкриването на нови музикално-педагогически 

технологии за развитие и повишаване качеството на интонационния слух 

при 15-17 годишни ученици, но главно в практико-приложен аспект. 
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Значимостта на този въпрос е свързана и с факта, че в Системата за 

музикално възпитание интонационно-слуховото развитие заема централно 

място. Трудът на Б. Миролескова предлага иновационен подход именно при 

практическото решаване на този въпрос, насочва ни към възможности за 

активизиране в дългосрочен план на това развитие при 15-17 годишните 

ученици. 

Това е дало основание за съпоставителни анализи при развитието на 

интонационния слух между ученици в масовото училище с професионална 

насоченост изучаване на музика и специализираното музикално училище. 

Опитът за такава съпоставка - СОУ – НМУ е нетрадиционен, но е използван 

в аспекта на разкриване на възможностите за интонационно развитие, а не 

само до констатации за крайните постижения, които по обективни причини 

търпят значими различия. 

Замисълът е успешно осъществен, като се имат предвид резултатите 

от изследването и произтичащите от тях изводи. Едно от ценните 

достижения на тази разработка е, че музикалните педагози и в дават вида 

институции могат да използват в пряката си работа предложените нови 

технологични модели, подобрявайки качеството ú. 

След направения контент анализ на учебници и учебни помагала, 

които съвременните музикални педагози могат да ползват в работата си с 

ученици на 15-17 годишна възраст е построен адекватен изследователски 

план, чрез който Миролескова успява да достигне в дълбочината на 

проучвания феномен и да получи достоверни доказателства в подкрепа на 

издигнатите хипотези. 

Друг принос на труда, макар и с по-ограничен обхват, но не 

маловажен, се състои в детайлното проучване на факторите и психолого-

педагогическите условия, които влияят за търсеното интензивно развитие. 

Дисертационното изследване представя пълната им картина, при това с 
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коментар за преодоляване на негативното влияние на някои от тях върху 

търсеното развитие. 

Разработеният системен музикално-педагогически модел за развитие 

на интонационния слух откроява мястото и спецификата на интонационния 

слух, но по-съществения момент в него е разкриване и посочване на 

музикалните дейности, в които най-интензивно се постига търсеното 

интонационно развитие – така определените процесуално – реализиращи 

компоненти. 

Очевидно е положен сериозен труд при анализите на резултатите от 

изследването, всеки от които е щателно представен на различни равнища – 

количествено, качествено, таблично, графично и в статистически аспект. 

Изводите от изследването са логически обосновани и правилно 

формулирани. 

Разработката е навременна и насочена към постигане на практически 

резултати, свързани с изяснени музикално-педагогически модели 

активизиращи развитието на интонационния слух и разработване на 

адекватен практически инструментариум. 

Автореферата отразява пълно и вярно съдържанието на 

дисертацията. 

Справката за приносите съдържа реалните научни постижения на 

докторантката, но описанието на собствените приноси би могло да бъде 

представено в по-разширен и по-конкретен вид. 

По темата на дисертацията са направени 8 публикации, между които и 

публикация на чужд език от участие в дискусии по проблема на 

международен музикален форум. 

Дисертационния труд на Боряна Миролескова представя значимо и 

актуално изследване, което като обем, форма и съдържание смятам, че 

отговаря на изискванията за придобиване на образователната и научна 

степен „Доктор”. 
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Докторантката владее методологията на научните изследвания и може 

сама да извършва и ръководи такива. 

Препоръчвам на Боряна Миролескова да популяризира активно 

разултатите от изследователската си работа сред професионалните и 

научните общности и да участва по-активно в научни форуми, отстоявайки 

високо позицията си на докторант на ФНПП при СУ „Св. Климент 

Охридски”. 

На тези основания и предвид общо положителното впечатление от 

компетенциите и научното ú развитие предлагам на уважаемото научно 

жури да присъди образователната и научна степен „Доктор” на 

БОРЯНА АЛЕКСАНДРОВА  МИРОЛЕСКОВА в област на висше 

образование 1. Педагогически науки по направление 1.3. Педагогика на 

обучението (Методика на обучението по музика). 

 

 

София, 28. 05. 2012 г. 

                                                                            Доц. д-р В. Манолова 


