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Дисертационният труд е обсъден на разширено катедрено заседа-

ние на Катедра „Музика” (протокол № 2 от 13.10.2010 г.) във Факултет по 

начална и предучилищна педагогика на Софийски университет „Св. Климент 

Охридски” и насочен за защита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дисертацията е в общ обем 243 страници, от които 14 схеми, 5 фи-

гури, 21 таблици, 95 нотни примери и 43 страници приложения.- 

Библиографията включва  206 заглавия, от които187 на кирилица и  

19 на латиница. 
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА  

НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

 
Съвременната интонационна среда е изключително бо-

гата, многообразна, наситена с традициите на авторска и фолк-

лорна музика на много националности, на композиторски шко-

ли, стилове и направления. Тя отразява музикално – естетичес-

ките възгледи от миналото до наши дни. В нея намират изява 

различни вкусове и предпочитания, интереси и култура. Те се 

изменят, разпространяват и отразяват в непрекъснатия поток на 

ежедневието. 

Сложността на музикалните явления в тази среда нала-

га проблемите на музикалния живот да се решават комплексно, 

при взаимодействие на всички негови компоненти и главно в 

условията на цялостна, постоянно усъвършенстваща се музи-

кално-възпитателна система.  

Една от необходимите предпоставки за постигане на 

общите цели на музикалното  възпитание и образование е прио-

ритетното музикално-слухово развитие на учениците. Неговата 

особено голяма значимост при музикалното изграждане на лич-

ността посочват много автори [Б. В. Асафъев – 1925, Ив. Пеев – 

1964, П. Минчева – 1994; 2006, Тр. Миланов – 1979, П. Кадиева-

Божинова – 1996, Р. Дюлгерова – 2007, Б. А. Незванов–1985, Б. 

И. Уткин–2006 и много др.]. Доказва се, че активизирането на 

психологическите механизми на музикалните способности би 

следвало да доведе до активно развитие на музикалния слух във 

всички негови проявления. 

Реалната различна по стил и интонационни особенос-

ти музикална среда в ежедневието на 15-17 годишните ученици 

непрекъснато се променя. Те като че ли в тази сфера са оставени 

сами да направят своя „свръх избор” и ако нямат добра ориента-

ция и достатъчен музикалнослухов опит, няма да могат  да под-
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бират, да преживяват, да оценяват значимите и стойностни ху-

дожествени достижения на музикалната култура. И само ако им 

се помогне да се ориентират, ако целенасочено се формират 

техните музикални способности ( в това число и музикалният им 

слух), ако придобият умения за занимания с музика, същевре-

менно, ако у тях се поощрява нестандартното музикално-

творческо мислене, само тогава те биха могли правилно да нап-

равят своя избор, да определят и да насочат своите интереси към 

художествено- ценното. Всичко това прави особено актуално и 

необходимо намирането на нови, съответстващи на съвремието 

ни технологични решения  за стимулиране на музикалните спо-

собности на учениците чрез различните видове музикални дей-

ности, за разкриване и прилагане на съвременни педагогически 

технологии, на форми и методи на работа не само в специализи-

раното, но и в масовото общообразователно училище, в услови-

ята на формална и неформална музикално – възпитателна рабо-

та. Една от съществените предпоставки за това е интензивното 

изграждане на музикалните способности, които стоят в основата 

на цялостното музикално развитие на 15-17 годишните ученици. 

Такава музикална способност е и интонационният музикален 

слух, а неговото експериментално изучаване ще позволи да се 

разкрият и приложат нови подходи за ускореното му оптимално 

формиране. 

Успешното решаване на тези проблеми в общотеоре-

тичен аспект ще подпомогне намирането на адекватни и нови 

технологични музикално-педагогически решения, а в конкрет-

но-приложен – това ще позволи да се потърсят и да се приложат 

начини за постигане на оптимума в музикалното развитие на 

учениците. 

Значимостта на темата се определя от обстоятелст-

вото, че постиженията досега в тази насока не отговарят на неп-

рекъснато нарастващите изисквания. В съвременното българско 

училище учителите все още не разполагат с достатъчно ясни и 

надеждни стратегии и технологии. Твърде големи са трудности-

те, произтичащи от факта, че у нас няма утвърдени стандартизи-

рани тестове за определяне на равнището на музикално- слухово 
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развитие на учениците, съотнесено към музикалните им дейнос-

ти. 

Поради това основният проблем в този дисертационен 

труд е изследване на възможностите за прилагане на нови педа-

гогически технологии за стимулиране на интонационния слух 

като фактор за цялостно музикално развитие. 

Обект на изследването е интонационният слух на 15-17 

годишните ученици. Проучването на общите и специфичните 

особености, на взаимодействията и взаимозависимостите при 

формирането му са предмет на изследването. 

Целта на дисертационното изследване е да се разрабо-

ти и апробира система от технологии за стимулиране на инто-

национния слух при 15-17 годишни ученици. 

За реализиране на тази цел са поставени следните зада-

чи:  

1.  Да се проучи музикално-теоретична литература 

по проблема. 

2.  Теоретично да се анализира и изясни същността 

на интонационния слух, за да се определи мястото му в структу-

рата на музикалните способности. 

3.  Да се разкрият взаимовлияния между музикални-

те дисциплини в практически аспект, водещи до повишаване 

равнището на интонационния слух при учениците на 15-17 то-

дини. 

4.  Да се формулират по-важни изводи за повишава-

не качеството на музикалното образование в областта на специ-

ализираното музикално обучение. 

 

Върху основата на направените проучвания на различни 

теоретични източници, както и на моя предварителна експери-

ментална работа, беше формулирана следната        хипотеза: 

Повишаването на качеството на музикалното образо-

вание е тясно свързано с въвеждането на нови технологични 

музикално-педагогически решения, с обогатяването на форми-

те и методите за стимулиране и развитие на интонационния 

слух при 15-17 годишни ученици. 
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Независимо от множеството понятия и тeрмини, които 

по необходимост са дефинирани в операционален аспект, изпол-

звани са няколко основни, чийто обем и съдържание определят 

цялостната насоченост на  дисертационния труд. В теоретичната 

литература за тях се срещат различни интерпретации.  

С понятието музикален слух в дисертационния труд се 

обозначава способността на човека да възприема, диференцира, 

осмисля и възпроизвежда елементите на музикалната реч в ней-

ните разнообразни съчетания и прояви като израз на художест-

веното съдържание [по: Б. М. Теплов – 1961; П. Минчева -2006]. 

Приема се, че негов основен компонент е мелодичният 

слух, включващ и емоционалното реагиране на мелодията в му-

зикалното произведение. Той „се базира на ладовия усет и при-

тежава две главни характеристики – критерий за точна интона-

ция и активност към различни интонационни стилове”[П. Мин-

чева – 2006, с.14]. 

Като интонационен слух се определя слуховата чувст-

вителност към интонацията, която се изразява в прецизност и 

гъвкавост на слуха при „възприемане, осмисляне и оценяване на 

звуковия ефект от характерното комбиниране и последование на 

тоновете” [П. Минчева – 1986, с.14]. 

Интонационно упражнение (учебна „интонационна” 

задача) е наречена кратка музикална фраза или последование, 

съдържащи типични изразни елементи за формиране на интона-

ционен слух. 

Солфежиране  е прието, че се нарича пеенето на музи-

кален текст с тонови наименования или с техните символи – но-

ти. 

 

 

Методология. Методика и организация на изследването. 

 

Обща методологична основа на изследването е Теорията 

за системното устройство на света, отразяваща взаимната зави-
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симост между елементите на системите и Теорията за единство-

то на познавателната и практическата дейност на личността.  

При определяне на изходните теоретични положе-

ния в дисертацията се позовавам на основните становишща, 

развити в психологията и педагогиката: 

- За зависимостите на психическото развитие на 

учениците от особеностите на учебно-възпитателната систе-

ма, от структурата и съдържанието на многообразните из-

пълнявани от тях дейности; 

- На научните изследвания в психологията на музи-

калните способности и психологията на музикалните дей-

ности; 

- На основната психолого-педагогическа постановка 

за формиращото развитие на предметната дейност; 

- На музикално-педагогическите разработки за фор-

мирането на музикалните способности и на музикалните 

дейности. 

Цялостното изследване е извършено върху основата 

на системния подход. В процеса на изследването са напра-

вени теоретични проучвания и анализи главно на психолого-

педагогическа и музикално-педагогическа литература, изу-

чаване на училищна документация и на водещ педагогически 

опит у нас и в други страни, системноструктурни анализи на 

изследваните феномени, на системата от фактори при музи-

кално-възпитателния процес. 

За реализирането на предварително поставените цел 

и задачи на изследването и за доказването на хипотезата е 

използвана система от методи, които са обособени в две ос-

новни групи: 

Към първата група се отнасят методите за теоре-

тично изследване и установяване на компонентите на раз-

личните феномени. Към тях са и системноструктурните ана-

лизи, чрез които се установява модела (вида) отношения 

между компонентите на посочената система, тяхното струк-

туриране и функциониране, както и методите за анализ на 

системата от фактори при цялостния музикалнообразовате-
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лен процес. Към тази група методи са сравнително-

историческият метод и методът за теоретичен анализ и 

синтез. 

Чрез втората група – методи за експериментално-

практическо изследване се установява равнището на разви-

тие на музикалните способности и на музикалните дейности 

на обхванатите в експерименталната работа ученици по ус-

тановени параметри и показатели, както и особеностите на 

това развитие по време на различните етапи на цялостната 

работа с тях. За по-голяма яснота методите на изследване са 

дадени в различни схеми в дисертационния труд. 

Използвани са някои елементи от методики на Ив. 

Пеев, П. Минчева, Зв. Йонова – Тодорова, В. Манолова и Д. 

Н. Узнадзе, които са адаптирани и конструирани съобразно 

целта и задачите на дисертационното изследване. Създадени 

са и нови методи, които подробно са описани в дисертацията 

и са отразени в схеми. 

От общите психолого-педагогически методи на 

изследване са използвани: анкета-интервю-въпросник с уче-

ници, учители и родители на обхванатите в експериментал-

ната работа деца (приложения № 1, № 2  и №3 в дисертация-

та), наблюдения (опосредствени и непосредствени), различ-

ни видове беседи. 

По всички показатели на експерименталните ме-

тоди са съставени задачи-тестове, включващи разработени 

в практиката музикални   еталони  на най-често срещаните в 

музиката типове структури. Техният окончателен вариант е 

приет след апробирането им,  проверката на индекса на 

трудност и статистическата им значимост. Използвани са за-

дачи - тестове, при които rtt ≥ 0,70. 

При обработката на емпиричния материал са полз-

вани различни математико-статистически методи. 

Проверена е постановката на експеримента, намерена е зна-

чимостта на коефициентите на корелация, доказана е ефек-

тивността на експеримента. 
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Обработката на емпиричните данни е извършена в 

учебния изчислителен център на Технически университет – Со-

фия. 

За постигане на по-голяма яснота при интерпретацията 

на резултатите е използвано различно по вид  графично онагле-

дяване. 

 

Проучването включва три части: констатиращо педа-

гогическо изследване (начален констатиращ експеримент), пре-

образуващо педагогическо изследване (основен формиращ екс-

перимент) и крайно контролно изследване. 

При констатиращото изследване е установено из-

ходното начално равнище на изследвания феномен при 15-17 

годишни ученици. Апробирани са задачите-тестове по отноше-

ние на тяхната трудност и статистическа значимост (надеждност 

и обективност). 

Преобразуващото педагогическо изследване експери-

ментално включва системи от въздействия за развитие на изс-

ледвания феномен. 

В заключителния краен контролен експеримент са 

съпоставени получените резултати след приложения експери-

ментален модел на обучение с тези от началния констатиращ ек-

сперимент. 

 
Обхват на изследването. 

 
Изследването е проведено върху статистически предс-

тавителна съвкупност, която за всички етапи на експериментал-

ната работа обхваща деца на възраст 15-17 години от НМУ 

„Любомир Пипков” и 128 СОУ „Алберт Айнщайн” – град Со-

фия, техните родители и учители по музика. Във всяко училище 

е работено с експериментални (Е) и контролни (К) групи. 

Специален подбор на учениците по отношение на тях-

ната музикалност не е правен. Изследвани са както групово, така 

и индивидуално, при уеднаквени условия, инструкции и инст-

рументариум. 
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Получените данни ми позволиха да разработя Общ тео-

ретичен модел на  изследването, който е представен на схема № 

1.  На него са откроени всички основни параметри и на експе-

рименталната ми работа.  

 

 

 

 
Схема № 1 Общ теоритичен модел 
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СЪДЪРЖНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 
Първа глава: Теоретични основи на проблема. 

 

          В първия  параграф  „Музикална интонация и интонира-

не”е разработена същността на двата феномена. Те са анализи-

рани в различни аспекти, за да се дефинират като понятия в кон-

текста на музикалното образование.  

В съвремието ни тези понятия стават основополагащи в 

музикалната теория и практика в глобален мащаб като явления с 

много широк спектър, но все още няма общопризнато разбиране 

за същността им. Те се разглеждат и анализират като елементи 

на художествено цяло и представляват комплексна структура от 

различни компоненти. 

Музикалната интонация при Б. В. Асафьев  [1930 – 

1947] има както тесен смисъл (като изразен елемент и най-малко 

ядро на музикалната тъкан), така и широк – обобщаващ цялата 

съвкупност от специфични особености на художествената при-

рода на музикалното изкуство. Авторът я изучава твърде мно-

гостранно, като свързва музиковедческия, естетическия и фило-

софския аспекти в анализа на музикалната форма и музициране-

то като процес. Той приема, че „интонацията е основната смис-

лова единица в музиката, с което полага началото на езиково-

семантичния подход към музикалното изкуство”. 

При проучване на литературата по проблема е устано-

вено, че редица автори изследват връзките между говорната и 

музикалната интонация – Л. А. Мазель-1956, Б. М. Ярустовский-

1965, Н. К. Переверзев-1966, В. Г. Лукьянов-1977, Е. М. Орлова-

1984, Е. В. Назайкинский-1972, J. Jiranek-1987, H. Goldschmidt-

1989, R. Kluge-1989, В. Н. Холопова-2000 и др. 

Внимание заслужават теоретичните анализи на В. В. 

Медушевский [1984], в които той въвежда понятието „генерална 

интонация”, обобщаваща цялостно интонацията на музикалното 

произведение, независимо от неговата мащабност. Изказаните 
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от автора идеи все още не са достатъчно развити и утвърдени, 

въпреки, че са твърде значими за музикознанието. 

Върху основата на направените анализи от съвременна-

та литература е изяснено, че съществуват две разбирания на фе-

номена интонация – като осмисляне на общата звукова израз-

ност и като точно възпроизвеждане на тоновете в техните висо-

чинни взаимоотношения. Същевременно, те се проявяват в две 

направления – в музиката и в речта. Открояват се  много общи 

страни, но и твърде съществени различия. При говора (речта) 

интонацията е подчинена на понятията, а при музиката се прев-

ръща в решаващ компонент, в художествен израз на различни 

емоционални състояния, материализирани в конкретни звукови 

форми. 

У нас проблемите на музикалната интонация и интони-

рането също са разглеждани в различни аспекти. Свои ориги-

нални идеи са разработвали  Стоян Стоянов-1973, Андрей Ко-

ралов-1982, Галина Стоянова-1991,  Пенчо Стоянов-2002, Иван 

Хлебаров-2006, които свързват музикалното интониране с логи-

ческото мислене, с функциите на общественото съзнание, с емо-

ционалните реакции и състояния на човека, с художествения 

език на музиката и музикалните образи, с изразността на интер-

валите, с елементите в мелодийния процес. 

Феноменът „интонация” разкрива особена многознач-

ност. Като „интонация” се обозначава и процесът на интонира-

нето, и продуктът на този процес. Това предполага всестранното 

изследване на музикалната интонация да продължи и в бъдеще, 

защото тя има определящо значение за характеристиката и свое-

образието на музикалния език, а интонирането става активен 

фактор на мисловната дейност. 

Посочените автори отбелязват, че в практиката се сре-

щат различни видове интониране и взаимодействия между тях. 

При това при всяка музикална дейност то се обезпечава от раз-

лични представи. Съвременната музикална педагогика го разг-

лежда в два аспекта: като начин за осмисляне на музиката и като 

едно от средствата за възпитание на слуха. Точното интониране 

е постоянна цел за всеки музикант, без него е невъзможно да се 
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осъществи художествено-емоционална интерпретация на музи-

калната творба. То е свързано и с различните видове музикални 

способности – главно с ладовия и метроритмичния усет, с усета 

за темпо и фразиране. Може да се приеме, че точното интонира-

не се опира на логиката на последованията от музикални инто-

нации. Именно те се възприемчат по слухов път.  Това предпо-

лага активно участие на т.нар. „интонационен слух” в този про-

цес. 

В дисертационния труд са откроени причините за не-

точно интониране при учениците. Обобщени са в няколко нап-

равления – анатомофизиологични, психологически, психолого-

педагогически, педагогически причини. Подчертано е, че те би-

ха могли да се преодоляват и отстраняват в процеса на музикал-

ното развитие 

Във втория параграф на първа глава – „Феноменът 

интонационен слух” са очертани някои негови параметри, разк-

рито е мястото му в сложната система на музикалния слух с 

изясняване на отделни  взаимовръзки и взаимозависимости. 

Проследени и съпоставени са концепциите на автори от различ-

ни школи и направления у нас и в други страни. Коментирани са 

изследвания, в които са анализирани свойствата на слуха, слу-

ховите усещания, мястото на психологическия фактор в процеса 

на слуховото възприятие, действието на музикално-слуховите 

представи за усъвършенстване на интонационния слух [С. М. 

Майкапар- 1915, Н. А. Гарбузов-1951, Б. М. Теплов-1961, Ю. Н. 

Рагс-1970, Е. В. Назайкинский - 1977, А. К. Мазур-1979, В. В. 

Медушевский-1980 и др.]. Като осмислена и съществена проява 

на слуха, той обединява и координира елементите на музикална-

та интонация, реагира на нейната специфика чрез интонирането. 

В такъв смисъл е по-конкретна и по-детайлна изява на музикал-

ния слух, която контролира начина на изпълнение (собствено и 

чуждо), предизвикващо емоционална реакция. Проследена е 

еволюцията във възгледите на различни автори по отношение на 

взаимовръзките между видовете музикален слух, музикалната 

памет и емоционалната отзивчивост. У нас теоретични разра-

ботки за това са правили К. Попдимитров-1940, 1974, Ив. Пеев-
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1964, А. Диамандиев-1976, П. Минчева-1985, 2006, Зв. Йонова-

Тодорова-1990, Р. Проданова-1991, Г. Стоянова-1991, П. Кади-

ева-Божинова-1996, В. Манолова-1996, П. Стоянов-2002 и др.      

При разглеждането на значението на интонационния 

слух в психологически аспект може да се приеме, че той  при-

виква да реагира и да се развива при системна работа в опреде-

лена насока, защото  е не само специална, но и строго индивиду-

ална способност, която изгражда възприятията и представите на 

музикалното мислене и емоционалност. 

Изясняването на мястото на интонационния слух при 

музикалното  възпитание е направено в третия параграф. Ус-

тановено е, че интонационно - слуховото развитие се активизира 

главно чрез две музикални дейности – пеене и свирене на музи-

кален инструмент, които вървят паралелно и във взаимодейст-

вие с някои музикално-теоретични дисциплини. В дисертацион-

ния труд са разгледани различни системи за музикално възпита-

ние в общообразователното училище. 

В анализираните трудове на посочените автори е отделе-

но внимание на певческата дейност при формирането на инто-

национния слух. Определена е спецификата на взаимодействия-

та между вокалната и солфежната работа посредством  различт-

ни видове интонационни упражнения. Отбелязани са някои от 

проявите на интонационния слух при обучението и по музика-

лен инструмент. Изяснено е, че развитието на интонационния 

слух допринася за цялостното, задълбочено изучаване  на музи-

кално-теоретичните  дисциплини.  

Следващите теоретични анализи в четвъртия параграф 

„Развитие на интонационния слух в обучението по солфеж на 

учениците от 15-17 годишна възраст” обхващат действието му 

в работата по солфеж на тези ученици в музикалното училище. 

Установена е неговата роля в изграждането на навици и практи-

чески умения за музикални дейности. Проследено е развитието 

на  дисциплината „Солфеж” в исторически ракурс. Разгледани 

са основните дейности и форми на работа при обучението по 

солфеж, които активизират музикалното мислене в процеса на 

интонирането. 
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         За обучението по солфеж са необходими различни учебни-

ци и учебни помагала.  В аспекта на формиране на интонацион-

ния слух те са анализирани и обобщени в петия параграф. Ко-

ментирани са някои от първите сборници с песни, учебни пома-

гала и теоретични изследвания на отделни явления от българс-

кия музикален фолклор [Д. Христов-1913,1928,1937, Б. Тричков-

1940, Б. Тотев-1972, А. Диамандиев-1976, П. Минчева-1985,2008 

и др.] . Отбелязано е, че идеята за възпитание на интонационния 

слух на народностна основа, както в общообразователното, така 

и в специализираното музикално училище, се подхваща перио-

дично, за да се открият връзки и със съвременната музика. 

          Разгледаните солфежни учебници и помагала, са обособе-

ни в три групи: теоретико-практически, методически, практи-

чески. Търсено е мястото на интонационния слух в многоброй-

ните материали за солфежиране и музикална диктовка. Отделе-

но е специално внимание на сборниците с диктовки от съвре-

менни български композитори (Здр. Манолов, Ал. Текелиев), ко-

ито са достижение на учебната солфежна литература. Установе-

но е, че с максималното активизиране на учебния процес, с 

включването на специални учебници по солфеж за различните 

класове, постепенно се изгражда стабилен интонационен слух, 

необходим при всички музикални дейности. 

          „Фактори и психолого-педагогическите условия за фор-

миране на интонационен слух при 15-17 годишните ученици” са 

разработени в шестия параграф на първа глава. Анализирани 

са трудове на автори в различни аспекти, доказани са разнооб-

разни решения на изследвания проблем. Направена е характе-

ристика на съвременната интонационна и социална среда като 

фактор за формиране на интонационен слух, на някаи  качества 

на личността, оказващи влияние върху поведението на 15-17 го-

дишните ученици. Откроена е водещата роля на педагога при 

осъществяване на музикално-педагогическите въздействия, на-

сочени към търсеното развитие на учениците. Разкритите фак-

тори са посочени на схема № 6  в дисертационния труд. 
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       След теоретичното осмисляне на проблемите с формирането 

на интонационния слух в седми параграф е разработен  Систе-

мен теоретичен музикално – педагогически модел за развитие на 

интонационния слух като елемент от Система за музикално въз-

питание на учениците (СМВУ). В тази система (разработена от 

В. Манолова - 1996)  върху основата на откроените компоненти 

е изяснена структурата, взаимовръзките и взаимозависимостите 

на  музикално - педагогическите технологии, които са значими 

при формирането на интонационния слух. Разкрита е специфи-

ката на интонационно - слуховото развитие, което създава въз-

можности за стимулиране на музикалните способности. Те са 

изградени като особени сръчности и умения, а тяхната съгласу-

ваност съпътства художествените изяви на 15-17 годишните 

ученици.  Отразено е формирането на техния интонационен слух 

в солфежното обучение като музикално умение.  

          От педагогическа гледна точка моделът отразява значи-

мостта на различни музикално - педагогически дейности, адап-

тирани към съответния музикален материал. Проследени са ня-

кои музикално-психологически особености на обхванатите в ек-

сперименталната работа ученици.. Определено е мястото на  ин-

тонационния слух в разнообразните форми на работа водещи до 

музикално развитие на ученика. 

          Специално внимание е отделено на иновациите в обучени-

ето по солфеж. Коментирани са някои от музикалните компю-

търни технологии, мултимедийни продукти и електронни учеб-

ни помагала, които намират приложение в урока по музика 



 19 

 
Схема №2  Системен теоретичен музикално – педагогически модел 
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Втора глава: Характеристика на интонационно-слуховото 

развитие на 15-17 годишни ученици 

 
Цялостната експериментална работа, извършена върху 

основата на  теоретично разработения в първа глава на дисерта-

ционния труд  Системен модел за развитие на интонационния 

слух при  15-17 годишни ученици, е описана и анализирана във 

втора глава.  

Съществуващите формални музикални дейности, насоче-

ни към търсеното развитие на интонационния слух са базата на 

разкритите нови технологични музикално-педагогически реше-

ния. А те от своя страна са предпоставка  за посочените и изяс-

нени конкретни методически  подходи. 

         В началото на експерименталната работа са установени ос-

новни показатели за отчитане на ефективността ú:  

І - Изпълнение на предварително поставените цели на 

цялостната експериментална работа; 

ІІ - Усвояване на нови умения водещи до повишаване 

на равнището на интонационен слух и формиране на потребност 

от музикални дейности при  15-17 годишни ученици; 

ІІІ - Активизиране на слуховото развитие като база за 

интонационното.  

 

         Изследването е осъществено при спазване последовател-

ността на пет етапа: 

При първия етап са  установени различните музикални 

интереси и предпочитания на 15-17 годишните ученици, фикси-

рано е началното равнище на техните музикални способности,  

определени са особеностите на нагласата  за различни учебни 

дейности при тях, както и факторите способстващи за търсеното 

интонационно развитие. 

Наличието на предпочитания за включване в нефор-

мални музикални дейности е установено във втория етап. 

Разкриването на нови измерения на формалните музи-

кални  дейности, както и установяване на нови неформални дей-
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ности  и подходи за реализирането им са обект на вниманието  в  

третия етап от цялостната експериментална работа. 

През четвъртия етап  положителното от натрупания 

музикално-пдагогичски опит за развитие на интонационния слух 

е мултиплицирано при всички Е групи. 

Върху основата на крайните получени резултати на пе-

тия етап са направени обобщения и съответстващите им изво-

ди, които са описани подробно в дисертационния труд. 

 

          Първият параграф на втора глава цялостно отразява осо-

беностите, алгоритъма от действия и достиженията на ученици-

те по отношение на интонационно-слуховото развитие, дифе-

ренцирани като начален –констатиращ експеримент, основен – 

формиращ и краен- контролен. 

  При началния констатиращ експеримент е установе-

но изходното равнище на  интонационния слух за всички изс-

ледвани ученици (Е и К групи), разгледано е влиянието на някои 

от факторите за неговото интензивно развитие. Получените дан-

ни дават основание да се достигне до следните обобщения:   

             1. При всички ученици е потърсено и установено начал-

ното равнище на интонационен слух. Проверката е направена 

индивидуално при уеднаквени условия, инструкции и инстру-

ментариум за всички Е и К групи. Използвани са задачи-тестове 

изградени върху основата на най-често срещаните „еталони” от 

музикални произведения, главно посредством певческата дей-

ност. Оценката на постиженията на учениците е направена чрез 

петобална скала, при която с бал 1 е отразено  високото равнище 

на самостоятелното възпроизвеждане след първо прозвучаване; 

бал 2 е поставен при постигане на точно изпълнение след двук-

ратно прозвучаване на съответната фраза. Когато интонацион-

ната точност е постигната с помощта на преподавателя е опре-

делен бал 3. При необходимост от неколкократно повтаряне за 

постигане на правилен отговор се определя бал 4 и най – ниско-

то равнище при изпълнение на задачата-тест се означава с бал 5, 

което показва повече допуснати неточности. Параметрите и по-

казателите за установяване равнището на интонационен слух  
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отговарят на предварително поставените задачи  и са отразени в 

следващата схема. 

 
 Схема № 3 –Параметри и показатели за установяване равнището на 

интонационен слух 

 

Параметри Показатели 

Метроритмична организация 

1. Възпроизвежда вярно метро-

ритъм 

2. Реагира на темпови промени 

3. Разпознава и определя основни и 

особени ритмични групи 

Ладотонална ориентация 

4. Възпроизвежда мелодия вярно по 

отношение на тоново-височинен 

строеж 

5. Открива ладови закономерности 

6. Анализира тонален план 

Интонационни елементи 

7. Открива посоката на движение 

на мелодическата линия 

8. Отгатва тонове, гами, интервали 

и акорди 

9. Възпроизвежда мелодична фраза 

10. Транспонира 

11. Реагира при интонационни не-

точности 

Музикално-слухови представи 

12. Разпознава прослушана мело-

дия между други две различни 

13. Изброява познати музикални 

произведения 

Емоционален отклик 

14. Определя емоционалния худо-

жествен образ 

15. Реагира при промяна 

16. Алтернативно открива му-

зикални произведения 

 
          2.  Поради спецификата на изследвания проблем за учени-

ците беше обособена група от задачи за разкриване и на сол-

фежните им умения (пеене по ноти при някои от гупите),  насо-

чени към установяване на равнището на интонационен слух. За 
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тази цел бяха фиксирани специфични параметри, показатели и 

съответстващи им критерии, отразени на схема  № 4. Това изс-

ледване се реализира с устни и писмени задачи – тестове. В нот-

ни примери  № 1-6 в дисертационния труд е даден конкретният 

нотен материал използван при проверката на достигнатото от 

учениците равнище..  

                                

3. От анализите на равнището на посочените компонен-

ти на интонационния слух на този етап от работата беше уста-

новено следното: Висок е процентът при учениците от Е групи с 

много добро равнище на развитие – с бал 2 са 35% от тях, след-

вано от доброто равнище (бал 3 – 28%). При К групи постиже-

нията също са около средното равнище (най – много са показа-

лите бал 4 – 40%), а отбелязалите добро равнище (бал 3)   са 

30%, колкото са и тези с бал 5. Това показва, че интонационният 

слух на обхванатите в експерименталната работа ученици под-

лежи на развитие, но различни причини оказват влияние за фак-

та, че той не е на нужното равнище на развитие.  
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  Схема №4: Методи за изследване  на интонационния слух 
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За по-голяма прегледност резултатите получени при то-

ва начално констатиращо изследване на учениците от всички Е 

и К групи в проценти са графично отразени на следващата фи-

гура: 

 
Фигура № 1:  

  
 

 4. Целта, с която бяха използвани предварително подготвените 

анкетни карти за учениците, техните родители и учителите по 

музика беше да се установи социалния статус на включените в 

експерименталната работа ученици  - Е и К групи. Това трябва-

ше да бъде направено и за да бъдат потърсени факторите, оказ-

ващи влияние върху формирането и развитието на интонацион-

ния им слух. В зависимост от тях биха могли да се разкрият но-

ви възможности за достигане на търсеното развитие.  

          Обобщеният анализ на получените данни позволява да се 

достигне до твърдението, че социалният статус на децата от Е и 

К групи не се различава съществено от средно статистическия 

статус на българския ученик. 

          Конкретизирането на данните разкрива, че образованието 

и професионалния статус на техните родителите имат значение 

при определяне на музикалните предпочитания на учениците. 

Прави впечатление относително високият процент на тези, кои-

то желаят да участват в музикални дейности, но по различни 

причини не го осъществяват (фигура №2). Това позволява да се 
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достигне до извода, че поради динамичната и бързо променяща 

се съвременна социална среда, тези причини подлежат на до-

пълнително проучване. 

 
 Фигура № 2:  

Участие на учениците в музикални дейности 

 

1

28%

2

11%

3

61%

 
 

Легенда: 

1 – 28% участват активно 

2 – 11% не участват 
3 – 61% имат желание, но не участват 

 

          Вторият параграф представя основния формиращ експе-

римент. В него са обхванати учениците от експерименталните 

групи (Е). За поетапното развитие на интонационния им слух 

беше разработена музикално – педагогическа технологична сис-

тема, при която учениците последователно бяха поставяни в 

различни ситуации (S) при изпълнението на отделните музиклни 

дейности: 

 S1 – с опора в метроритмичната организация на музикал-

ните произведения; 

 S2 – в условията на едногласна музикална звучност; 

 S3 – при двугласно и тригласно звучене на използваните 

за работа музикални фрагменти. 

В този параграф са разгледани методи и форми на рабо-

та за учениците от  Е групи. В дисертационния труд е посочен 

музикалният материал, който беше в основата на експеримен-
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талното обучение (Приложение № 4). Описани са условията и 

начините за осъществяване на това обучение, обяснена е тяхната 

специфика.  Цялостните резултати, получени при този етап да-

ват основание да се направят следните изводи: 

        1.По отношение на формирането на интонационния слух с 

опора на метроритмичните особености на дадена музикална 

творба -: метрическа пулсация; темпо; ритмическо групиране; 

размери; паузи и т.н. приложените нови методически решения 

способстват за ускоряване на търсеното развитие. При трите по-

сочени ситуации значими бяха задачите основаващи се на взаи-

мовръзките на метроритъма с ладовите, интерваловите и акор-

довите особености на използваните при обучението музикални 

примери. Отбелязана е значимостта на метроритмическата опо-

ра при слуховото възприемане на протичането на мелодията. 

Отделено е внимание на различни елементи, които създават ус-

ловия за неточно интониране. 

      2. Може да се изкаже твърдението, че ладовото осмисляне на 

музикалните фрази помага за стабилизиране на интонирането 

при неточно интониращи ученици. Още във времето за разпява-

не може да се активизират не само вокалните умения, но и чувс-

твителността към точност на интонацията. За тази цел в дисер-

тационния труд са посочени специално конструирани интонаци-

онно-разпевни задачи. Използвани са секвенции за усвояване на 

интервалите в лада, подготвено е транспонирането и преодоля-

ването на предварително фиксирани интонационни трудности от 

учителя. Посочено е, че те са удобни за “ редуване” при възпро-

извеждане – пеене със свирене на пиано, пеене на глас с пеене 

на ум и т.н., стимулират чистата интонация при едноглас. Сек-

венциите (диатонични и хроматични) са подходящи  и за “твор-

чески упражнения”, при които се попълват техните звена с пре-

насяне по посочени начини, което ги прави опора за развитие на 

интонационния слух.   

       3.  В процеса на обучаващия експеримент се установява, че 

всички интонационни упражнения съдействат за натрупване на 

музикално-слухови представи и осмисляне на музикално - из-

разните елементи. С тях са формирани слуховата опора и ладо - 
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тоналната ориентация, както и навиците за координация, особе-

но в периода на мутирането на гласовете на учениците. Друга 

група задачи са и т.нар. интервалови упражнения “ребуси”, „ме-

лодии  за запаметяване”, модели за “настройване” в тоналност, 

за арпежирани акорди. На схема № 10  в дисертационния труд са 

откроени различните показатели и съответстващите им  крите-

рии, чрез които е отчетена резултатността  на задачите.  

      4. Може да се приеме, че изискването за едновременно из-

пълнение на интонационните задачи и задачите насочени към 

развитие на музикалното мислене, осигуряват възможност в 

малки музикални построения да се включат и приложат  някои 

нови елементи от учебния материал. Най – често това са специ-

фични „творчески упражнения”.  Те могат да бъдат преобразу-

вани по начин, който да доведе до изграждане на умения за съ-

чиняване на хармоничен или полифоничен двуглас.  При такива 

комплексни задачи за възпроизвеждане  е подходящо поставяне-

то на изискването и при двугласна задача тя мелодически да се 

изпее като едногласно последование във възходяща посока, в 

определен размер и ритъм .Пример за такава задача е следният 

нотен фрагмент: 

 

 
 

При обучаващия експеримент е отделено внимание на работата 

и с двугласни секвенции. Те дадоха възможност за регистрово 

разширяване на диапазона на звучене чрез „пренасяне”. В про-

цеса на работа са изпълнявани и с „разменени (кръстосани)” 

гласове. Това е наречено – метод “свирене с пренасяне”. Спо-

лучливи за вариране са форми на работа за размяна  на гласовете 

(по тактове или фрази), за транспониране в други тоналности, за 

солфежиране. Това подготвя  двугласната музикална диктовка и 

солфежирането .  
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       5. При подготовката на специфичните хармонични задачи за 

триглас са дадени отделни интонационни упражнения, които са 

въведени последователно, за да се постигне цялостен обхват. 

Правени са варианти на зададени акордови последования с из-

ползване на различни видове фигурация – ритмична, мелодична, 

хармонична, смесена. Тук също са използвани нови  методи - 

“вариране”, “редуване”, “ребус” и “свирене с пренасяне”, за ко-

ито предварително бяха подготвени подходящи примери. Изяс-

нено е, че раздвижването на отделни гласове би могло да започ-

не с ритмично раздробяване, напр. с повторение на тона от баса 

срещу лежащи два гласа, което изгражда прехода към полифо-

ничен триглас. В дисертацията са предложени примери за сол-

фежиране с отклонения и модулации, за откриване на тонален 

план и анализ на изходна и достигната сродна тоналност, което 

стабилизира интонирането. 

        6. При работата над интонирането са използвани форми на 

работа, способстващи за постигане на пределна чистота в строя, 

точност и яснота на възпроизвеждането. Чрез въвеждането на 

новите технологични решения се постигна първоначално пеене 

по ноти  на едноглас, а впоследствие и на друга фактура, включ-

ваща всички  интонационни елементи. В използваните музикал-

ни прримери са използвани  различни „комбинации” основани 

на особености на различни интонационни стилове. Те прозвуча-

ват в различни регистри. Това способства за фиксиране на рав-

нището на постигнати умения за координация между разлчните 

процеси – слухови, зрителни, двигателни и мисловни. Особената 
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специфика на интонационния слух,  наложи последователно ус-

вояване на неговите структурни елементи. Констатиран е факта, 

че посредством чувствителността към точно интониране се 

осъществяват многостранните връзки и взаимозависимости 

между музикално-слуховото възприемане и възпроизвеждане.  

7. Установено е, че са налице достатъчно основания, за 

да се приеме, че ролята на музикалния материал, използван при 

развитие на интонационния слух, е от съществено значение. 

Чрез изясняване на алгоритъма от действия,  приложени в обу-

чаващия експеримент, беше включено едновременното изучава-

не на едноглас,  двуглас и триглас. В дисертационния труд са 

дадени различни видове задачи, които  стимулират музикалните 

способности, сръчности, умения и  водят до по-точно осмисляне 

и обобщение на новите знания. При обучаващия експеримент 

навсякъде е търсена съвкупност от въздействия, които да прово-

кират емоционалния отклик и творческите заложби на ученици-

те. От всички учебници и учебни помагала най-подходящи за 

конкретната цел на експерименталното проучване се оказаха 

учебниците по Солфеж за гимназиалните класове на СМУ  

М.Ангелова, В.Попова, Б.Миролескова – 1994, 2002, 2004.. Те в 

най-голяма степен отговарят на предварително поставените 

изисквания за търсеното интонационно музикално-слуховото 

възпитание. 

 

          В крайното контролно изследване,  отразено в третия 

параграф на дисертацията, беше направена цялостна проверка 

по параметрите и показателите, по които беше проведен начал-

ния констатиращ експеримент (схема № 3). Отново бяха обхва-

нати всички ученици от Е и К групи с цел да се установи дос-

тигнатото равнище на развитие на интонационния слух след 

проведеното обучение в Е групи и да се сравни с равнището на 

развитие на  К групи. 

         Установено е, че показаните резултати на Е групи в края на 

изследването се различават значимо от тези на К групи при 

всички показатели на първия параметър. Те ми дадоха основа-

ние да достигна до извода, че интонационно-слуховото опреде-



 31 

ляне на метроритмичната организация на музикалните фрагмен-

ти е успешно формирано чрез експериментално приложените 

методи на работа. 
    Таблица № 1: 

Група 

Бал 

Показател 1 

Е1 

% 

Е2 

% 

Е3 

% 

Е4 

% 

К1 

% 

К2 

% 

К3 

% 

К4 

% 

1. 90 91 89 92 40 38 25 35 

2. 7 2 7 3 3 8 10 12 

3. 3 7 4 5 7 9 13 13 

4. 0 0 0 0 18 20 17 19 

5. 0 0 0 0 32 25 35 21 

 
         Таблица № 1 показва получените резултати по пъвния  по-

казател на този параметър (възпроизвежда вярно метроритъм) в 

края на експерименталната работа. От данните се вижда, че Е 

групи са напреднали значително и са достигнали реализация 

около 90% от учениците са определени с бал 1. Малък е процен-

тът на учениците с бал – 2, също толкова са и с бал 3, докато по 

същия параметър няма ученици, чиито резултати да се опреде-

лят с бал 4 и бал 5. Тези резултати сравнени с получените резул-

тати от К групи убедително показват различия в развитието си. 

Всичко това особено ярко се откроява при графичното му пред-

ставяне. 

Графика 
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        Аналогични бяха крайните резултати и по показателите на 

следващите параметри – ладотонална ориентация, интонацион-

ни елементи, музикално-слухови представи и емоционален отк-

лик. И при тях се отчете значимо различие в резултатите. Може 

да се достигне до извода, че новите технологични  музикално-

педагогически въздействия са оказали положително въздействие 

и са довели до значително по-високи резултати. Тези резултати 

графично са отразени на следващата графика. 

 
Група 

 

бал 

Показател 6 

Е1 

% 

Е2 

% 

Е3 

% 

Е4 

% 

К1 

% 

К2 

% 

К3 

% 

К4 

% 

1. 92 93 95 91 57 53 51 55 

2. 5 4 5 6 12 12 15 7 

3. 3 3 0 3 6 8 5 4 

4. 0 0 0 0 4 7 5 6 

5. 0 0 0 0 21 20 24 28 

   

 
 

Установява се, че различията между Е и К групи са зна-

чими. Показалите бал 1 при Е групи са 91% -95%, докато същи-
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те при  К групи са 51% -57%; отбелязалите бал 2 при Е групи са 

4% - 6%, а при К групи са 7% - 15%; реализиралите бал 3 при 

първите са само 3%, а при вторите са 4% - 8%; за Е групи с бал 4 

и бал 5 са 0%, докато за К групи са 4% - 7% с бал 4 и 20% -28% с 

бал 5. Това също е висок резултат получен в резултат на обучав-

чщия експеримент.  

Показаната динамика в развитието на 15-17 годишнит 

ученици по отношение на интонационния им слух, може да се 

обясни с възрастовите  им особености. 

           На фигура № 3 са дадени обобщените резултати от дос-

тигнатото равнище на  Е групи в началото и в края на изследва-

нето, сравнени с това на  К групи: 

 
Фигура № 3: Начално и крайно равнище на развитие на интонационен 

слух 

 
Всички експериментални групи отбелязват значително 

по - добри резултати в края на изследването. Най - голям е нап-

редъкът по втори параметър – ладотонална проява на интонаци-

онния слух. Това може да се обясни с обстоятелството, че ладо-

вият усет се изгражда от ранно детство и на тази възраст учени-

ците от Е групи естествено го стабилизират.  

             На фигура № 4 е отразено сравнението на обобщените 

резултати от началния и крайния етап на изследването за Е гру-

пи по всеки параметър в проценти: 
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Фигура № 4 
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Съпоставянето на цифровите данни от начално и край-

но равнище на развитие на интонационен слух за Е и К групи  

при обобщените резултати по отделните параметри и показате-

ли, представени таблично в проценти, показва, че разликата 

между тях  се запазва и нараства след проведения експеримент 

несъразмерно. По някои от показателите постиженията на Е 

групи  са  два пъти по – добри от тези на К ( №1, №3, №4, №8 ), 

а при други не толкова ( №2, №7, №11, №15). Това  може да се 

обясни с подходящо формулираните задачи и достъпните мате-

риали за всички групи. Прави впечатление, че най - трудно  и  

най - бавно се изгради умението за свободно опериране с инто-

национните елементи (трети параметър), усвоявани както изо-

лирано, така и организирани в последование. Те са много мо-

билни като образуват най – различни съчетания помежду си, ко-

ито затрудняват възпроизвеждането им и откряват необходи-

мостта от постоянното провеждане на интонационни упражне-

ния в процеса на музикалното обучение. Отбелязано е, че те се 

овладяват с прилагането на повече и по – разнообразни методи-

чески решения за формирането им като компоненти на интона-

ционния слух. Резултатите дадоха основание да се  види постиг-

натото значимо развитие след обучаващия експеримент – напр. 

за показател № 10 (транспониране) са отразени в таблица № 3: 
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Таблица №3  
Бал, 

група 
1, н…….к 2, н…….к 3, н…….к 4, н…….к 5, н…….к 

Е 72%  -  93% 19%  -  6% 5%   -  1% 4%   -  0% 0 % -  0% 

К 53%  -  57% 14 % -  25% 16%  -  10% 8%   -  5% 9% -  3% 

Диаграмата от фигура № 5 показва съпоставянето между 

Е и К групи по всеки параметър от началния и крайния етап на 

изследването, отразени също в проценти: 

 

Фигура № 5 

 

         В последния четвърти параграф е направена  математи-

ко-статистическата проверка на експерименталните данни. 

Проверена е значимостта на коефициентите на корелация, пра-

вилната постановка на експеримента и неговата ефективност. 

Може да се твърди, че експериментът е изиграл положителна 

поля за повишаване на корелационните коефициенти, че извад-

ките имат относително еднакви начални стартови постижения, а 

крайните резултати потвърждават успешното му провеждане, 

както и че той е довел до повишаване на оценките за всички 

наблюдавани ученици.  Има основание да се приеме, че същест-

вува значителна разлика в постиженията при интониране, което 

показва, че експериментът е изиграл положителна роля за инто-

национно-слуховото им развитие. Усъвършенстването му се от-

разява положително върху реализацията на солфежите и музи-

калните диктовки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В заключението на дисертационния труд са дадени 

обобщените доказателства на приетата в началото на дисертаци-

ята хипотеза. Формулирани са следните по-важни изводи за ин-

тонационно-слуховото развитие при 15-17 годишните ученици: 

1. Централно място в Системата за музикално възпита-

ние на учениците има интонационно – слуховото развитие. Съз-

даденият теоретичен модел на това развитие е основен  системо-

съдържателен компонент на тази система, има свой хомеостазис, 

въпреки че се подчинява на общите закономерности на система-

та и запазва основните системообразуващи елементи. 

2. Общият теоретичен анализ на проблема позволява 

интонационният слух да се  определи като най-осмислената и 

съществена проява на слуха на човека. Той обединява и коорди-

нира елементите на интонацията – както на речта, така и в музи-

ката, реагира на тяхната специфика чрез интонирането. От своя 

страна музикалната интонация е основна предпоставка за всяка 

музикална дейност, тя е неизбежно необходима като смисъл на 

художествения музикален образ и едно от средствата за негово-

то проявяване. Със специфичното си последование от тонове тя 

определя своеобразието на музикалния език, изисква прецизна 

слухова наблюдателност и чувствителност към интонационната 

точност на възпроизвеждането. Различните типове възпроиз-

веждане (вокално, инструментално) се осъзнават слухово, а точ-

ното интониране е основа за художествено музикално интерпре-

тиране. 

3. Проучванията на интонационния слух позволяват да 

се фикскрат някои негови особености: 

- формира се при взаимодействието на различните ви-

дове слух ; 

- осигурява координация между музикално – двигател-

ните и музикално – слуховите усещания в процеса на 

интонирането и контрола му при свое и чуждо изпъл-

нение ; 
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- представлява един от най – съществените компоненти 

на музикалния       слух, ползващ пространствените 

параметри на слуховото възприятие и чувствител-

ността към тоновата височина ; 

- подлежи на развитие чрез система от специално под-

брани интонационни упражнения ; 

- гарантира значително по – стабилна тенденция към 

повишаване ефективността на учебния процес, към 

формиране на музикално мислене, придобиването на 

знания, умения и сръчности чрез усъвършенстването 

на музикално – слуховата дейност. 

4. Анализите на учебници и учебни помагала по музика 

разкриват различни системи за музикално – възпитателна рабо-

та, разнообразни подходи и методи на музикално обучение и 

позволяват открояването на мястото на интонационния слух, 

маркират и някои пътища за повишаване на неговото равнище 

на развитие.  Доказват,  че едно от най-важните изисквания за 

прилагане на разкритите нови технологии за активизиране на 

интонационния слух е музикалният материал, върху който се ба-

зира цялостното развитие. 

5. Потвърждава се хипотезата, че повишаването на качес-

твото на музикалното образование е тясно свързано с въвежда-

нето на нови  музикално - педагогически решения, с  обогатява-

нето на формите и методите за стимулиране и развитие на инто-

национния слух при 15-17 годишни ученици. 

6. Съпоставката на резултатите от началния и крайния 

етап на експерименталното изследване дава основание да се 

приеме, че при прилагане на разкритите и посочени педагоги-

чески похвати за стимулиране на интонационния слух може да 

се постигне неговото необходимо високо равнище на развитие и 

да се достигне до формиране на интерес и потребност от худо-

жествени музикални дейности. 

7. Върху базата на проведеното емпирично изследване 

разработеният Теоретичен модел за формиране на интонацион-

ния слух доказа експериментално своята ефективност и практи-

ческа приложимост. 
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           Безспорно интонационният слух е в основата на ориента-

цията и възприемането на музикалните  явления още от детска 

възраст. Налице са достатъчно основания, за да се приеме, че 

когато неговото развитие се  стимулира във възрастта на най-

активно съзряване – 15-17 годишна възраст, би могло да се дос-

тигне до възможността правилно да се възприемат и оценяват 

музикалните произведения от заобикалящата ни музикална 

действителност.  
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Научни приноси в дисертацията 
 

I. В теоретичен план е изяснена същността, мястото, 

ролята и значението на: 

 музикалната интонация и интонирането в музикално-

възпитателния процес при формалното обучение по му-

зика в общообразователното и специализираното учили-

ще. Откроени  са причините за неточно интониране. 

 интонационния слух в системата на музикалните способ-

ности. Разработен е общ теоретичен модел, който отразя-

ва сложната структура на музикалността, връзките, зави-

симостите и взаимодействията между нейните компонен-

ти.  

 факторите и психолого-педагогическите условия, които 

влияят върху формирането на интонационния слух и 

стимулират комплексното музикално-слухово развитие. 

 

II. В практически план са представени: 

 системен музикално - педагогически модел, включващ 

алгоритъм от действия за оптимално развитие на интона-

ционния слух, свързан с музикалните дейности, умения и 

навици. 

 специфични музикално – педагогически решения за усъ-

вършенстване на интонационния слух и за преодоляване 

на причините за неточно интониране при учениците, кои-

то  обогатяват методите и формите в цялостната работа 

по солфеж. 
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