
С Т А Н О В И Щ Е 

за дисертационен труд на тема „Интонационен слух при 15 - 17 год. 

ученици” за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” на 

Боряна Миролескова 

от доц. д-р Таня Викторова Бурдева 

 

 Боряна Миролескова е родена през 1952г. Средно образование 

завършва в НМУ „Л. Пипков”, а висше – в НМА „П. Владигеров”. 

Професионалната й дейност е изцяло свързана с педагогическата 

професия, която тя започва да упражнява още от 1975г. като учител по 

музика в 24-то ЕСПУ - София. От 1976г. до сега е преподавател по солфеж 

и елементарна теория на музиката в НМУ „Л. Пипков” (главен учител), 

като едновременно с това е била и хоноруван асистент в НМА. Социалните 

и организационните й компетенции се определят от дългогодишната й 

работа в специализираното училище, от комуникациите й с родители, 

ученици, администрация. В трудовата й биография е налице непрекъснат 

стремеж към усъвършенстване – през 1983г. придобива втори клас 

квалификация, през 1988г. първи клас квалификация, а през 1998г. – първа 

ПКС. 

 Дисертационният труд на Б. Миролескова е естествено продължение 

и поредно доказателство, както за неспирното й професионално 

израстване, така и за нейния афинитет за към научноизследователска 

дейност. Дългогодишният опит на Б. Миролескова дава достатъчно 

стабилно основание за научните й търсения и за постигнатите 

положителни резултати в обучението по солфеж. Трудът на Б. 

Миролескова е едно завършено цяло, в чието изложение ясно се открояват 

необходимото теоретично основание и експериментална дейност. 

Разбираемо и точно са формулирани обект, предмерт, цели и задачи на 

изследването. Въз основа на направените проучвания на различни 



теоретични източници и на предварителната експериментална работа, 

авторката формулира много добре хипотезата, като допуска, че 

повишаването на качеството на музикалното образование е тясно свързано 

с въвеждането на нови технологични музикално-педагогически решения и 

с обогатяването на формите и методите за стимулиране на музикално-

слуховото развитие. Ясно са посочени методите, посредством които са 

реализирани целта и задачите. Те са обособени в две групи. Към първата се 

отнасят методите за теоретично изследване и системно-структурните 

анализи, чрез които се установява модела (вида) отношения между 

компонентите на разглежданата система, тяхното структуриране и 

функциониране, както и методите за анализ на системата от фактори при 

цялостния музикалнообразователен процес. Чрез втората група методи за 

експериментално практическо изследване се установява равнището на 

развитие на музикалните способности и на музикалните дейности на 

обхванатите в експерименталната работа ученици по установени 

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.  

 Първата глава е посветена на теоретичните основи на разглеждания 

проблем. Понятието за музикална интонация се разглежда както в неговия 

тесен смисъл – като най- малко ядро на музикалната тъкан, така и в 

широкия му смисъл, обобщаващ цялата съвкупност от специфични 

особености на художествената природа на музикалното изкуство. При 

проучване на литературата е установено, че редица автори изследват 

връзката между говорната и музикалната интонация. Въз основа на 

направените анализи от съвременната литература Б. Миролескова 

обобщава, че съществуват две разбирания за интонацията – като  

осмисляне на общата звукова изразност и като точно възпроизвеждане на 

тоновете в техните височинни съотношения. Съпоставени са концепциите 



на автори от различни школи и направления у нас и в чужбина. 

Коментирани са изследвания, в които са анализирани свойствата на слуха, 

слуховите усещания, мястото на психологичния фактор в процеса на 

слуховото възприятие. Проследена е еволюцията във възгледите на 

различни автори за връзките между видовете музикален слух, музикалната 

памет и емоционалната отзивчивост. Много добро впечатление прави 

историческият преглед на обучението по солфеж, като са проследени 

основни форми на работа. Отделено е внимание на иновациите в 

обучението по солфеж с разглеждането на някои музикални компютърни 

технологии, мултимедийни продукти и електронни учебници. 

Компетентно са коментирани учебници и помагала, класифицирани в три 

групи: теоретико-практически, методически, практически. 

 В първата глава на дисертационния си труд Б. Миролескова 

демонстрира умение за анализ, детайлно проследяване, коментиране и 

обосновано извеждане на обобщения. Така тя създава необходимия 

теоретичен постамент, върху който по- нататък изгражда 

експерименталното изследване. 

 Втора глава оформя смисловия център на дисертационния труд, тъй 

като представя проведения експеримент в неговите три етапа: начален 

констатиращ, формиращ и заключителен. Особено добро впечатление 

оставя системният музикалнопедагогически модел, включващ алгоритъм 

от действия за оптимално развитие на музикалния слух. Б. Миролескова 

предлага множество специфични педагогически технологии за 

усъвършенстване на музикалнослуховото развитие, за преодоляване на 

причините за неточно интониране. Предложени са специално 

конструирани разпевни задачи, използвани са секвенции за усвояване на 

интервалите в лада, подготвено е умението за транспониране и 

преодоляването на предварително фиксирани интонационни трудности. 

Други много резултатни задачи са интерваловите упражнения „ребуси”, 



мелодиите за запаметяване, моделите за настройване в тоналност, 

творческите упражнения, двугласните секвенции и още мн. др. При 

подготовката на специфичните хармонични задачи за триглас са 

използвани методи като „вариране”, „редуване”, „ребус”, „свирене с 

пренасяне”, за които са подготвени подходящи примери. Направена е 

необходимата математико-статистическа проверка на експерименталните 

данни. 

  Достойнствата на предложения дисертационен труд могат да се 

обобщят в следните насоки: 

- Предложени са нови методически решения, които способстват за 

ускоряване на музикално-слуховото развитие. 

- Експериментирани са различни видове задачи, които стимулират 

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

бързо осмисляне и обобщаване на новите знания. 

- В обучаващия експеримент е търсена съвкупност от въздействия, които 

да провокират емоционалния отклик и творческите заложби на 

учениците. 

- Експериментът доказва, че новите технологични 

музикалнопедагогически въздействия са оказали положително 

въздействие и са довели до значително по- високи резултати. 

- Работата има висока практико-приложна стойност за обогатяване на 

методите и формите на работа в цялостната работа по солфеж. 

 Убедена съм, че предложеният системен модел е принос в 

музикално-педагогическата практика, поради което предлагам на 

научното жури да присъди на Б. Миролескова образователната и научна 

степен „доктор”.  

 

                                                           Доц. д-р  Таня В. Бурдева 

 


