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Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я 

на дисертационен труд на Боряна Александрова Миролескова 

за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” 

по област Висше образование  1.Педагогически науки, 

по професионално направление  1.3 Педагогика на обучението по 

( Методика на обучението по музика) 

на тема: “Интонационен слух при 15/17-годишни ученици” 

 

              Научен ръководител: доц.д-р Валентина Манолова 

                          Рецензент: проф. Ганка Неделчева 

 

            Боряна Миролескова е родена през 1952 година. Завършва средно 

образование през 1971 година в ДМУ - София (сега НМУ ”Любомир Пипков”), 

след което продължава обучението си в БДК (днес - НМА”Панчо Владигеров”). 

Завършва висшето си образование през 1975г. с професионална квалификация  

“Музикален теоретик и инструменталист”. Професионалната ú педагогическа 

активност започва като учител  по пеене и музика в 24 ЕСПУ - София 

непосредствено след дипломирането ú в Теоретичен факултет. Година по-късно, 

през 1976, г-жа Миролескова става преподавател по Солфеж и елементарна теория 

на музиката в НМУ ”Л.Пипков”, където  продължава да работи  и до днес  като 

“Главен учител”. 

            Повече от тридесет-годишния  професионален път на Боряна Миролескова  

е маркиран със знаци на педагогическо израстване:  клас-квалификации – Втора 

(1983) и Първа (1988) , статус “Старши учител” (1990),  първа Професионално-

Квалификационна Степен (1998). Педагогическата ú дейност излиза извън 

границите на средното музикално образование в периода 1982-1991 година, когато 

работи и като хоноруван асистент по солжеж в БДК. Професионалният авторитет 
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на г-жа Миролескова е документиран многократно  чрез участието й като съавтор 

на учебни помагала по солфеж за СМУ, като референт в научни форуми и  като 

автор на публикации в специализирани издания. 

            Успоредно с отговорностите на преподавател по музикално-теоретични 

дисциплини тя се ангажира в различни периоди с отговорни административни и 

обществени функции – като помощник-директор в НМУ “Л.Пипков” (1991-1993) и 

като заместник-председател на синдикално-творческата организация на 

българските музиканти – СБМТД, което обогатява портрета ú на педагог с профила 

на комуникативна и социално-ангажирана личност. 

            Владее добре френски и руски език и притежава начална компютърна 

грамотност. 

            Г-жа Миролескова е зачислена като докторант на свободна подготовка в 

катедра “Музика” на 15.10.2007 година. Представеният  дисертационен труд на 

тема “Интонационен слух при 15/17-годишните ученици” е обсъден  на разширено 

катедрено заседание и с протокол №2 от 13.10.2010 година е насочен към защита. 

            Трудът е в общ обем от 243 страници, от които 14 схеми, 5 фигури, 21 

таблици, 95 нотни примери и 43 страници приложения. Библиографската  справка 

включва 206 заглавия, от които 187 на кирилица и 19 на латиница. Авторефератът в 

обем от 40 страници и цялата документация по процедурата отговарят на 

изискванията на  ЗНСНЗ и ЗРАСРБ и правилника за тяхното прилагане. 

            Обект на  научното изследване на докторантката Б.Миролескова е 

феноменът “Интонационен слух” и възможностите за оптимизиране на неговото 

развитие в условията на модерното време, наситено с  информация без граници. 

Своеобразният микс от акустични, технически, медийни въздействия поставя 

сетивата на учениците както в музикално-образователните, така и в 

общообразователните структури  пред предизвикателства, различни от тези през 

60-те или дори 80-те години на ХХ век. Отговорната професионална позиция на 
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педагога, на вещия педагог, е да реагира своевременно и адекватно на изявяващи се 

тенденции и да предложи систематизиран модел за работа, гарантиращ 

ефективността на педагогическото въздействие с висока степен на образованост и 

култура. 

            В контекста на днешните обществени условия и образователна ситуация  

научната разработка на г-жа Миролескова  е особено актуална като тематика и  

значима като проблематика.   

            Структурната организация е балансирана и представена в стандартния 

порядък – Увод, Глава І, Глава ІІ, Заключение, Библиография, Приложения. 

Представеният дисертационен труд респектира с вътрешно-разчленен, 

йерархизиран порядък на параграфните единици на всеки дял от научния текст, 

който изгражда своеобразна микроструктура, обслужваща макроструктурата на 

труда. Разработените в него идеи от научен и практико-приложен характер 

“затварят” по специфичен начин логичния кръг на познанието  знание, в определен 

негов етап, за да освободят пространство за повторение на кръга  отново в 

следващия етап от неговото еволюционно развите (от практика – към наука, и 

обратно към практиката, но с обновеното знание). 

            Не поставям под съмнение необходимостта от съдържателен, реален 

педагогически опит  за научна разработка като тази. Откривам   в лицето на Боряна 

Миролескова и нейната изследователска работа  подходящият професионалист, 

който от хоризонта на дългогодишния си преподавателски опит  с лекота и вещина 

анализира и обощава проблеми, свързани с конкретни педагогически цели и задачи 

, адресирани към музикално-слуховото развитие на учениците като приоритет на 

музикалното възпитание и образование . 

            В УВОД, чието съдържание е изложено в параграфи 1-5,  докторантката 

формулира своята научна хипотеза така: “Повишаването на качеството на 

музикалното образование е тясно свързано с въвеждането на нови технологични 
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музикално-педагогически  решения, с обогатяването на формите и методите за 

стимулиране и развитие на интонационния слух при 15/17 – годишните 

ученици”(стр.6).  

           Доказателството на подобна хипотеза предполага работа с голям обем от 

информация и нейното аналитико-синтетично обработване от докторанта. 

Впечатляващи са професионалната ерудиция на г-жа Миролескова и нейния 

професионален рефлекс да припомня  и прилага добрия опит от теоретичното 

наследство, завещано от авторитети през различни от нашата епохи. Тази 

констатация  бе  устойчиво присъстваща при цялото ми запознаване с нейната 

разработка и е валидна за всяка структурна единица на представения  

дисертационен труд . 

            Параграф 3 от уводната част уточнява понятийния апарат, който обслужва 

научната мисъл на докторантката, а 4 параграф  представя Теорията за системното 

устройство на  света като методологична основа на изследването. Обявени са и 

методите, с които то е реализирано, систематизирани като -  методи за теоретично 

и експериментално-практическо изследване и общи психолого-педагогически 

методи.       

            Обхватът на експерименталната работа докторантката представя в параграф 

5 на Увода. Изключително впечатление прави прецизно планирания научно-

експериментален процес, разположен в пет времеви етапа на осъществяване и 

тяхното експониране на подходящи научни форуми. Това е знак за сериозната и 

целенасочена мотивация на Боряна Миролескова като докторант с високи критерии 

и чувство за отговорност пред българската солфежна школа. 

            Като проява на професионална коректност тълкувам и афиширането на 

доц.д-р Красимира Проданова, автор на математико-статистическата обработка на 

данните от изследването. 
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            Теоретичните аспекти на проблема, свързан с интонационния  слух са 

представени в  ГЛАВА І-ва на научния труд. Наблюденията на дисертантката 

(параграф 1.1.) вървят в две смислово-съдържателни посоки, които терминът 

интонация носи в себе си : 1) като осмисляне и осъзнаване  на звуковата изразност, 

т.е. като “специфична форма за изказване на художествена мисъл в 

музиката”(стр.17) и  2) като акустичен процес  на точно възпроизвеждане на 

тоновете в техните височинни съотношения, определени от действаща музикална 

система и нейното проявление в конкретен музикален строй . Тези терминологични 

съдържания са поставени в две плоскости, които взаимно се обогатяват и 

кристализират в обобщение на научно-теоретичния и практически опит на чужди и 

български специалисти.  

            Респектираща е библиографската рамка на проучените по темата 

публикации, включваща издания от 1914 до 2008 година на Яворский, Асафиев, 

Мазел, Ярустовский, Переверзев, Назайкински, Лукянов, Медушевский, Холопова 

и  на българското научно присъствие в тази област -  Б.Тричков, Ст.Стоянов, Кр. 

Ангелов, Андр. Коралов, Г.Стоянова, П. Стоянов, Ив. Хлебаров. 

            Феноменът интонационен слух (параграф1.2.) като проява на музикалния 

слух е форматиран от докторантката чрез научните възгледи на Теплов, Гарбузов, 

Рагс и на българския теоретичен опит в лицето на авторитети като К.Попдимитров, 

Зв.Йонова, Ив.Пеев, Пенка Минчева. Доминира не инертното механично 

съобщаване на публикации, а оценъчното отношение на Б.Миролескова и 

аналитично, активно преживяване на натрупания опит, който мотивира и дава 

посока на личните й научни търсения. 

            Докторантката изследва мястото на интонационния слух в различните 

системи на музикално възпитание ( параграф 1.3.) и конкретизира параметрите на 

развитие чрез обучението по “Солфеж” като учебна дисциплина (параграф 1.4.), за 

да конструира чрез направените изводи собствената си експериментална стратегия. 
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Коментира апробирания опит на Кабалевски, на Карл Орф, на Сузуки, но търси 

своите инвентни решения  чрез установената практика за развитие на 

интонационния слух. Намира още неизползван потенциал в певческата дейност и 

инструменталното обучение  на учениците за реализиране на по-високи нива в 

развитието  на интонационния слух като проява на музикалния слух като 

способност. Открива нови конфигурации на междупредметни връзки, които се 

превръщат в благоприятен фактор за въздействие върху интонационния слух. 

Набелязва посоки за усъвършенстване на техническия инструментариум за работа - 

солфежиране, интонационни упражнения, интонационно-слухов анализ, музикални 

диктовки, който ще  трансформира и реформира за целите на експеримента.  

            В този смисъл направеният с каталожна точност преглед на помагала и 

учебници (параграф 1.5.) представя за пореден път високата професионална 

компетентност на Боряна Миролескова. Тя обощава пътя на музикалното 

просвещение в България, започнало през 1878г.  с  въвеждането на “Пение” като 

задължителен предмет, преминало през историческия етап на “Стълбицата”на 

Б.Тричков, за да се обогати с новаторските възгледи и практики на следващите 

поколения-педагози  по солфеж - К.Попдимитров, Ив.Пеев, Тр.Миланов, 

Ас.Диамандиев, П.Минчева.  Докторантката има верен професионален усет за 

систематизация и рефлекс,  който винаги използва за структуриране на 

информацията. И в този случай  солфежните помагала са обособени  в 3 групи- 

теоретико-практически, методически, практически. Разгледаните издания са 

анализирани от нея по степен на ефективност и универсалност във времето. 

           Естествена предпоставка за успеха на своята експериментална концепция 

Б.Миролескова вижда в изготвянето на психолого-педагогическа карта на 

условията и факторите за формиране на интонационния слух (параграф 1.6.). 

Изследователските намерения са оправдани от ясна цел - активизиране на 

благоприятните и туширане на негативните предпоставки. Основни компоненти на 
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този информационен комплекс, представен със Схема №6 (стр.80) са социалният 

статус с неговите детайли, качествата на личността в нейните многовариантни 

проявления и отговорната роля на педагога . Докторантката отчита градивното 

присъствие на положителната нагласа при всеки тип обучение и използването на  

информационно-технологични подходи, които правят образователния процес по-

атрактивен и резултатен.  

           Особена съдържателност и научен порядък носи последния   параграф 7 на І-

ва глава, който представя експерименталната идея на Боряна Миролескова за 

“Системен музикално-педагогически модел  за развитие на интонационния слух 

при 15/17-годишните ученици”. За пореден път докторантката демонстрира 

сериозни познания в областта на дидактичните методи и успешно апробираните в 

практиката модели за музикално възпитание на учениците. В  конкретния случай 

база на предложения експериментален комплекс е  СМВУ, публикувана през 1996 

г. от доц.д-р Валентина Манолова, научен ръководител на г-жа Миролескова. 

Подобна приемственост в науката  е един от факторите за движението на 

човешкото познание и опит напред, който поражда адмирации винаги, когато 

резултира с ново постижение .  

         Докторантката разполага своя новаторски модел във възрастовия поток на 

15/17-годишните ученици и посочва аргументите за направения от нея избор: 

“...следмутационнен период от развитието на певческия глас, търсят се най-добрите 

качества на работния диапазон, стабилизира се чувствителността към точна 

интонация при свое и чуждо изпълнение...Вокалните навици са в известна степен 

формирани, овладени са дишане, звукообразуване, дикция, свободна певческа 

стойка...”(стр.98). Това са част от предпоставките за успешно провеждане  на 

експерименталната работа, които обслужват едно от нейните звена - певческа 

дейност. Инструментално-изпълнителската практика, която  по мнение на 

докторантката има съществено значение за музикално-слуховото развитие, е  
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подпомогната от процесите на най-активно съзряване, характерни за човешкия 

индивид в този възрастов период, когато инструменталният опит влиза в мощно 

взаимодействие с тях. Представеният музикално-педагогически модел е насочен 

към широкообхватно слухово развитие, което трасира полето за формиране и 

развитие на музикалните способности чрез: ”...възприемане на музика, записване, 

интонационни и творчески упражнения, солфежиране, свирене на пиано и 

комбинацията на всички изброени дейности (стр.95).  

        В уводната част на ГЛАВА ІІ  Б.Миролескова характеризира интонационно-

слуховото развитие в посочените  възрастови граници (стр.100) и представя в схема 

№8 етапите на емпиричното проучване (стр.101), обслужващи научния 

експеримент, в тяхната логична последователност и взаимосвързаност. 

         Параграф 2.1. експонира Модела на експерименталното изследване  с всички 

негови елементи. Началният – констатиращ експеримент (2.1.1.) е осъществен чрез 

задачи-тестове. В рамките на обучаващия експеримент (2.1.2.)  са представени  

всички приложени  похвати в работата за развитие на интонационния слух, 

базирани  на певческа практика с опора в метро-ритмичните особености, в ладово 

осмисляне на музикалните фрази, в конструиране на специални разпевни задачи и 

творчески упражнения. Контролното изследване  като трети етап в експеримента 

(2.1.3.) дава основание за констатации, които  доказват изложената в началото на 

научния труд хипотеза, а математико-статистическата проверка на 

експерименталните данни (2.2.) професионално и прецизно гарантират степента на 

тяхната ефективност и научна стойност.  

            Механизмът на експеримента, реализиран с ученици от НМУ и 128-мо СОУ 

“Алберт Айнщайн”в София, е изключително точно представен  от дисертантката и 

благодарение на коректен текстови  синхрон между изложението в параграф 2. на 

Гл.ІІ и Приложение №4 (Нотни примери). Четящият попада в механизмите  на 

визуализацията, която го превръща в един от участниците в експеримента. Сред 
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интересните находки в експерименталното педагогическото пространство на 

Боряна Миролескова ще отбележа  доминиращото присъствие на образци от 

световната музикална литература в работата по солфеж, творческите интонационни 

упражнения, както и  многовариантното присъствие на клавирно свирене в 

предложения модел за развитие на интонационния слух при различни типове 

фактурно изложение, включването на автентични фолклорни образци на 

безмензурни песни в учебния процес, както и целия подход за комплексно развитие 

на всяка проява на музикалния слух в ефективното й общуване и взаимодействие с 

интонационния слух  като обект на изследването. 

          В Заключението на представения труд (стр.187-189) докторантката обобщава 

наблюденията и разсъжденията си върху изложената проблематика, за да 

формулира изводи, които квалифицират интонационния слух “като най-осмислена 

и съществена проява  на слуха на човека”, която “подлежи на развитие и гарантира 

повишаване ефективността на учебния процес” особено чрез практическото 

приложение на разработения от нея експериментален   Модел .  

          Като последен елемент в моята рецензия ще отбележа прецизния и коректен 

научен език на докторантката, цитатната й култура, впечатляващото присъствие на 

графично представената информация  в схеми, фигури и таблици и цялостното 

техническо оформление на дисертационния сруд, за които определена заслуга има 

и нейният научен ръководител доц. д-р Валентина Манолова. 

        Представената от Боряна  Миролескова  дисертация притежава  

характеристиките на научна разработка с висока стойност. Научните приноси могат 

да бъдат посочени в теоретичен и практико-приложен план. 

            Теоретичните приноси са свързани с изясняване  същностните 

характеристики на музикалната интонация  и интонирането  в музикално-

възпитателния процес при обучението в общи и специализирани училища;  с 

диагностициране на причините за неточно интониране; с с прецизиране на мястото 
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на интонационния слух  в системата на музикалните способности; с отчитане на 

фактори и психолого-педагогически условия, които стимулират формирането на 

интонационния слух  и комплексното музикално-слухово развитие; с разработване 

на общ теоретичен модел на структурата на музикалността с всички нейни 

компоненти и техните връзки, взаимодействия  и взаимна обусловеност. 

             Практико-приложните приноси присъстват в системния музикално-

педагогически модел, съдържащ алгоритъм за оптимално развитие на 

интонационния слух, обвързан с музикални дейности, умения и навици; в 

специфичните музикално-педагогически решения за усъвършенстване  на 

интонационния слух. 

             Констатираните достойнства на представената дисертация  аргументира 

положителната ми оценка за труда  и  предложение  към уважаемото научно жури   

да присъди образователната и научна степен “ДОКТОР” на Боряна Александрова 

Миролескова в област Висше образование 1.Педагогически науки, в направление 

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

               

                        

28.05.2012 г.                                           Рецензент :               

 

Гр.София                                                                 /проф.Ганка Неделчева/ 

              

               

              

 

    

     

 


