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РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертационния труд на тема "Интонационен слух при 15-16 годишни 

ученици" за получаване на образователната и научна степен "доктор", област 

Висше образование, 1. Педагогически науки по направление 1.3 Педагогика на 

обучението (Методика на обучението по солфеж)  

на докторант Боряна Миролескова 

рецензент: проф. д-р Пенка Пенчева Минчева 

 Боряна Александрова Миролескова е родена на 2 юни 1952 г. Средно 

образование завършва  през 1971 г. в Средно музикално училище в София, а висше - 

през 1975 г. в Музикална академия "Панчо Владигров" със специалност "Музикална 

педагогика", музикален инструмент пиано и валдхорна. След завършване на висше 

образование Миролескова работи една година като учител по музика в 24 ЕСПУ - 

София. След успешно издържан конкурсен изпит от 1976 г. до сега работи като 

учител по солфеж и елементарна теория на музиката в НМУ "Любомир Пипков" - 

София. Последователно придобива І ПКС  през 1998 г. в ЦИУРК - София, ІІ и І 

клас-квалификация (съответно през  1983 и 1988 г.), а от 1990 г. е старши учител. От 

1982 до 1991 г. работи като хоноруван асистент по солфеж в НМА - София.   

Приемам, че дисертационния труд има три основни раздела: разглеждане на 

основни за разработката понятия, определения, формулировки; обстоен преглед на 

музикално-педагогическа литература - учебници, учебни пособия, предназначени за 

работа по солфеж; представяне на педагогическа система от подходи и форми на 

работа, чрез които се постига активизиране на музикалния слух на обучаваните. 

По първия раздел изразявам несъгласието си по основни теоретични 

постановки относно интонация, музикален слух, мелодичен слух, лад и ладов усет, 

усет за многогласие. 

Понятието интонация води началото си от интоно (лат.) - произнасям. В 

коментираните от Миролескова литературни източници се изяснява, че човек 
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контактува с околните, себеизразява се чрез два вида интонация - говорна и 

музикална и това е необорим факт. След като произходът и предназначението на 

двата вида интонация са сходни - човекът твори интонация, т.е. излъчва звукови 

сигнали и възприема, т.е. получава звукова информация и като краен резултат 

споделя, преживява, обменя изразявайки и съпреживявайки звукови сигнали. Това е 

иманентното значение на интонацията. Между двата типа звучаща информация 

обаче са се установили и сериозни различия - и речевата, и музикалната интонация 

дават информация за емоционалното състояние на интониращия. Допълнително се 

получава информация за характерни типологични особености на звучащото явление 

- регионален произход и пр, и пр. Основното различие обаче - наличието на точно 

смислово значение на отделните интонационни структури - думи при речта и  

отсъствието на такова значение при интонационните структури - интонационни ядра 

в музиката предопределя следващата основна специфика в музикалната интонация - 

точната височина на градивните елементи в музикалната реч - тоновете.  Без 

наличието на конкретна, точно фиксирана тонова височина не е възможно 

изразяването на музикално-смисловата информация - мелодията. Дотук това е 

разгледано приемливо от докторантката, позовавайки се на утвърдени и безспори 

източници като Асафиев и Холопов в Русия, Пенчо Стоянов в България и др. 

Неточностите в труда на г-жа Миролескова идват от неглижирането на два основни 

проблема - структурата на музикалния слух и лад и ладов усет. 

В музикално-теоретичната и музикално-педагогична литература  у нас се 

приема, че музикалният слух има сложна структура - включва тонововисочинен 

слух, метроритмичен слух, тембров слух, динамичен слух. Дотолкова, доколкото 

всеки човек с нормален слухов апарат притежава тембров и динамичен слух 

(изявяващи се още от 3-4 месечна възраст у детето), в повечето случаи се изявява и 

метроритмичен слух. В тесен смисъл под музикален слух се разбира наличието на 

тонововисочинен слух, безусловно необходим за занимание с музикални дейности. 
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Тоновата височина в музиката се контролира от лада, какъвто феномен в говорната 

интонация отсъства - височината на интонираната структура няма отношение към 

логиката на информационното съдържание. Така в повечето случаи, неглижирането 

на основното изразно средство в музиката - лада -  като система присъща само на 

музикалната интонация, чрез която се осъществява предаването на  логиката като 

чисто музикално съдържание на музикалната мисъл - води до подмяна на понятието 

ладов усет с  интонационен слух.  

Ладовият усет е основна музикална способност, която структурира 

музикалния слух, разбиран в тесен смисъл като тонововисочинен слух, се изразява 

чрез ладовия усет. Ладът организира тоновите височини в логична музикална мисъл 

чрез ладовите структури и ладовите функции. В труда не е изяснен въпросът 

относно двата вида ладови структури - монодически и хармонически, при които се 

наблюдават и двата вида фукционални връзки между тоновете от мелодията - 

опорност-неопорност и устойчивост-неустойчивост. Това позволява осъзнаване на 

тонововисочинните отношения, опирайки се на двата типа ладово-функцонални 

връзки. 

Мелодическият слух, който е форма на проявление на музикалния слух, а не 

музикална способност, проявява форми на активност  към различните интонационни 

стилове. Изясняването на такива общи положение в труда би позволило избягването 

на неточности като: 

 - "ладотонален и мелодически интервалов слух" (стр. 9) - и в двата случая 

въпросът е насочен към ладова организация, но реализирана чрез тонико-

доминантови отношения между тоновете в мелодията, или чрез използване на 

фоническо разнообразие при съпоставяне на мелодични интервали; 

 -  "фолклорни музикални елементи" (стр. 10) - отново неразбиране на 

своеобразния тип ладова организация от типа монодически ладови структури с 

функционални връзки опорност-неопорност, определящи своеобразието на  
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интонационния стил, което именно се възприема и осъзнава чрез мелодичния слух и 

неговото проявления - активност към интонационните стилове, контролирано от 

типичната ладова организация; 

 -  на стр. 35 не се използват правилно понятията "точно интониране" - в 

смисъл на съвпадение на височината на всеки тон от възпроизвежданата мелодия с 

абсолютната височина, докато "мелодико-интонационен слух" фактически подменя 

точното обяснение - осмисляне ладовия строеж на мелодията; 

 -  "хармоничен и полифоничен интонационен слух" подменя общоприетото 

понятие усет за многогласие, т.е. диференцирано възприемане на два и повече 

едновременно звучащи гласа, независимо от типа многогласно мислене - линеарно-

полифонично или акордово-функционално - хомофонно (стр. 41); 

 -   на стр. 95 се твърди, че интонационният слух заема основно място сред 

музикалните способности - отново "интонационен слух" се използва вместо ладов 

усет; 

 Когато има  установена теория за конкретни изразни средства в музиката, за 

тяхното възприемане и осъзнаване, въвеждането на нови понятия в един научен труд 

трябва да се аргументира точно с конкретни доказателства - защо общоприетата 

теория не е действена, т.е. изгубила е своето значение и актуалност и защо е 

необходима  нова  система от понятия. Това трябва да се направи с ясни аргументи, 

които не биха позволили оспорването им. Затова намирам, че още заглавието на 

труда - "Интонационен слух..."трябва да се подмени с "Музикален слух" и нататък 

да се уточнят допуснатите спорни изрази касаещи музикален слух - мелодичен слух, 

ладов усет, усет за многогласие, интервалов усет. 

 Във втория раздел на труда - учебници и учебни пособия, обслужващи 

дисциплината солфеж и елементарна теория на музиката авторката показва голяма 

събирателна дейност (открила е всички пособия, издавани през годините), както и 

способност критично, точно и ясно да представи предложените форми на работа, 
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касаещи различни проявления от многостранната дейност на учителя по солфеж.  

Откроени са ефективните педагогически подходи, посочени са идеи за 

комбинирането им с оглед по-целенасочено и перспективно въздействие върху 

обучаваните.  

 В третия раздел - експериментална дейност  Боряна Миролескова се представя 

достойно като педагог по солфеж, способен да осмисли, ръководи и представи 

своите действия и дейности в цялостната система от педагогически технологии, в 

резултат на които се постига възходящо развитие на музикалните способности на 

учениците. Нотният запис, с помощта на който се закодира   музикалната мисъл 

(едногласна и многогласна) представлява сложна  знакова система, чиито елементи - 

ноти дават информация едновременно по два нееднородни показателя - точна 

височина (пространствена координата) и точно времетраене (времева координата). 

За да може учащият да овладее до съвършенство тази знакова система, понятно е, че 

ще се използват и други, по-опростени кодове за означаване на ладовите степени в 

смисъл на тяхната функционалност (устойчивост-неустойчивост) - това е записът на 

мелодия с римски цифри. За овладяване на уменията да се осъзнава 

тонововисочинното движение в мелодията, се използват и други частични кодове - 

запис на мелодичните интервали с арабски цифри и посочване на посоката на 

мелодическо движение. Това позволява осъзнаване на тонововисочинните 

отношения на друга плоскост  - фонизма на мелодичните интервали, от които е 

построена музикалната мисъл, на базата на друг тип функционалне връзки - 

опорност-неопорност. Допълнително се записва с нотни стойности трайността на 

всеки тон от мелодията. Всички тези посочени "допълнителни" кодове 

докторантката използва в своята работа, както за закодиране на мелодия - музикална 

диктовка, така и за декодирането и - прочитане на нотен текст. 

  По отношение на многогласа се използват също допълнителни кодове - запис 

на хармонични интервали при двуглас, запис на вида съзвучия - тризвучия, 
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четиризвучия, определяне и записване на хармоничното и мелодичното положение 

на акорда, запис на функцията на съзвучието с латински букви и с добавено 

хармонично положение на акорда. Детайлно, последователно и иизчерпателно е 

представена работата по активизиране на музикалните способности на учениците, 

по овладяване на умения и сръчности, в резултат на които се постига осъзнаване на 

нотния запис на сложна, многопланова музикална фактура от различни стилови 

направления. 

 Сравняването на резултатите от педагогическия експеримент на контролната 

спрямо експерименталната групи намирам за нецелесъобразно, тъй като 

участващите се обучават при твърде различни условия - специално музикално 

училище и общообразователно училище. Намирам, че съпоставянето на резултатите 

на учениците от експерименталната група при началния с тези при заключителния 

експеримент достатъчно ясно и убедително показва възходящо развитие по всички 

показатели и защитава ефективността на предложената от Боряна Миролескова 

педагогическа система за развитие на музикалния слух на учениците. 

 При уточняване на терминологията, която Миролескова използва в труда, 

позовавайки се на богатия педагогически опит, представен като стройна 

педагогическа система за развитие на музикалните способности, предлагам на 

уважаемите членове на научното жури на г-жа Боряна Миролескова да се 

присъди образователната и научна степен "ДОКТОР". 

 

Пловдив, 7 май 2012 г.                   Рецензент проф. д-р Пенка Минчева                 


