
ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ  
 
 
 

„МАГИСТЪР ПО МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ”    
 
 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
 Редовно/задочно, за завършилите ОКС “бакалавър” или ОКС 

“магистър” във всяка специалност – 4 семестъра 
 
АКРЕДИТАЦИЯ 
Програмата е акредитирана до 2014 година 
 
ОБУЧЕНИЕ 
Обучението се извършва от Факултет по изкуствата 
 
 
АНОТАЦИЯ 
 

 Завършилият магистърска програма “Музикално възпитание и обучение”  
получава професионална квалификация – учител по музика. Програмата е към 
професионално направление “Педагогика на обучението по...”. Теоретико-
методическата подготовка на специалиста  му позволява да разработва учебна 
документация относно годишното разпределение на учебния материал регламентиран 
от програмата по музика на МОМН и от Държавните образователни изисквания, като 
се съобразява с конкретните условия на училището където работи и в съответствие с 
традициите на музикалното възпитание в региона. 
  

Обучението на специалиста включва следната подготовка: 
1. Общонаучна подготовка и музикалнопедагогическа подготовка, която 

включва:   изучаване на системите за музикално възпитание и обучение  
утвърдили се в световната музикална практика  и  в България; усвояване на 
знания от областта на фолклора, на музикалната литература за деца и 
специалната педагогика; изграждане на умения за използване на компютъра 
във възпитателно-образователния процес; формиране на умения за 
комуникация с обучаваните и др.  

2. Специална подготовка свързана с изграждане на знания и умения  в областта 
на основните музикални дисциплини: теория на музиката, солфеж, хармония, 
аранжиране, история на музиката, музикален анализ и др. Студентите 
придобиват още компетентност по отношение на организиране и 
ръководство на вокални и инструментални формации в различни стилове и 
жанрове в музиката и др. 

3.  Специализираща научно-практическа и методико-практическа подготовка, 
която включва умения за осъществяване на  научно-изследователска дейност 
в областта на  музикалното възпитание и обучение и оформяне на 
резултатите в научен труд; умения за провеждане на съвременен учебен 
процес по музика и т.н.. 

 
 Специалистът с образователно квалификационна степен "магистър по музикално 
възпитание и обучение" се подготвя основно за реализация в различните звена и 
степени на образователната система в България като: учител по музика в 



общообразователното училище (всички етапи); преподавател  в паралелките с 
разширено изучаване на музика; преподавател по музикален фолклор; музикален 
ръководител в детските заведения; директор на учебни заведения, експерт и други. 
Специалистът придобива също умения да провежда различни извънкласни и 
извънучилищни форми на занимания с музика -ръководител на вокални и оркестрови 
формации и др. 
 За магистърската програма могат да кандидатстват студенти завършили всяка 
една специалност с ОКС “бакалавър”.  
 Катедра „Музика” разполага с необходимия високо квалифициран академичен 
състав на постоянен трудов договор за провеждане на обучението в магистърската 
програма.    
 
 

Структура на учебното съдържание 
 

Учебното съдържание на дисциплините в магистърската програма е разработено 
според държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно 
- квалификационната степен „магистър”, чл.10, т.1, т.3. Обучението е една година / два 
семестъра/ и завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа, в 
съответствие с чл.12, т.1 от Закона и чл.13.  

Учебното съдържание е разработено в три основни направления. 
Първото направление предвижда разширяване и задълбочаване на знанията на 

студентите в областта на изучаваните основни музикално - теоретични дисциплини, 
изграждащи ги като специалисти в областта на музикалната  педагогика и на 
музикалното възпитание. 

Второто направление цели специализираното обучение в областта на теория на 
музиката, солфежа, клавирните изпълнителски умения, хармонията, фолклора и др. 

Третото направление предполага развитие на умения за научно-
изследователска дейност и разработване на проекти.  

В представения Учебен план се залага на принципа на последователност в 
натрупването на музикално- теоретични и на специализирани практически знания, 
умения и компетенции.  

 
 

Преподаване и усвояване 
 

Обучението се усвоява чрез аудиторна и извън аудиторна заетост. Оценяването 
на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на 
Наредба № 21 на МОН от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и 
трансфер на кредити. Крайната оценка е резултат от съответния сбор на получените 
оценки от текущия контрол и от изпитната оценка.  

Специалността „ Музикално възпитание и обучение” е структурирана в 
съответствие с целите и задачите за развитие на уменията на студентите в областта на 
музикалното изкуство и съвременната музикална педагогика като съществена част от 
философията на институционалната политика.  

 
 
 
 
 
 
 



СТРУКТУРА НА УЧЕБЕН ПЛАН  
Специалност: Музикално възпитание и обучение  

 

Първа година  
Първи семестър ECTS 

Кредити 
3.0 
4.0 
4.0 
4.0 
7.0 
4.0 
4.0 

Втори семестър ECTS  
Кредити 

 
3.0 
4.0 
4.0 
4.0 
7.0 
4.0 
4.0 

Клавишен инструмент – I част 
Солфеж - I част 
Теория на музикалните елементи 
Българска народна музика 
История на музиката 
Избираема  дисциплина – 1 
Избираема дисциплина - 2 

Клавишен инструмент – II част 
Солфеж - II част 
Хармония 
Аранжиране 
Методика на обучението по музика 
Избираема дисциплина – 1 
Избираема дисциплина - 2 

Избиреми дисциплини (студентите 
избират една дисциплина) 

Избиреми дисциплини (студентите 
избират една дисциплина) 

Дирижиране хор от клавир - – I част  
Невербална комуникация 
Свирене с детски музикални 
инструменти 
Инструментознание 
Музикален анализ - II част 

4.0 
4.0 
4.0 
 
4.0 
4.0 

Дирижиране хор от клавир  – II част 
Тренинг на слуха 
Музикален анализ - II част 
Фолклорът на Балканите 
Детски музикални игри 

4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0  

 Общо 
30 

 Общо 30 

 
Втора година 
Първи семестър ECTS 

кредити 
Втори семестър ECTS 

 кредити 
Системи за музикално възпитание и 
обучение и техни адаптации 
Философия на музикалното изкуство 
Методика и организация на контролната 
дейност 
Музикална литература за деца от 
съвременни български композитори 
Избираема дисциплина – 1 
Избираема дисциплина – 2 
Избираема дисциплина - 3 
 

5.0 
 

4.0 
4.0 

 
5.0 

 
4.0 
4.0 
4.0 

 

Теоретико-практически аспекти на 
словесното общуване 
Научно-изследователската дейност по 
музика 
Съвременни направления в поп и джаз 
музиката 
Методология на научните изследвания 
в педагогическите науки 
Избираема дисциплина – 1 
Избираема дисциплина – 2 
ДДъърржжааввеенн  ииззппиитт 

2.0 
 

2.0 
 

3.5 
 

3.5 
 

2.0 
2.0 
15.0 

Избираеми дисциплини (студентите избират 
една дисциплина) 

Избираеми дисциплини (студентите избират 
една дисциплина) 

 

Организация и управление на 
образованието 
Ръководство на камерни 
инструментални състави 
Музикотерапия на деца със специални 
образователни потребности 
Съвременна българска музика 
Източни и западни фолклорни диалекти 
Чужд език 
Компютърен аранжимент  

4.0 
 

4.0 
 

4.0 
 

4.0 
4.0 
4.0 

44..00 

Специфика на работа с надарени деца 
Народно многогласие 
Работа с училищни ансамбли 
Песенния репертоар в училище 
Ръководство на вокални формации 
Чужд език 
 

4.0 
 

4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 

 

 Общо 
30 

 Общо 30 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНИТЕ 
 

Задължителни дисциплини: 
 
 

КЛАВИШЕН  ИНСТРУМЕНТ – ПИАНО – I ЧАСТ 
 

ECTS кредити:  3,0     Седмичен хорариум: 0л+0су+1пу 
Форма на проверка на знанията: т. о.               Вид на изпита: практически 
Семестър: I 
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектор: 
Доц. д-р Мария Горанова 
Тел. 073 588 501 
 
Анотация: 
Дисциплината  създава възможности за индивидуално развитие на студента,  съобразно 
неговите музикални способности.  Практическите занимания подпомагат подготовката 
му като специалист–преподавател по музика, както и за провеждане на различните 
извънкласни форми на работа.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Чрез индивидуалните практически занятия се разгръщат музикално-изпълнителските 
способности на всеки студент поотделно, в зависимост от неговата предварителна 
подготовка и възможности.Студентите придобиват умения за осъществяване на 
активна музикантска дейност като преподаватели и ръководители на различни състави. 
Технология на обучението и оценяване:  

По време на индивидуалните практически занятия студентите достигат 
елементарно  ниво на изпълнителски умения, усвояват изпълнението на определени 
технически задачи свързани с апликатурата, придобиват умение за свирене в различни 
октавови групи, с различна динамична нюансировка и подходящи щрихи. 

        В края на първи, и втори семестър студентите завършват с текуща оценка. 
Контролът се осъществява на базата на изпълнените от студентите задачи по време на 
практическите занятия и на показаните резултати при закритата класова среща. 

 
 

КЛАВИШЕН ИНСТРУМЕНТ – АКОРДЕОН  I ЧАСТ 
 
 

ECTS кредити:  3,0                                            Седмичен хорариум: 0л+0су+1пу 
Форма на проверка на знанията: т.о             Вид на изпита: практически 
Семестър: I          
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. дн Румен Потеров 
Тел. 073 588 533 
 
Анотация: 



Практическият курс по дисциплината обогатява уменията на студентите за 
изпълнение на песни и леки пиеси, предимно от танцувалните жанрове, застъпени в 
учебния материал на общообразователното училище.  
Съдържание на учебната дисциплина: 

По време на практическите упражнения се формират умения за транспониране, 
изпълнение а прима виста и съставяне на леки акомпанименти към песенния материал, 
като в същото време развиват умения за самостоятелно определяне на апликатурата и 
меховата партитура на произведенията. 
Технология на обучението и оценяване: 
След като студентите се запознаят със спецификата на учебната дисциплина, 
последователно им се  представят една след друга музикалните дейности. След всяка 
дейност имат практическа задача свързана с нея. След това се представя технологията 
необходима за изпълнението дейностите. След  представянето на технологията и 
предварителния анализ, студентите пристъпват към практическо изпълнение на 
инструмента. 
Текущата оценка е резултат от изпълнението на поставените задачи през семестъра. 

 
 

КЛАВИШЕН ИНСТРУМЕНТ – СИНТЕЗАТОР  I ЧАСТ 
 
ECTS кредити:  3,0                                            Седмичен хорариум: 0+0+1пу 
Форма на проверка на знанията: т.о             Вид на изпита: тест и практическо 
Семестър: I                                               изпълнение на песен с автоакомпанимент  
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. д-р Николина Огненска 
Маргарит Русев 
Тел. 073 588 548 
 
Анотация: 
Чрез обучението по “Синтезаторът в работата на учителя по музика” студентите 
придобиват знания за съвременните музикални електронни технологии. У тях се 
формират умения за работа с потребителския интерфейс на електронен музикален 
клавишен инструмент. Изграждат се умения за аранжиране с помощта на автоаранжор 
и изпълнение на песни из учебния репертоар по „Музика” на общообразователното 
училище на електронен музикален клавишен инструмент. Придобиват се ценни навици 
за пеене и съпровождане на певческата дейност, необходими в бъдещата работа на 
студентите, като учители, ръководители на детски певчески формации и др. У 
студентите се изграждат и базови умения из областта на звукорежисурата. 
 Дисциплината “Синтезаторът в работата на учителя по музика” включва 
практическото затвърдяване на знанията и уменията от следните музикални 
дисциплини – „Музикални форми”, „Хармония”, „Аранжиране” „Солфеж”, 
„Постановка на глас”, „Инструментознание”, „Оркестрация”, „Четене на партитури” и 
др. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
В практическият курс се усвояват знания за устройството на електронен клавишен 
инструмент. Студентите се запознават с терминология, специфична за електронните 
музикални технологии. Изграждат се умения за работа с основни елементи на 
потребителския интерфес на електронния инструмент, като работа със Standart MIDI 
File плеър и работа с тембрите. Придобиват се базови умения за работа с автоаранжор. 



Технология на обучението и оценяване: 
След като се запознаят със спецификата на електронния клавишен музикален 
инструмент и терминологичния речник, студентите чрез практически задачи 
придобиват умения за работа с основни елементи на потребителския интерфейс на 
инструмента. 
Изпитът е комбинация от текущия контрол по време на обучението, тест за проверка на 
степента на познания за музикалните електронни технологии, за устройството на 
ЕМКИ и за потребителския интерфейс и изпълнение на песен с автоматичен съпровод. 
 
 
 

 
СОЛФЕЖ  I ЧАСТ 

 
ECTS кредити:  4,0                                            Седмичен хорариум: 1л+0су+1пу 
Форма на проверка на знанията: т.о.             Вид на изпита: тест и слухов изпит 
Семестър: I          
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. д-р Николина Огненска 
Тел. 073 588 548 
 
Анотация: 
 Чрез обучението по “Солфеж” у студентите се затвърдяват знанията за 
елементите в музиката на практическа основа. У тях се формират умения за изпълнение 
и анализ на диатонични и хроматични цели тонове и полутонове, на интервалите, 
метрума, ритъма, ладовете, акордите, темпото и динамиката в музиката. Изграждат се 
умения за слухово анализиране на елементите в музиката и тяхното записване с 
общоприетата нотно-знакова система. 
 Учебната  дисциплина има за цел: да се формират комплексни музикални 
способности у студентите съобразно бъдещата им професия; да се формира умение за 
пеене по ноти на едногласни мелодии в мажорен и минорен  лад; да се изгради умение 
да пеят с лекота по ноти народни песни от учебното съдържание на 
общообразователното училище; 
Съдържание на учебната дисциплина: 
 В лекционния курс студентите се запознават с различни мелодични модели за 
формиране на мелодически слух у студентите. Анализират се начина и посоката на 
движение на мелодията. Разработват се модели за формиране на усет за диатоничен и 
хроматичен цял тон и полутон, на интервалов слух, на метроритмичен усет към 
равноделните метруми и ритмичните съчетания в тях. 
 В практическите упражнения студентите изпълняват солфежи и ладови 
упражнения за затвърдяване на знанията и уменията от лекционния курс. 
Технология на обучението и оценяване: 
 Започва се с развитие на умението да се изпълнява ритъма с условни срички и да 
се затвърдяват знанията за нотните стойности. Паралелно се формират слухови 
представи за различни видове развитие на мелодията с подходящи модели в мажорен и 
минорен лад. Формира се ладов усет към различните взаимоотношения между 
степените. Началото е с възходящо и низходящо движение от първа до пета степен и 
усет за тоническото тризвучие, т.е. към устойчивите първа-трета – пета ладови степени. 
Постепенно се въвеждат алтерациите.  



 Изпитът е комбинация от текущия контрол по време на практическите 
упражнения и две изпитни оценки в средата и в края на всеки от двата семестъра.  

 
 

ТЕОРИЯ НА МУЗИКАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 
 

ECTS кредити:  4,0                                            Седмичен хорариум: 1л+0су+1пу 
Форма на проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: тест и слухов изпит 
Семестър: I          
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. д-р Николина Огненска 
Тел. 073 588 548 
 
Анотация: 
Чрез обучението по “Теория на музикалните елементи” се придобиват знания за 
елементите в музиката. Формират се умения за тяхното построяване, изпълнение и 
анализиране. Развиват се музикалните способности и музикалното мислене. Прави се 
връзка с обучението по Солфеж, Музикален анализ, Хармония и други музикални 
дисциплини. . Учебната  дисциплина има за цел: да се дадат знания за основните 
компоненти на музиката и начина на взаимодействието им при създаване и 
интерпретиране на музикалното изкуство; да се формират умения за слухов анализ и 
анализ по нотен запис на елементите в музиката, за изпълнение с глас и на пиано, за 
записване с общоприетата нотно-знакова система и др. да се изгради музикална 
култура за стилови особености на музикалните традиции на различните епохи и народи 
по света. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
В лекционния курс студентите се запознават с теорията на всеки от музикалните 
елементи, със същността и с техния състав.  Студентите се довеждат до разбиране на 
взаимодействията на музикалните елементи в музиката. 
В практическите упражнения студентите се учат да построяват музикалните 
елементи, да ги свирят на пиано, да ги пеят и ги анализират слухово и от нотен запис, 
както и да ги записват  с общоприетата нотно-знакова система. 
Технология на обучението и оценяване: 
Първо се представя музикалната система и качествата на тона. Запознават се с тоновите 
имена и с имената на тоновите трайности. Следва запознаване с начина на записване на 
тоновата височина и на ритъма. След това се представят видовете метруми. Качеството 
на тона височина се свързва с интервалите и акордите в музиката. Специално внимание 
се отделя на ладовата организация в музиката – в класическата мажоро-минорна 
система и в българската народна музика. 
 Изпитът е комбинация от текущия контрол по време на практическите 
упражнения и тестови проверки след всяка лекционна тема.  

 
 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА МУЗИКА 
 

ECTS кредити:  4,0                                            Седмичен хорариум: 1л+0су+1пу 
Форма на проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: защита на писмена 
Семестър: I         разработка 
Методическо ръководство:  



Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. д-р Димитрина Кауфман 
Тел. 073 588 548 

 
 

ИСТОРИЯ НА МУЗИКАТА 
 

ECTS кредити:  7,0                                             Седмичен хорариум: 2л+1су+0пу 
Форма на проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: писмен 
Семестър: I          
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Доц. д-р Иванка Влаева 
тел.: 0886526213, Е-mail: i_vlaeva@abv.bg 

 
тел.: 0886526213, Е-mail: i_vlaeva@abv.bg 

 
Анотация: Курсът по “ИСТОРИЯ НА МУЗИКАТА“ е насочен към формиране 

на познания и практически умения на студентите за развитието на музикалната култура 
в отделните исторически периоди – пътят, който се изминава, за да се стигне до 
състоянието и развитието на съвременната музикална култура. Този курс има за цел да 
запознае учащите се със спецификата на културно-музикалната ситуация в контекста на 
мащабни икономически и социални промени. 

Учебната дисциплина има за цел да съдейства за професионалното израстване на 
студентите от специалността, съобразно квалификационната им характеристика. В 
същото време дисциплината спомага за развитието на основополагащи музикални 
познания и способности в изучаваната област, които са необходими за изграждане на 
теоретични и изпълнителски умения.  

Съдържание на учебната дисциплина: В лекционния курс студентите се 
запознават с историческото развитие на културните процеси, които рефлектират върху 
създаването и утвърждаването на музикалните институции и музикалните практика в 
отделните периоди. Анализират се отделни композиторски изяви и съответен репертоар 
от различни стилове и жанрове. Специален обект на внимание и анализ са творби, 
които бележат върхови постижения в индивидуалното композиторско творчество, 
както и в развитието на отделните исторически периоди в регионален план с техни 
характерни идеи, теоретични възгледи и практики. 

Технология на обучението: Аудиторната заетост се осъществява чрез лекции, като 
се използва звукозаписна техника и мултимедия. Лекционният курс се илюстрира с 
музикални примери от различна по стил и жанр музика. Поставят се задачи за 
самостоятелна работа в извънаудиторна заетост. 

На семинарните упражнения се проверява доколко студентите са се справили със 
задачите, поставени по време на лекционния курс, като се усъвършенстват уменията им 
да възприемат и осмислят музикални образци от областта на музиката, ориентация в 
бази данни в информационни мрежи, както и анализ на документи и мемоари на 
творци. 

 
 
 



КЛАВИШЕН  ИНСТРУМЕНТ - ПИАНО II ЧАСТ 
 

ECTS кредити:  3,0                                            Седмичен хорариум: 0л+0су+1пу 
Форма на проверка на знанията: т.о             Вид на изпита: практически 
Семестър: II 
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектор: 
Доц. д-р Мария Горанова 
Тел. 073 588 501 
 
Анотация: 
Дисциплината създава възможности за индивидуално развитие на студента,  съобразно 
неговите музикални способности.  Практическите занимания подпомагат подготовката 
му като специалист–преподавател по музика, както и за провеждане на различните 
извънкласни форми на работа.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Чрез индивидуалните практически занятия се разгръщат музикално-изпълнителските 
способности на всеки студент поотделно, в зависимост от неговата предварителна 
подготовка и възможности.Студентите придобиват умения за осъществяване на 
активна музикантска дейност като преподаватели и ръководители на различни състави. 
Технология на обучението и оценяване:  

По време на индивидуалните практически занятия студентите достигат 
елементарно  ниво на изпълнителски умения, усвояват изпълнението на определени 
технически задачи свързани с апликатурата, придобиват умение за свирене в различни 
октавови групи, с различна динамична нюансировка и подходящи щрихи. 

        В края на първи, и втори семестър студентите завършват с текуща оценка. 
Контролът се осъществява на базата на изпълнените от студентите задачи по време на 
практическите занятия и на показаните резултати при закритата класова среща. 

 
КЛАВИШЕН ИНСТРУМЕНТ – АКОРДЕОН  II ЧАСТ 

 
 

ECTS кредити:  3,0                                            Седмичен хорариум: 0л+0су+1пу 
Форма на проверка на знанията: т.о             Вид на изпита: практически 
Семестър: I          
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. дн Румен Потеров 
Тел. 073 588 533 
Анотация: 

Практическият курс по дисциплината обогатява уменията на студентите за 
изпълнение на песни и леки пиеси, предимно от танцувалните жанрове, застъпени в 
учебния материал на общообразователното училище.  
Съдържание на учебната дисциплина: 

По време на практическите упражнения се формират умения за транспониране, 
изпълнение а прима виста и съставяне на леки акомпанименти към песенния материал, 
като в същото време развиват умения за самостоятелно определяне на апликатурата и 
меховата партитура на произведенията. 



Технология на обучението и оценяване: 
След като студентите се запознаят със спецификата на учебната дисциплина, 
последователно им се  представят една след друга музикалните дейности. След всяка 
дейност имат практическа задача свързана с нея. След това се представя технологията 
необходима за изпълнението дейностите. След  представянето на технологията и 
предварителния анализ, студентите пристъпват към практическо изпълнение на 
инструмента. 
Текущата оценка е резултат от изпълнението на поставените задачи през семестъра. 
 

 
КЛАВИШЕН ИНСТРУМЕНТ – СИНТЕЗАТОР  I ЧАСТ 

 
ECTS кредити:  3,0                                            Седмичен хорариум: 0+0+1пу 
Форма на проверка на знанията: т.о             Вид на изпита: тест и практическо 
Семестър: II                                               изпълнение на песен с автоакомпанимент  
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. д-р Николина Огненска 
Маргарит Русев 
Тел. 073 588 548 

 
Анотация: 
Чрез обучението по “Синтезаторът в работата на учителя по музика” студентите 
придобиват знания за съвременните музикални електронни технологии. У тях се 
формират умения за работа с потребителския интерфейс на електронен музикален 
клавишен инструмент. Изграждат се умения за аранжиране с помощта на автоаранжор 
и изпълнение на песни из учебния репертоар по „Музика” на общообразователното 
училище на електронен музикален клавишен инструмент. Придобиват се ценни навици 
за пеене и съпровождане на певческата дейност, необходими в бъдещата работа на 
студентите, като учители, ръководители на детски певчески формации и др. У 
студентите се изграждат и базови умения из областта на звукорежисурата. 
 Дисциплината “Синтезаторът в работата на учителя по музика” включва 
практическото затвърдяване на знанията и уменията от следните музикални 
дисциплини – „Музикални форми”, „Хармония”, „Аранжиране” „Солфеж”, 
„Постановка на глас”, „Инструментознание”, „Оркестрация”, „Четене на партитури” и 
др. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
В практическият курс се разширяват придобитите знания и умения за работа с 
автоаранжор с приложна насоченост към учебната практика. Студентите усвояват 
технология за преработване на пианистична фактура във форма удобна за изпълнение 
на електронен клавишен инструмент. Чрез работата със секуенсер се изграждат и 
базови умения из областта на звукорежисурата. 
Технология на обучението и оценяване: 
Чрез практически задачи у студентите се формират компетенции за приложение на  
електронен клавшен музикален инструмент в учебната практика в часовете по музика в 
общообразователното училище. 
Изпитът е комбинация от текущия контрол по време на обучението, подготовка на 
партитура на песен за изпълнение на ЕМКИ и изпълнение на песен с 
автоакомпанимент. 
 



 
СОЛФЕЖ  II ЧАСТ 

 
ECTS кредити:  4,0                                            Седмичен хорариум: 1л+0су+1пу 
Форма на проверка на знанията: т.о.            Вид на изпита: слухов  
Семестър: II         
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. д-р Николина Огненска 
Тел. 073 588 548 
 
Анотация: 
 Обучението по “Солфеж – II част” продължава музикалното развитие на 
студентите. Затвърдяват се знанията за елементите в музиката на практическа основа. У 
студентите се изгражда усет за многогласие, както и умение да изпълняват, анализират 
и записват народни мелодии в различни ладове и размери. 
 Учебната  дисциплина има за цел: да продължи да изгражда трайни слухови 
представи за музикалните елементи; да се формира умение за пеене по ноти на 
двугласни солфежи в мажорен и минорен  лад; да се изгради умение да пеят с лекота по 
ноти народни песни в неравноделни размери; 
Съдържание на учебната дисциплина: 
В лекционния курс студентите се запознават с различни модели за двугласно развитеи 
на музиката. Анализират се видовете двуглас. Разработват се модели за формиране на 
усет към ладовата организация в българската народна музика. 
 В практическите упражнения студентите изпълняват двугласни солфежи и 
ладови упражнения за затвърдяване на знанията и уменията от лекционния курс в 
тоналности с повече от два арматурни знака. 
Технология на обучението и оценяване: 
Продължава  слуховото развитие започнало в първата част на дисциплината. Ладовите  
упражнения се изпълняват в тоналности с повече от два арматурни знака. Паралелно се 
формират слухови представи за различните видове двуглас.  Акцентира се на ритъма в 
неравноделните размери характерни за българската народна музика.  Продължава се с 
формиране на умение за пеене на два гласа и пеене на народни песни в неравноделни 
размери.  
Изпитът е комбинация от текущия контрол по време на практическите упражнения и 
две изпитни оценки в средата и в края на всеки от двата семестъра.  

 
ХАРМОНИЯ 

 
ECTS кредити: 4,0                                                  Седмичен хорариум: 1л.+ 0сем.+ 1у. 
Форма на проверка на знанията: т.о.                  Вид на изпита: практически 
Методическо ръководство: 
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 

Лектори: 
проф. д.н. Йордан Гошев 
тел.: 073/885 501, Е-mail: goshev@swu.bg 

 
Анотация: 



Курсът по “Хармония” е насочен към разкриване на основните теоретични знания 
и практически умения за хармонизиране на мелодии и осмисляне на функцоналните 
последования, както и да формира у студентите познания за акордовите връзки. 
Изграждането на хармоничен слух е предпоставка за практическото приложение на 
придобитите знания, а именно - аранжиране за различните еднородни и разнородни 
хорови състави при създаването на клавирен и ансамблов съпровод към детските песни. 
Съдържание на учебната дисциплина: 

Дисциплината съдържа лекции и практически упражнения, които разглеждат 
основни постановки на класическата хармония и целят да се изгради верен усет и 
необходимия точен подбор на функционалните средства при хармонизирането на 
едногласни мелодии, да се усвоят правилата за правилно гласоводене и свързване на 
акордите и да се анализират музикални произведения от Виенските класици, които са 
определящи за изграждането на  функционалните закономерности. 
Технология на обучението и оценяване:  

Лекционният курс се осъществява по стандартния начин, като се подкрепя с 
музикални примери от инструменталната, симфоничната и вокалната класическа 
музика. Поставят се задачи за самостоятелна работа или работа в екип в 
извънаудиторната заетост на студентите. 

На практическите упражнения се проверяват знанията на студентите, писмените 
задачи за самостоятелна подготовка и изсвирване на каденци в тоналности до четири 
знака на пианото. 

Текущата оценка се формира на базата на самостоятелната извънаудиторна 
подготовка на поставените пиосмени и практически задачи и две проверки, които се 
реализират на осмата и петнадесетата седмица от обучението. 

 
 

АРАНЖИРАНЕ 
 

ECTS кредити:  4,0                                               Седмичен хорариум: 1л+0су+1пу 
Форма на проверка на знанията: изпит  Вид на изпита: писмен  
Семестър: II          
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. д.н. Филип Павлов 
Тел. 073 588 548 

 
 

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА 
 

ECTS кредити:  7,0                                            Седмичен хорариум: 2л+1су+1пу 
Форма на проверка на знанията: т.о             Вид на изпита: защита на писмена 
Семестър: II        разработка  
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. д-р Николина Огненска 
Тел. 073 588 548 
 
Анотация: 



Лекционният курс по дисциплината обогатява познанията на студентите за начините на 
преподаване на музика в общообразователното училище. Обучението е насочено към 
усвояване на технология за провеждане на музикалните дейности и за формиране на 
музикалните способности.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
В лекционния курс се разглежда същността и съдържанието на методиката на обучение 
по музика. Представени са начините за разучаване на песен, за представяне на 
инструментално произведение пред учениците,  за съставяне и разучаване на съпровод 
с детски музикални инструменти. Специално внимание е отделено на творческите 
дейности в урока по музика. Съществено място заемат и формите за организация на 
учебния процес.  
Технология на обучението и оценяване: 
След като студентите се запознаят със спецификата на учебната дисциплина, 
последователно им се  представят една след друга музикалните дейности. След всяка 
дейност имат практическа задача свързана с нея, която  провеждат със своите колеги. 
След това се представя технологията за формиране на музикалните способности. 
Студентите разработват задачи по дадена способност и ги провеждат практически на 
семинарните упражнения.  
Изпитът е комбинация от текущия контрол по време на обучението, когато студентите 
разработват песни и произведения, които  осъществяват със своите колеги и със  
защита на писмена разработка на тема за формиране на дадена музикална способност. 

 
 

СИСТЕМИ ЗА МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 И ТЕХНИТЕ АДАПТАЦИИ  

 
ECTS кредити:  5,0                                            Седмичен хорариум: 2л+0су+1пу 
Форма на проверка на знанията: т.о             Вид на изпита: защита на писмена 
Семестър: III        разработка 
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. д-р Николина Огненска 
Тел. 073 588 548 
 
Анотация: 
Лекционният курс по дисциплината обогатява познанията на студентите за 
възможностите за адаптиране на чужди системи за музикално възпитание в условията 
на съвременната българска музикална педагогика. Обучението дава възможност за 
анализиране, сравняване и избор на педагогически модели, които кореспондират с 
институционалната философия и квалификационната характеристика на специалността. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
В лекционния курс се разглеждат съвременни тенденции в музикалното възпитание, 
представени на различни конференции и други научни международни форуми. В 
упражненията се анализират адаптации на системите на Карл Орф, Емил Жак Далкроз, 
Золтан Кодай, Дмитрий Кабалевски и други съвременни чужди системи за музикално 
възпитание, които могат да бъдат включени в масовото музикално възпитание в 
България. Формират се още умения за анализиране на идеи от съвременни научни 
публикации, свързани с масовото и индивидуално музикално обучение и възпитание.  
Технология на обучението и оценяване: 



В началото се прави преглед на утвърдените в света системи за музикално възпитание. 
Представят се публикации, в които се проследяват съвременните тенденции в 
музикалното възпитание и се поставят конкретни задачи на студентите, които те трябва 
да разработят. Всеки студент представя своята задача пред колегите си и се беседва 
върху нея. 
Изпитът се осъществява чрез защита на писмена разработка на адаптиран вариант на  
утвърдена система за музикално възпитание или на публикация по проблемите на  
музикалното възпитание. 
 

ФИЛОСОФИЯ  НА МУЗИКАЛНОТО ИЗКУСТВО 
 

ECTS кредити:  4,0                                            Седмичен хорариум: 2л+0су+0пу 
Форма на проверка на знанията: изпит        Вид на изпита: писмен 
Семестър: III 
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Доц. д-р Мария Горанова 
Тел. 073 588 501 
 
Анотация: 
Дисциплината „Философия на музикалното изкуство” способства задълбоченото 
опознаване същността и особеностите на музикалното изкуство, различните виждания 
през епохите за него и неговите отношения с другите видове изкуства. Тя разглежда 
философските проблеми на музиката и музицирането, базирайки се на познанията и 
умения на студентите от специализираните музикалнотеоритични дисциплини. 
Запознаването с теоретичните и методологически принципи, както  и  с общите насоки 
на развитие на музикалното изкуство са необходим градивен елемент от музикалната 
култура на бъдещите учители. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
 Дава знания за същността на музиката като вид изкуство и възгледите на изявени 
представители на философската и научна мисъл  за нея. Запознава студентите с 
различните функции на музикалното изкуство и тяхното приложение, с претворяването 
на жизнените емоции в музиката и тяхната типология, с проблема за канона и 
евристиката в музикалното изкуство, с възможностите за развитието на музикалния 
вкус и критерии за оценка у подрастващите. 
Технология на обучението и оценяване:   
В лекционния курс студентите се запознават с  основните положения и закономерности 
свързани с генезиса и съвремените тенденции на развитие на музикалното изкуство и 
наука. Разглеждат се различни  възгледи относно създаването, възприемането и 
въздействието на музиката като вид изкуство. Проследяват се различни интегративни 
връзки и влияния на музиката с други видове изкуства . Изясняват се основните 
естетически насоки при създаването и изпълнението на съвременните произведения за 
деца.  
Семинарните занятия се провеждат като дискусия по предварително зададена 
проблематика, свързана с лекционния курс.Анализират се някои особености засягащи 
традицията,  новаторството и индивидуалността при различни интерпретации на 
музикални произведения. Осъзнават се на емпирично ниво идеите за въздействие и 
възпитание чрез музика. Изпитът се състои в писмена разработка и презентация  върху 
индивидуално посочена тематика. 
 



 
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ        

 
ECTS кредити:  4,0                                          Седмичен хорариум: 1л+0су+1пу 
Форма на проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: писмена разработка 
Семестър: III 
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Доц.. д-р  Ангелина Манова 
Тел. 073 588 548 
 
Анотация: 
Обучението  по дисциплината разширява общо педагогическата подготовка на 
студентите като им дава възможност за запознаване с теоретичните основи на 
контролната дейност и приложението й в учебно-възпитателната практика.. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
В лекционния курс се разглеждат съвременни тенденции  при осъществяване на 
контролната дейност,нейната същност и специфика. Разглеждат се формите , 
,принципите, методите и средствата на педагогическия контрол. В упражненията 
студентите придобиват практически умения за планиране и осъществяване на 
различните видове контрол в училище.  Формират се още умения за анализиране на 
идеи от съвременни научни публикации, свързани с контролната дейност в сферата на 
българското образование  
Технология на обучението и оценяване: 
В началото  се разглеждат теоретичните основи на контролната дейност в това число и 
новите стратегии  в педагогическия контрол. . Представят се основните публикации, в 
които могат да се проследят съвременните тенденции  при реализиране на контролната 
дейност в образованието и се поставят конкретни задачи на студентите, които те трябва 
да разработят. Всеки студент представя своята задача пред колегите си и се беседва 
върху нея. 
Изпитът се осъществява чрез представяне и защита на писмена разработка на 
адаптиран вариант на  планиран и осъществен определен вид педагогически контрол.  
 
 

МУЗИКАЛНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА ОТ СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ 
КОМПОЗИТОРИ 

 
ECTS кредити:  5.0                                       Седмичен хорариум: 2л+15су+0пу 
Форма на проверка на знанията: изпит        Вид на изпита: тест и писмена 
Семестър: III          разработка 
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика”  
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. д.н. Филип Павлов 
Тел. 073 588 501 
 
Анотация: 

Курсът по „Музикална литература за деца от съвременни български 
композитори” е насочен към формиране на знания у студентите относно съвременното 



развитие на българското композиторско творчество за деца от втората половина на XX 
век до днес. Той има за цел да ги запознае със спецификата на българската авторска 
музика за подрастващите в контекста на европейски и световни тенденции. 
Съдържание на учебната дисциплина: 

В лекционния курс студентите се запознават с изявени образци  на съвременното 
българско музикално творчество за деца в различни жанрове, необходими за 
музикалните практики в България от посочения период. Анализира се репертоар от 
различни стилове и жанрове. В семинарните упражнения студентите получават слухова 
ориентация за съвременното творчество. Обект на анлиз и дискусия са конкретни 
образци от музикалното творчество, чийто адресат са деца от различни възрастови 
групи.  
Технология на обучението и оценяване: 

Лекционният курс се илюстрира с музикални примери от различна по стил и жанр 
музика от български композитори. Поставят се задачи за самостоятелна работа в 
извънаудиторна заетост. Учебната  дисциплина съдейства чрез натрупването на 
музикално-слухови представи и изграждане на умения за анализиране за 
професионалното израстване на студентите от специалността, съобразно 
квалификационната им характеристика. Поставените задачи, разработвани в 
извънаудиторната заетост, спомагат за развитието на музикални познания, умения за 
верен ориентир в съвременното българско композиторско творчество и приложението 
им в педагогическата практика.  
      Оценяването на знанията и възможностите на студентите се прави по шестобалната 
система. Крайната оценка се формира набазата на текущия контрол и изпита в 
съотношение 4:6. 
 
 

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СЛОВЕСНОТО ОБЩУВАНЕ  
 

ECTS кредити:  2,0                                                 Седмичен хорариум: 1л+0су+1пу 
Форма на проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: защита на реферат 
Семестър: IV 
Методическо ръководство:  
Катедра Музика 
Факултет по изпкуствата 
Лектори: 
Доц. д-р Гергана Дянкова 
Тел. 073 588 527 
 
Анотация:  
 Курсът по учебната дисциплина предоставя възможност на студентите да 
придобият теоретико-практически знания и умения за работа с устното 
слово.Обучението разкрива същностните аспекти на словесното общуване в качеството 
му на специфична форма на личностна самореализация и себеутвърждаване.  
Съдържание на учебната дисциплина:  
 В лекционния курс се разглеждат научните постижения в областта на 
комуникацията, лингвистиката, социолингвистиката и говорната култура, съобразно 
необходимостта теоретичните основи на тези науки да изграждат у студентите стремеж 
към книжовно-нормативно и същевременно ефективно словесно общуване. В 
упражненията студентите практически овладяват умения за адекватно прилагане на 
правилната устна реч, което допринася не само за професионалната, но и за 
личностната им култура в процеса на словесното взаимодействие.  
Технология на обучението и оценяване: 



 Представят се основните публикации, в които могат да се проследят 
съвременните тенденции в теориите за словесното общуване и се поставят конкретни 
задачи на студентите. Студентите подготвят и реализират с колегите в групата 
практически задачи по отделните елементи от учебното съдържание; комуникативни 
ситуации (при смяна на  конкретната ситуация и тематичния дискурс). 
Оценката от текущият контрол се определя от условните единици, които студентът 
набира като резултат от изпълнението на практическите задачи и защита на реферат по 
тема от учебното съдържание.  
 
 

НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ ПО МУЗИКА 
 

ECTS кредити:  2,0                                                Седмичен хорариум: 1л+0су+1пу 
Форма на проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: защита на писмена 
Семестър: IV        разработка  
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. д-р Николина Огненска 
Тел. 073 588 548 
 
Анотация: 

Курсът Научно изследователската дейност по музика разглежда съдържанието на 
излседователската работа на учителя по музика. Насочен е към разкриване на 
основните музикални способности и методологични и общотеоретични проблеми, 
свързани с измерването и диагностиката на музикалното развитие и музикалната 
възпитаност на деца и ученици.  
Съдържание на учебната дисциплина: 

В лекционния курс се разглеждат видовете научно изследователска дейност по 
музика,  специфичните особености и развитието на психодиагностиката на 
музикалността, общи изисквания при разработване на диагностични методики за 
определяне степента на музикалното развитие и ниво на музикалната възпитаност. 
В семинарните упражнения студентите овладяват различни диагностични методики, 
както и технологията за съставяне на методики за определяне степента на развитие на 
музикалните способности, включени в структурата на музикалността. 
Технология на обучението и оценяване: 
 Обучението започва с представяне на съдържанието на научно 
изследователската дейност по музика и беседи със студентите. След това се разглеждат 
различни диагностични методики и как се разработва  инструментариум за изслед2ване 
на конкретна музикална способност. На основата на получените познания студентите 
разработват и провеждат в училище изследване на ученици.Изпитът се осъществява 
чрез защита на разработена изследователска методика и на резултатите получени при 
изследване на ученици. 
 

СЪВРЕМЕННИ НАПРАВЛЕНИЯ В ПОП И ДЖАЗ МУЗИКАТА 
 

ECTS кредити:  3,5                                          Седмичен хорариум: 1л+0су+2пу 
Форма на проверка на знанията: т.о           Вид на изпита: писмена разработка 
Семестър: IV 
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика”  



Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Доц. д-р Иванка Влаева 
Тел. 073 588 501 
 
Анотация: 
Дисциплината дава познания за съвременното състояние и тенденции в развитието на 
джаза и на попмузиката. Разглеждат се изтъкнати представители на поп и джаз 
изкуството. Проследява се влиянието на тази музика върху развитието на  
композиторското творчество  на ХХ век. Фокусира се върху развитието на джаза в 
България. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Дават се знания за историческото развитие на джаза и на попмузиката в контекста на 
съвременната европейска и световна култура, за развитието им в най-новата българска 
музикална история. Формират се умения за разпознаване на стилистика и жанрове; за 
активно слушане и анализиране на музикален материал. 
Технология на обучението и оценяване:  
В лекционния курс студентите се запознават с историческото развитие на културните 
процеси, които рефлектират върху създаването и утвърждаването на музикалните 
институции и музикалните практика в джаза и попмузикот началото на ХХ век до днес. 
Анализират се отделни стилове, музикални практики, творчески индивидуалности и 
групи съмишленици. Текущата оценка се формира на базата на писмена разработка по 
индивидуално зададена тема. 
 
 

МЕТОДОЛОГИЯ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ НАУКИ 

 
ECTS кредити:  3,5                                            Седмичен хорариум: 2л+0су+1пу 
Форма на проверка на знанията: т.о             Вид на изпита:  на писмена разработка 
Семестър: IV 
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектор: 
Проф. дпн Кирил Костов 
Тел. 073 899-622 ; GSM – 0894-426-022 

 
Анотация: 
Целта на  дисциплината „Методология на научните изследвания в педагогическите 
науки” е да задълбочи познанията на магистрите в областта на научната работа, като 
специфична познавателна  човешка дейност, да им даде необходимите знания, умения и 
навици за извършването на научно-изследователска работа и като резултат от всичко 
това да се повиши ефективността на тяхната бъдеща професионална реализация.   
Съдържание на учебната дисциплина: 
Mагистрите ще ще се научат да откриват научни проблеми, да разработват  концепции, 
да формулират научни тези и хипотези, да провеждат експериментална работа, да 
анализират получените резултати, да правят изводи и обобщаващи заключения, да 
оформят реферати,  научни доклади, дипломни работи и дисертации.   
Технология на обучението и оценяване:  
По време на лекциите, магистрите ще вникнат в  същността и особеностите на научната 
работа като специфична познавателна дейност. По време на семинарните упражнения и 



практическите занимания студентите-магистри ще откриват и формулират научни 
проблеми, ще разработват и защитават свои концепции и решения на научни проблеми 
в областта на музикалната педагогика и т.н.   
Текущата оценка е върху основата на проявената активност по време на семинарните и 
практическите занимания и защита на предварително направена писмена разработка 
върху тема избрана от студента.   
 
 
 

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ: 
 
 

ДИРИЖИРАНЕ ХОР ОТ КЛАВИР  I ЧАСТ 
 

ECTS кредити:  4,0                                            Седмичен хорариум: 0л+0су+2пу 
Форма на проверка на знанията: т.о             Вид на изпита: устен  
Семестър: I          
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. Александър Куюмджиев 
Тел. 073 588 548, alex.sredets@gmail.com 
 
Анотация: 
 Чрез обучението по “Дирижиране хор от клавир” се формират определени 
теоретични познания и се изграждат и развиват основни диригентски умения и 
сръчности. Усвоява се хоров репертоар от световното и българското музикално 
наследство и съвременността, включително български училищни песни. Формират се 
основни познания и умения за диригентски анализ. 
Съдържание на учебната дисциплина:  
 1. Основи на диригентската мануална техника: диригентска постановка; 
auftakt; дирижиране в основни метруми, размери и темпа; отразяване на променлива 
динамика, основни щрихи, начален и спомагателен дъх, встъпване и изключване на 
хорова партия, цезури и fermata. 
2. Дирижиране на репертоар: 6 хорови произведения а cappella и със съпровод, 
подбрани из посочения в т. ІІІ примерен репертоар съобразно индивидуалните качества 
и профил на всеки един от студентите.; 
Технология на обучението и оценяване: 
 В практическите занятия се изработват предварително зададените от 
преподавателя технически упражнения и музикален материал (Част І – т.т. 1, 2 и Част ІІ 
– т.т. 1. 2), избран (из т. 3) съобразно индивидуалните качества и профил на всеки един 
от студентите.  
 Всяка част (семестър) завършва с текуща оценка, формирана като сбор от 
оценките на предхождащия я текущ контрол на базата на изпълнените задачи по време 
на практическите занятия и закрита (през осмата седмица) и открита (през 
четиринайстата седмица на семестъра) класови срещи. Текущият контрол установява 
степента  на формиране у студента на основните диригентски умения и навици и 
овладяване на зададения репертоар и проблематика. 
 

 
 



 
НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ 

 
ECTS кредити:  4,0                                            Седмичен хорариум: 0л+0су+2пу 
Форма на проверка на знанията: т.о             Вид на изпита: устен  
Семестър: I          
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Доц. д-р Гергана Дянкова 
тел.: 0878 119 659, Е-mail:  diankova_g@swu.bg 

 
Анотация:  
 Дисциплината предвижда запознаване на студентите с невербалното общуване 
като важен и иманентно присъщ елемент на пълноценната педагогическата 
комуникация; запознаване с основните външни прояви на поведенческа активност за 
предаване на безсловесни послания (зони на общуване и невербални кодове).  
Съдържание на учебната дисциплина:  
 Темите се свързани с открояване на специфичните характеристики в 
невербалната комуникация (кинесика, проксемика, паралингвистика, тактилна, 
обонятелна и цивилизационна модалност); идентифициране на специфични бариери в 
невербалното взаимодействие с децата – „щум в канала за връзка”, на адекватност на 
интериора, дистанцията, невербалните послания; овладяване на умения за ефективна 
невербална комуникация в педагогическия процес. 
Технология на обучението:  
 Tрадиционният начин за преподаване се съчетава с методи за активно учене. 
Предварително се обявяват предстоящите теми – практически и дискусионни. 
Използват се предварително подготвени комуникативни ситуации и съвременни аудио-
визуални средства за онагледяване на учебния процес. 

 
 

СВИРЕНЕ С ДЕТСКИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ 
 

ECTS кредити:  4,0                                            Седмичен хорариум: 0л+0су+2пу 
Форма на проверка на знанията: т.о             Вид на изпита: практически  
Семестър: I          
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. д-р Николина Огненска 
Тел. 073 588 548 
 
Анотация: 
 Чрез обучението по учебната  дисциплина “Свирене с детски музикални 
инструменти” студентите се запознават с една от най-интересните за учениците 
музикални дейности. Тя дава възможност за много творчество и развитие на 
оригинално мислене.  Студентите придобиват знания за видовете музикални 
инструменти, за постановката на свирене, за видовете съпроводи и възможности за 
творчество. Разработват се съпроводи към конкретни песни и се подготвят за 
концертно изпълнение. 



Съдържание на учебната дисциплина: 
 Чрез практически упражнения студентите се запознават с детските музикални 
инструменти и с постановката на свирене. Те разработват и изпълняват съпровод с 
детските музикални инструменти към песни от училищния репертоар. Друга основна 
тема е творческото използване на детските музикални инструменти чрез съставяне на 
“музикални картини” и други творчески идеи. 

Технология на обучението и оценяване:  
 В началото студентите се запознава с видовете детски музикални инструменти, с 
външния им вид, с тембъра им. След това разучават песни от учебното съдържание по 
музика и анализират възможностите за съпровод с музикални инструменти. Следва 
разработване на конкретни съпроводи и записването им с партитура. Следващата 
стъпка е творческото използване на инструментите. Един от начините  е чрез съставяне 
и изпълнение на “музикални картини”.  
Крайната оценка е резултат от текущия контрол по време на обучението. Студентите 
всеки час изпълняват разработените съпроводи, самите те участват в разработването им 
и в съставянето на творчески задачи.   
 

 
 

ИНСТУМЕНТОЗНАНИЕ 
 
 

ECTS кредити:  4,0                                            Седмичен хорариум: 2л+0су+0пу 
Форма на проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: писмен  
Семестър: I          
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. д.н. Йордан Гошев 
Тел. 073 588 548 
 
Анотация: 
 В дисциплината се разглеждат и овладяват теоретично съвременните класически 
музикални инструменти в тяхното историческо развитие, технически и художествени 
възможности, ортографическо оформление на партиите им и приложение в соловата, 
камерната и оркестровата практика. Дисциплината “Инструментознание” задълбочава 
представата на студентите относно историческото формиране на оркестровите групи, 
еволюцията на музикалните инструменти и ролята  в съвременната музикална 
практика. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
 Дисциплината разглежда историческото развитие на инструментите в 
симфоничния оркестър, структурата на оркестъра; струнни инструменти – видове 
според начина на звукоизвличане, дървени духови инструменти; медни духови 
инструменти. Транспониране при духовите инструменти. Акорди при валдхорни. 
Глисандо при арфа. 
Ударни инструменти с определена и неопределена височина на тона; Оркестрова 
партитура. 
Технология на обучението и оценяване: 

Лекционният курс се осъществява по традиционния начин, като се подкрепя с 
музикални примери от различна по стил и жанр музика. Поставят се задачи за 
самостоятелна работа или работа в екип в извънаудиторната заетост. Тя включва 



анализи на нотни произведения; разработване на теми с теоретична и практическа 
насоченост; задачи за транспониране. 

Студентите правят две контролни работи през семестъра. Окончателната оценка 
отчита резултатите от текущия контрол и оценката от изпита в съотношение 50:50 
условни части. Изпитът е тест с теоретични и практически задачи. 
 
 

МУЗИКАЛЕН АНАЛИЗ  I ЧАСТ 
 

ECTS кредити:  4,0                                            Седмичен хорариум: 1л+0су+1пу 
Форма на проверка на знанията: т.о             Вид на изпита: устен  
Семестър: I          
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Доц. д-р Иванка Влаева 
тел.: 0886526213, Е-mail: i_vlaeva@abv.bg 

 
Анотация:  
 Обучението по “Музикален анализ” I част е насочено към формиране на умения 
за музикалноестетически анализ на произведения от различни исторически епохи, 
жанрове и форми, както и за формиране на аналитични навици и критерии за оценка на 
музикално-художествени артефакти. 

Учебната дисциплина има за цел да съдейства за професионалното израстване на 
студентите от специалността, съобразно квалификационната им характеристика. В 
същото време дисциплината спомага за развитието на основополагащи музикални 
познания и способности в изучаваната област, които са необходими за изграждане на 
теоретични и изпълнителски умения.  
Съдържание на учебната дисциплина:  
 В лекционния курс студентите се запознават със системата на музикалните 
жанрове, синтаксиса на музикалните форми, характеристиките на музикалния 
тематизъм, музикалноизразните средства. Анализират се отделни композиторски 
произведения от различни стилове и жанрове. Специален обект на внимание и анализ 
са творби, които бележат върхови постижения в индивидуалното композиторско 
творчество, както и в регионалното развитието в отделните исторически периоди.  
Технология на обучението:  
 Аудиторна заетост се осъществява чрез лекции, като се използва звукозаписна 
техника и мултимедия. Лекционният курс се илюстрира с музикални примери от 
различна по стил и жанр музика. Поставят се задачи за самостоятелна работа в 
извънаудиторна заетост. 

На семинарните упражнения се проверява доколко студентите са се справили със 
задачите, поставени по време на лекционния курс, като се усъвършенстват уменията им 
да възприемат, осмислят и анализират конкретни музикални образци.  

 
 
 

ДИРИЖИРАНЕ ХОР ОТ КЛАВИР  II ЧАСТ 
 

ECTS кредити:  4,0                                            Седмичен хорариум: 0л+0су+2пу 
Форма на проверка на знанията: т.о             Вид на изпита: устен  
Семестър: II         



Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. Александър Куюмджиев 
Тел. 073 588 548 
 
Анотация: 
Чрез обучението по “Дирижиране хор от клавир” се формират определени теоретични 
познания и се изграждат и развиват основни диригентски умения и сръчности. Усвоява 
се хоров репертоар от световното и българското музикално наследство и 
съвременността, включително български училищни песни. Формират се основни 
познания и умения за диригентски анализ. 
Съдържание на учебната дисциплина:  
 1. Усъвършенстване на диригентската мануална техника: диференциране на 
ръцете; дирижиране на многоглас в различна фактура;  дирижиране в основни и 
неравноделни метруми и размери и темпа; отразяване на темпоритмична пулсация, 
различни темпа, верижно дишане, променлива динамика, нюансировка и агогика; 
развиване на познания и умения за диригентски анализ. 
2. Дирижиране на репертоар: 8 хорови произведения а cappella и със съпровод, 
подбрани из посочения в т. ІІІ примерен репертоар съобразно индивидуалните качества 
и профил на всеки един от студентите.; 
Технология на обучението и оценяване: 
 В практическите занятия се изработват предварително зададените от 
преподавателя технически упражнения и музикален материал (Част І – т.т. 1, 2 и Част ІІ 
– т.т. 1. 2), избран (из т. 3) съобразно индивидуалните качества и профил на всеки един 
от студентите.  
 Всяка част (семестър) завършва с текуща оценка, формирана като сбор от 
оценките на предхождащия я текущ контрол на базата на изпълнените задачи по време 
на практическите занятия и закрита (през осмата седмица) и открита (през 
четиринайстата седмица на семестъра) класови срещи. Текущият контрол установява 
степента  на формиране у студента на основните диригентски умения и навици и 
овладяване на зададения репертоар и проблематика. 
 

 
 

ТРЕНИНГ НА СЛУХА 
 

ECTS кредити:  4,0                                            Седмичен хорариум: 0л+0су+2пу 
Форма на проверка на знанията: т.о             Вид на изпита: устен  
Семестър: II          
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. д-р Николина Огненска 
Тел. 073 588 548 
Анотация: 
 Обучението по учебната дисциплина  “Тренинг на слуха” е продължение на 
дисциплината „Солфеж“. У студентите се усъвършенстват уменията за изпълнение и 
анализ на нотни записи и на звучаща музика. Усъвършенстват се уменията за 
различаване и изпълнение на интервалите, на метричната организация в музиката, на 



ритъма, на ладовете, на акордите, на темпото и динамиката в музиката. 
Усъвършенстват се още умения за слухово анализиране на елементите в музиката и 
тяхното записване с общоприетата нотно-знакова система. У студентите се изгражда 
усет за многогласие, както и умение да изпълняват, анализират и записват народни 
мелодии и джаз и поп песни в различни ладове и размери. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
 В практическите упражнения студентите изпълняват солфежи, ритмични и 
ладови упражнения  за усъвършенстване на слуховото развитие на студентите. 
Обогатяват се слуховите представи за всички музикални елементи. Разширяват се 
познанията и уменията за изпълнение на музика в неравноделни размери и народни 
песни със специфичната на тях ладова организация. 
Технология на обучението и оценяване: 
Започва се с проверка на трайността и разнообразието на слуховите представи, които 
студентите имат. Диагностицират се проблемите, които  има в слуховото развитие на 
студентите. Следва планиране на упражненията, съобразно показаните резултати. 
Акцентира се на пеенето в тоналности с повече от 4 знака и пеенето на народни 
мелодии в неравноделни размери. 
Изпитът е комбинация от текущия контрол по време на практическите упражнения и 
две изпитни оценки в средата и в края на всеки от двата семестъра.  

 
 

МУЗИКАЛЕН АНАЛИЗ II ЧАСТ 
 

ECTS кредити:  4,0                                            Седмичен хорариум: 0л+0су+2пу 
Форма на проверка на знанията: т.о             Вид на изпита: писмен  
Семестър: II          
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Доц. д-р Иванка Влаева 
тел.: 0886526213, Е-mail: i_vlaeva@abv.bg 

 
Анотация:  
 Обучението по “Музикален анализ” II част е насочено към формиране на умения 
за цялостен музикалноестетически анализ на произведения от различни исторически 
епохи, жанрове и форми. 

Учебната дисциплина има за цел да съдейства за професионалното израстване на 
студентите от специалността, съобразно квалификационната им характеристика. В 
същото време дисциплината спомага за развитието на основополагащи музикални 
познания и способности в изучаваната област, които са необходими за изграждане на 
теоретични и изпълнителски умения.  
Съдържание на учебната дисциплина:  
 В лекционния курс студентите се запознават с основни видове музикални 
форми, усвояват познания за спецификата на музикалния език в различни исторически 
периоди и съответстващи на него структурни форми. Придобиват се познания за 
анализа на структурните и композиционните особености на музикалните форми. 
Анализират се отделни композиторски произведения от различни стилове и жанрове. 
Специален обект на внимание и анализ са творби, които бележат върхови постижения в 
индивидуалното композиторско творчество, както и в регионалното развитието в 
отделните исторически периоди.  
Технология на обучението:  



 Аудиторна заетост се осъществява чрез лекции, като се използва звукозаписна 
техника и мултимедия. Лекционният курс се илюстрира с музикални примери от 
различна по стил и жанр музика. Поставят се задачи за самостоятелна работа в 
извънаудиторна заетост. 

На семинарните упражнения се проверява доколко студентите са се справили със 
задачите, поставени по време на лекционния курс, като се усъвършенстват уменията им 
да възприемат и осмислят музикални образци от областта на музиката.  

 
 

ФОЛКЛОРЪТ НА БАЛКАНИТЕ 
 

ECTS кредити:  4,0                                            Седмичен хорариум: 2л+0су+0пу 
Форма на проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: писмен  
Семестър: II          
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. д-р Димитрина Кауфман 
Тел. 073 588 548 
 

 
ДЕТСКИ МУЗИКАЛНИ ИГРИ 

 
ECTS кредити:  4,0                                            Седмичен хорариум: 0л+0су+2пу 
Форма на проверка на знанията: т.о             Вид на изпита: устен  
Семестър: II          
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. д-р Николина Огненска 
Тел. 073 588 548 

 
Анотация: 
Чрез обучението по учебната дисциплина “Детски музикални игри” студентите се 
запознават с възможностите за провеждане на една от основните музикални дейности в 
детската градина и началните класове – музикално-ритмични движения. Те усвояват 
движенията, които са включени в различни двигателни игри. Научават детски игри към 
фолклорни обреди и обичаи от българската традиция. Усвояват методиката за 
разучаване на игрите с учениците.   
Съдържание на учебната дисциплина: 
Учебната дисциплина включва само практически упражнения. В тях се разучават 
основните движения, използвани в детските музикални игри, т.е. формира се 
двигателна култура.  Други важни умения са тези за разучаване на детски музикални 
игри и ритмични движения с музика. Студентите се запознават с видовете музикално-
ритмични движения и с видовете детски музикални игри. Обучението включва още 
разучаване на конкретни детски игри. За развитие на творческото мислене студентите 
трябва самостоятелно да съчинят нови игри, които се обсъждат на практическите 
упражнения. 

Технология на обучението и оценяване: 



Отначало студентите се запознават с видовете детски музикални игри, тяхното място в 
развитието на децата. Анализират се движенията, които се използват в игрите и 
музикално-ритмичните движения, които трябва да усвоят учениците. Студентите 
разучават и изпълняват тези движения. След това движенията се обединяват в игри. 
Последната стъпка е творческо пресъздаване на вече научени игри и съставяне на нови 
игри.  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 
 

ECTS кредити: 4,0                                            Седмичен хорариум: 2л+0су+0пу 
 
Форма за проверка на знанията: изпит               Вид на изпита: писмен 
Семестър: I 
Методическо ръководство: 
Катедра «Музика» 
Факултет по изкуства 
Лектор: 
Проф.д-р Петър Балсански  
 
Анотация: 

Запознаване на студентите от специалност музика с дисциплината 
 „ Организация и управление на образованието” е базова  в  комплекса от знания за 
управление на училището  и образователните институции.  
Тя е посветена на усвояването  на фундаментални знания,умения и нагласи за 
ефективното управление на училището и други образователни институции.Целта на 
настоящия курс от лекции е да предложи в систематизиран вид учебното съдържание 
по „ Управление на образованието” 
 Задачите са насочени към предлагането на съвременна информация за : 
същността,съдържанието  и развитието  на образователния мениджмънт концепции за 
ефективността на училището ,неговата социална роля  и мисия; взаимоотношенията на 
училището с външната среда  и др. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
  Предмет и съдържание на организация и управление на образованието (ОУО).  
 Обща характеристика на организациите и природата на управленския труд в 
образованието. Видове организации в средното образование и системата на 
училищното управление. Управление на средното образование на регионално и 
национално равнище. Планирането като управленска функция в образованието.  
Стратегическо планиране в образованието. Организирането като управленска функция 
в образованието. Контролът в управлението на училището. Управление на човешките 
ресурси.  Управление на финансовите и материалните ресурси на училището.   
Административно, документално и деловодно осигуряване на училищната дейност. 
Връзки и взаимодействие на училището с обществеността. Управление на човешките 
ресурси. Управление на финансовите и материалните ресурси на училището. 
Административно, документално и деловодно осигуряване на училищната 
дейност.Връзки и взаимодействие на училището с обществеността.  
Технология на обучението и оценяване: 
 Лекции.Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като 
се използва и мултимедия. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с 
изискванията на Наредба № 21 но МОМН от 30 септември 2004 г. за прилагане на 
система за натрупване и трансфер на кредити. 



 
 

РЪКОВОДСТВО НА КАМЕРНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЪСТАВИ 
 

ECTS кредити:  4,0                                       Седмичен хорариум: 1л+0су+1пу 
Форма на проверка на знанията: т.о        Вид на изпита: практически 
Семестър: I 
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика”  
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. д.н. Йордан Гошев 
Тел. 073 588 501 
 
Анотация: 
 Дисциплината е насочена към формиране на познания и практически умения, 
свързани с особеностите на ансамбловото музициране. Дава знания за спецификата на  
различните  камерни инструментални състави, спомага за развитието на музикалните 
способности, изпълнителските умения и сръчности в една от основните сфери на 
изпълнителското изкуство - ансамбловото музициране.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
 Дава знания за начина на формиране на камерни инструментални ансамбли, 
съобразно броя на участниците и  вида на инструментариума; за ръководство и 
репертоарна политика,  съобразена с нивото на  инструменталните умения на 
участниците; създава условия за изграждане на практически умения и навици за 
ансамблово музициране и за интерпретация на музикални произведения, съобразно 
техните стилови и жанровите особености. 
Технология на обучението и оценяване:  
 В лекционния курс студентите се запознават  с начина на формиране на камерни 
инструментални ансамбли, анализира се нотна литература  от различни стилове, 
жанрове и епохи. В упражненията студентите придобиват практически умения и 
навици за ансамблово музициране в различни състави и изучават по-детайлно образци  
от  бароковата, класическата, романтична и съвременна  камерна  музика. Текущата 
оценка се формира на базата на свирене в различни ансамбли с предварително зададен 
репертоар. 
 

 
МУЗИКОТЕРАПИЯ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ПОТРЕБНОСТИ 
 

ECTS кредити:  4,0                                       Седмичен хорариум: 2л+0су+0пу 
Форма на проверка на знанията: т.о        Вид на изпита: писмена разработка 
Семестър: I  
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика”  
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Доц. д-р Мария Горанова 
Тел. 073 588 501 
 
Анотация: 



 Дисциплината дава сведения за Курсът миналото и настоящето на 
музикотерапията като наука. Разглеждат се съвременни музикотерапевтични школи и 
направления. Акцентира се върху ролята на екипността - съвместно с психотерапията и 
кинезетерапията, за нейното по-успешно въздействие върху човека. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
 Дава възможност да се усвоят знания за същността на музиката и дейностите, 
свързани с нея за по-успешното прилагане на интегрираното обучение. Изясняват се и 
се анализират ситуационни моменти в педагогическата практика, в които се прилага 
активна  музикотерапия. Осмисля се проблематиката, свързана с  
музикотерапевтичното въздействие,  от позициите на новото педагогическо мислене и 
актуалните образователни тенденции по отношение на децата със специални 
образователни потребности. 
Технология на обучението и оценяване:  
 В лекционния курс се дават знания за използване на музиката като вид изкуство 
- с цел по-ефективно практическо прилагане идеите на интегрираното обучение. 
Демонстрират се еталони за построяване на музикално-практически модели с участието 
на активна и пасивна музикотерапия и за изграждане на умения за музикалноритмични 
импровизации. Текущата оценка се формира на базата на писмена разработка върху 
предварително зададена индивидуална тема, която включва звукови картини, 
сюжетноролеви музикални игри, различни комбинации от музика за релаксиране.  
  
 

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА МУЗИКА 
 

ECTS кредити:  4,0                                            Седмичен хорариум: 1л+1су+0пу 
Форма на проверка на знанията: т.о             Вид на изпита: писмена разработка 
Семестър: I 
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика”  
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Доц. д-р Иванка Влаева 
Тел. 073 588 501 
 
Анотация: 
 Дисциплината е насочена към натрупване на знания за съвременното развитие 
на българската музикална култура от средата на ХХ век до днес.  Дава знания за 
спецификата на българската музикална ситуация в контекста на европейски и световни 
тенденции. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
 Дава знания за историческото развитие на музикалната култура в България в 
контекста на съвременни европейски и световни тенденции; за развитието на 
професионалната и любителска музикална култура в най-новата българска история; за 
индивидуални композиторски почерци и изгражда умения за активно слушане и 
анализиране на нова българска музика. 
Технология на обучението и оценяване:  
 В лекционния курс се проследява историческото развитие на културните 
процеси, които рефлектират върху създаването и утвърждаването на музикалните 
институции, и музикалните практики в България от посочения период. Анализира се 
съвременно композиторско творчество със съответните стилови и жанрови особености. 
В упражненията се изграждат практически умения за исторически анализи, слухова 
ориентация и оценка на изучаваните явления.  



 
 

ИЗТОЧНИ И ЗАПАДНИ  ФОЛКЛОРНИ ДИАЛЕКТИ 
 

ECTS кредити:  4,0                                            Седмичен хорариум: 1л+1су 
Форма на проверка на знанията:  изпит           Вид на изпита: устен 
Семестър: I 
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. д-р Димитрина Кауфман 
тел. 02 865 67 66 
 
Анотация: 
 Лекционният курс по дисциплината обогатява познанията на студентите по 
българска музикална диалектология  поставя началото на занимания със  сравнителна  
етномузикология, като акцентира върху общите характеристики на западните, общите  - 
на източните диалекти и общите черти на музикалния фолклор на цялата етническа 
общност в пределите и извън пределите на  държавата ни. Различията и общите 
характеристики се извеждат и  от  исторически промени, които са включвали или 
изключвали отделни диалекти  от общото развитие на българската културна история. 
Правят се и паралели с музикалния фолклор на съседни балкански народи. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
 Исторически преглед на българската музикална фолклорна традиция. Различия и 
единство на западните и източните диалекти. Диалектни, национални и балкански 
специфики на българския музикален фолклор. Съвременни тенденции. Развитие на 
северни и южни градски културни традиции  
Технология на обучението и оценяване: 
 В лекционният курс се разглеждат двата големи дяла на българската фолклорна 
традиция, свързани с многогласието и монодията, ладово-мелодическата същност и 
орнаментирането, с неравноделността, с обредното функциониране на фолклорната 
музика. Правят се паралели с музикалната  традиция в съседните балкански народи. В 
семинарните упражнения се представят и анализират характерни музикални примери, 
които развиват у студентите качества и подготовка за занимания със сравнителна 
етномузикология . Изпитът е устен по предварително зададен конспект. 
 

 
 

КОМПЮТЪРЕН АРАНЖИМЕНТ 
 

ECTS кредити:  4,0                                            Седмичен хорариум: 1л+0су+1-пу 
Форма на проверка на знанията: изпит        Вид на изпита: практически 
Семестър: I 
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика”  
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Д-р Христо Павлов 
Тел. 073 588 501  
 
Анотация: 



 Дисциплината е насочена към формиране на познания и практически умения, 
свързани с принципите на аранжиране на музика, посредством използването на 
различни компютърни програми, за създаване на електронни симулации на акустични 
музикални произведения. Запознаването със спецификата на приложението на 
компютъра в тази област на музиката дава възможност да се създаде цялостен авторски 
аранжимент с използване на комбинации от различните групи музикални инструменти 
и различните възможности на софтуерните семплери.   
Съдържание на учебната  дисциплина: 
 Изучават се компютърни симулации за музикални произведения, най-
разпространените виртуални синтезатори, изяснява се технологията при използването 
на секуенсерни програми и превръщане на MIDI-аранжимента в аудиоканали. 
Компютърният аранжимент - като краен продукт, е свързан с усвояването на техники за 
аранжиране за всички видове акустични инструменти. 
Технология на обучението и оценяване:  
 В лекционния курс студентите се запознават със специфичната терминология, с 
различните начини на употребата на компютър, с действащите стандарти за 
компютърно генериране и аранжимент. В упражненията студентите придобиват 
практически умения и навици за работа с различните технологии за аранжиране и 
обработка на музика. Те употребяват знанията си за работа с различен музикален 
софтуер и с виртуални синтезатори. Изпитът е писмен и практически и се състои в 
създаването на компютърен аранжимент с предварително определен изпълнителски 
състав върху индивидуален музикален материал. 
 
 
 

СПЕЦИФИКА НА РАБОТА С НАДАРЕНИ ДЕЦА 
 

ECTS кредити:  2,0                                        Седмичен хорариум: 2л+0су+0пу 
Форма на проверка на знанията: т.о        Вид на изпита: писмена разработка 
Семестър: II 
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика”  
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. д.н. Филип Павлов 
Тел. 073 588 501 
 
Анотация: 
 Дисциплината е насочена към формиране на специални познания и практически 
умения у студентите, които да им дадат възможност за педагогическа практика в 
извънкласните  и извънучилищни форми на работа с надарени деца в областта на 
музикалното творчество и изпълнителско майсторство.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
 Дава нови знания, свързани със специфичната проблематика при работата с 
надарени деца, за начините на ръководство на музикалнотворческата дейност, за 
съставянето на индивидуални програми за развитие на детския музикален талант. 
Придобиват се умения за точно и правилно оценяване на творческите дарби във 
възможните, предполагаеми и реални ситуации в детския творчески процес. 
Технология на обучението и оценяване:  
 В лекционния курс студентите се запознават с компонентите, които определят 
децата като надарени в тези области на музикалното изкуство, с условията, в които 
възниква творчеството, с показателите, които условно могат да определят 



интензивността и периодиката на детските творчески интереси. В упражненията 
студентите придобиват практически умения как да откриват в детската музикална игра 
закодирания творчески талант. Чрез задачите по импровизация, провеждани с деца, те 
се приучават да разкриват индивидуалните белези на творческата личност, определят 
степента на нейното развитие  и степента на оригиналност на съчинението. Текущата 
оценка се формира на базата на писмена разработка по индивидуално зададена тема. 
 
 

НАРОДНО МНОГОГЛАСИЕ 
 

ECTS кредити:  2,0                                            Седмичен хорариум: 1л+0су+15пу 
Форма на проверка на знанията:  изпит            Вид на изпита: устен 
Семестър: II 
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. д-р Димитрина Кауфман 
тел. 02 865 67 66 
 
Анотация: 
 Лекционният курс по дисциплината запознава студентите с принципите на 
формиране и развитие на  фолклорното многогласие  и териториалното му 
разпространение по  света – в  Европа, Азия, Африка, Австалия и Океания, представя 
основните видове многогласие и теориите за възникването му; представя балканското 
многогласие и мястото на българското многогласие на Балканите; анализира 
функционалната връзка на нашето многогласие с обредността, неговата диалектна 
специфика, връзката му с останалите видове балканско многогласие; спира се върху 
съвременните тенденции в представянето на многогласието на сцена.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
 Исторически развой на българското многогласие. Изследвания и приносите на 
българите в изследването на многогласието. Диалектни, национални и балкански 
специфики на българското фолклорно многогласие. Съвременни тенденции. Упадък на 
народното многогласие и форми на сценичното му представяне.  
Технология на обучението и оценяване: 
 В лекционният курс се разглеждат видовете многогласие  в света, тяхната 
структура и форма, териториалното разпространение на многогласието в  българската 
фолклорна традиция, взаимодействието му с монодията, ладово-мелодическата му 
същност и орнаментирането при него,  обредното му  функциониране. Правят се 
паралели с многогласието в  традицията на съседните балкански народи. В семинарните 
упражнения се представят и анализират характерни многогласни примери, които 
развиват в студентите качества и подготовка за занимания със сравнителна 
етномузикология . Изпитът се провежда по  конспект. 
 
 

РАБОТА С УЧИЛИЩНИ АНСАМБЛИ 
 
ECTS кредити:  2,0                                     Седмичен хорариум: 0л+0су+2пу 
Форма на проверка на знанията: т.о      Вид на изпита: практически 
Семестър: IV 
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика”  



Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. д.н. Йордан Гошев 
Тел. 073 588 501 
E mail: goshev@swu.bg 
 
Анотация: 
 Дисциплината дава знания  за ръководство и организация на различни 
еднородни и разнородни училищни състави. Отчита се спецификата, че често пъти 
комплектоването на тези състави включва деца от различни възрастови групи. 
Акцентира се върху интегрирането на изпълнители от различни етноси, което може да 
окаже влияние на репертоарната политика на съставите. Към инструменталните 
състави се предвиждат възможности за  включване на деца със специални 
образователни потребности. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
 Изпълнение на произведения от фолклорна музика, от български и чужди 
композитори с разнородна фактура и специфични композиционни техники. 
Предвиждат се и синкретични форми на различно взаимодействие между изкуствата. 
Дава се възможност за развитие на творческото въображение и креативно мислене на 
изпълнителите. 
Технология на обучението и оценяване:  
 В практическите упражнения се изработва предварително зададения музикален 
материал с различна техническа и художествена трудност, уточнява се и се коментира 
различна проблематика, свързана с художественото изработване на произведението. 
Дават се модели за възможни видове състави, включително и синкретични. Текущата 
оценка се формира на базата на придобитите практически умения  и теоретична 
разработка върху определена проблематика. 
 

 
ПЕСЕННИЯТ РЕПЕРТОАР В УЧИЛИЩЕ 

 
ECTS кредити:  2,0                                            Седмичен хорариум: 1л+0су+1пу 
Форма на проверка на знанията: т.о             Вид на изпита: практически 
Семестър: II 
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика” 
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. д-р Николина Огненска 
Тел. 073 588 548 
 
Анотация: 
Лекционният курс по дисциплината обогатява познанията на студентите за песните 
включени в учебниците по музика, за жанровото им разнообразие. Обучението дава 
възможност за анализиране на интонационните проблеми и за начините на 
преодоляване. Усъвършенстват се знанията им за метроритмичната и ладовата 
организация в българската народна песен.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
В лекционния курс се разглеждат алтернативните учебници по музика като съдържание 
на песенния репертоар, тематичното разнообразие и специфика на ладовата и 
метроритмичната организация.  Формират се още умения за анализиране на песните 
като изразност и възможности за възпитание както и умения за тяхното изпълнение.  



Технология на обучението и оценяване: 
В началото се прави сравнителен преглед на песенния репертоар в различните 
учебници по различни показатели /тематично разнообразие, ладова принадлежност, 
метроритмични особености и др./.  След това се анализират песните като съдържание, 
изразни средства, проблеми при разучаването и т.н. Изпитът се осъществява чрез 
самостоятелен анализ и разучаване с групата на предварително зададена песен. 
 
 
 

РЪКОВОДСТВО НА ВОКАЛНИ ФОРМАЦИИ 
 

ECTS кредити:  2,0                                            Седмичен хорариум: 0л+0су+2пу 
Форма на проверка на знанията: изпит        Вид на изпита: практически 
Семестър: II 
Методическо ръководство:  
Катедра „Музика”  
Факултет по изкуствата 
Лектори: 
Проф. Александър Куюмджиев 
Тел. 073 588 501 
 
Анотация: 
Дисциплината дава теоретичните знания  и практически умения на студентите за 
спецификата на ръководство и организация на различни вокални формации. Усвоява се 
мануалната техника, диригентска проблематика, усъвършенства се способността за 
убедителна индивидуална интерпретация, разграничават се и се анализират етапите за 
изработването на хорово произведение.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Дирижиране на произведения от българското и световно музикално наследство  с 
разнородна фактура и специфични композиционни техники. Анализ на произведения в 
различни музикални форми и с различна трудност и проблематика. Изграждане на 
система за правилно разучаване, изработване и художествена интрпретация  в 
осъществяването на концертно изпълнение.  
Технология на обучението и оценяване:  
В практическите упражнения се изработва предварително зададения музикален 
материал с различна техническа и художествена трудност, уточнява се и се коментира 
различна проблематика, свързана с художественото изработване на произведението.  
Изпитът е практически и се състои в разработване на тема или диригентски анализ и 
дирижиране на предварително зададена хорова творба 
 

 


