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ABSTRACT: Teaching a music teacher is a complex of forms, methods and means that 
are not directed at specific areas and form the personality of the musician-educator in 
its entirety. One important conceptual change related to the renovation of the content of 
education, with updating and modernizing it competence approach is placed alongside 
personal self-determination and realization. Pedagogical competence of the teacher of 
music can be described as functional readiness for solving a wide range of musical and 
pedagogical problems on the basis of integrated psycho-pedagogical and music theory 
knowledge, along with the subjective experience of specific professional activity, taking 
account of professional self-determination and self-actualization. Effective form of mu-
sical and pedagogical competences is carried out based on interdisciplinary coordina-
tion in teaching subjects that help the acquisition and consolidation of knowledge and 
skills for analyzing and teaching music phenomena in analytical and theoretical and 
practical-executive plan. The integral nature in obtaining knowledge about music is dic-
tated by the integral nature of the music itself, as an organization and expression; as a 
unity of form and content; as a process running in time for its development and change; 
as a complex of means of expression, acting individually and in unity.
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Една от важните концептуални промени, свързани с обновяването на 

съдържанието на образованието, с актуализацията и модернизацията му е 
компетентностният подход, поставен редом до личностното самоопределе-
ние и реализация. Според Европейската квалификационна рамка за учене 
през целия живот „компетентността“ се определя като доказана способност 
за използване на знания, умения и навици от личностите в учебни, профе-
сионални или житейски ситуации. [4: 157] Компетентностният подход поста-
вя акцент не на сумата усвоена информация, а способността на човек да я 
използва в определени ситуации. Компетентността е мярката за участие на 
човек в определена дейност.

И. Шварц определя пет основни професионално-педагогическати ком-
петентности: 

– специална и професионална компетентност в областта на препода-
ваната дисциплина

– методическа
– социално-психологическа
– диференциално-психологическа
– възможност за самооценка
Компетентностите, необходими за музикално-педагогическа дейност, 

той нарича специални и ги конкретизира: 
– аксиологическа – осъзнаване на индивидуалността(ценността) на 

човешката личност, осъзнаване на музикалното образование като 
процес на усвояване на социално-културни ценности с общочовеш-
ки и хуманистични функции

– предметно-информационна – наличие на теоретични и практичес-
ки знания и умения, на основните направления и переспективи в 
професионалната област, възможност за ефективно претрансфор-
миране на информацията, изхождайки от целесъобразността на из-
ползването ѝ

– методико-технологична – реализация на педагогическа дейност с ак-
цент върху творческата природа на обучението по музика и специ-
фиката на дисциплината; използване на разнообразни методи, начи-
ни и средства [5: 240]

Личността на педагога – музикант в съвременното образовании се въз-
приема като носител на културата и неин творец, с изградена система от инте-
лектуални, волеви, емоционални и оценъчни качества. В тази връзка неговата 
професионална подготовка изисква многопосочност, постепенно усложнява-
не на образователните и развиващи задачи (двигателни, слухови, емоционал-
ни, композиционни, логико-аналитични), постоянно самоусъвършенстване 
и саморазвитие, съчетаване на широко културния подход и изпълнителска-
та многопосочност, високо ниво на психолого-педагогическата и музико-
ведческа подготовка. На основата на теоретичния анализ на съвременните 
концепции Ян. Рускова определя педaгогическата компетентност на учителя 
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по музика като функционална готовност за решаване на широк кръг от му-
зикално-педагогически проблеми на основата на интегрирани психолого-пе-
дагогически и музикално-теоретични знания, заедно със субектния опит за 
специфична професионална дейност, при отчитане на процесите на профе-
сионално самоопределение и самоактуализация. Тя подчертава интегралната 
характеристика на подготовката за изпълнение на професионалната дейност 
„учител по музика“. [3: 171] Обучението на музикалния педагог е комплекс 
от форми, методи и средства, които са насочени не към отделни направле-
ния, а към формиране личността на музиканта–педагог в неговата цялост. Н. 
Николов разглежда интегралния подход като стратегия за осъществяване на 
целта на образователната дейост; като средство за установяване на диалек-
тическо единство на двете форми на дейността – мисловна и практическа в 
педагогическия процес; като средство за синтезиране на знанията на учащите 
се в качества на личността, способна да ги реализира и трансформира според 
обстоятелствата. [2: 238] 

Ефективното формиране на музикално-педагогическите компетент-
ности се осъществява на базата на междупредметното съгласуване в препо-
даването на учебни дисциплини, които способстват придобиването и зат-
върждаването на знания и умения за анализиране и преподаване на музикал-
ните явления в аналитично-теоретичен и практическо-изпълнителски план. 
Технологията следва основните положения на теорията за непрекъснатото 
образование-принципите за приемственост, етапност, интегративност; орга-
ническа връзка между съдържанието на дидактическата, психологическата, 
методологическата и методическата подготовка и комплексно използване на 
методи и форми. Както и мотивационен, диференциран, личностно ориенти-
ран подход при формирането на професионални музикално-педагогически 
компетентности. В процеса на музикалното образование всичките му форми 
и дейности имат основополагащо значение.

Съдържанието на музикално-педагогическото образование и профе-
сионалната подго- товка на учителя по музика е фундамент за формиране на 
специалните професионални и личностни компетентности. То се реализира 
на базата на съвкупност от дисциплини, включени в обучението на бъдещите 
учители по музика – история и теория на музиката, музикална психология, 
хармония, музикален анализ, методика на музикалното обучение; инстру-
ментална, вокална и диригентско-хорова подготовка. Всяка една и участие-
то в нея издига степента на музикално-действената активност и нивото на 
познание за музикалното изкуство, повишава художествено-творческите 
способности и знания – музикално-културологични, музикално-теоретични, 
изпълнителски, способстващи убедителното разкриване на музикалните об-
рази, средствата на музикалната изразност и музикалния език. В обучението 
си бъдещите учители по музика при изучаването на отделни области на му-
зикалното изкуство (музикалните дисциплини), получават знания за музи-
калните явления и процеси като органични части на цялостното опознаване 
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на музиката като изкуство и начините за взаимодействие с нея. Интегралната 
същност при получаване на знанията за музиката е продиктувана от инте-
гралната същност на самата музика: като организация и начин на изразяване; 
като единство на форма и съдържание; като процес, протичащ във времето 
със свое развитие и промяна; като комплекс от изразни средства, действащи 
поотделно и в единство. Холопов казва, че „цялото“ не може да се опознае 
без познаване на частите, а знанието за тях поотделно води до разбиране за 
единството на „цялото“[6].

Спецификата на обучението в общообразователното училище се про-
ектира в интег- ралното наименование на дисциплината „Музика“, обединя-
ваща: изпълнение, възприемане, импровизиране, теоретични и исторически 
знания. В часа по музика се осъществяват специфични педагогически взаи-
модействия между основните музикални способности и основните музикал-
ни дейности. В резултат се осъществява комплексно въздействие върху съз-
нанието на учениците. Учителят по музика в своята професия е: музикант–
изпълнител (певец, инструменталист, акомпанятор), диригент, фолклорист, 
музиколог–теоретик, творец и импровизатор, учител по солфеж, музикален 
психолог–диагностик, като се модифицира съобразно интегралната същност 
на урочната дейност по музика. Това налага развиване на една от най-важни-
те способности за интегративната дейност – способността за трансфер (пре-
носимост) на знанията от една област на музикалното познание към друга. В 
структурата на учебните предмети, при подготовката на учителя по музика, 
знанията и дейностите трябва да са с висока практико-приложна стойност 
и с висока степен на преносимост. Б. Караиванова подчертава, че връзки-
те, които се прокарват между музикално-теоретичните и музикално-прак-
тическите дисциплини, са бинарни. Всяка от тях има за задача да формира 
и развие определени знания, умения и способности, които са в сферата на 
собствената ѝ логика и предмет, като интегрира натрупаното до момента и 
надстроява върху него ново, още по-задълбочено знание. Взаимодействието 
на дисциплините се проявява в едно спираловидно увеличаване и задълбо-
чаване на знанието за музиката: теоретичните знания са база за разбиране и 
интерпретиране на музиката, а от там и на музикалната практика. А възпри-
етото, осмисленото знание в хода на реализацията на музикално-практиче-
ските дисциплини поставя нови въпроси за изясняване към теорията. Така 
прекият музикално-практически опит на студента се обогатява и трансфор-
мира в теоретично знание, след което отново се прехвърля в практическото 
поле. Теорията подпомага практическата дейност – в композиционен, ин-
терпретационен или терминологичен план, а чрез музикално-практически-
те дисциплини се затвърждават и дообогатяват теоретичните знания. [1: 16] 
Стриктното и коректно отношение на преподавателите по музикални дисци-
плини към употребата на понятийния апарат е едно от необходимите условия 
обучаемите да осмислят универсалността на понятията в сферата на музи-
калното изкуство, независимо от конкретната, специфичната област, в коя-
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то те се изучават. Ефективността на междупредметните връзки в значителна 
степен се определя от характера на учебното съдържание, от неговата ин-
тегративна насоченост на вътрешнопредметно равнище. Синхронизирането 
на обучението по различните музикални дисциплини е условие, което благо-
приятства многоаспектното обхващане и доизясняване на даден художествен 
обект –подготовката на музикалните произведения в часовете по музикален 
инструмент, задължително пиано, дирижиране, вокална постановка и др. му-
зикално-изпълнителски дисциплини да съответстват на теми от лекционния 
курс (избор на композитор, на музикален жанр или стил, на музикална епоха 
и т. н.). Целенасоченото вникване в жанра, музикалната форма, интонация-
та, хоризонталната и вертикална организация на музикалния материал, ри-
тъма, колорита и пр. са тясно свързани с изпълнителските задачи както от 
художествено, така и от техническо естество. Интерпретирането на творбите 
преминава през оценъчната призма на теоретичното осветяване на музикал-
ните процеси и явления. При такава организация на обучението във възпри-
емането и усвояването на знанието участват много повече анализатори, тъй 
като изучаваното явление се свързва с неговото реално съществуване в зву-
ковото пространство, обогатено от двигателните усещания. В хода на тяхното 
приложение знанията се доосмислят, затвърждават, задълбочават, придоби-
ват функционалност и трайност. Добрата координация при преподаването 
на музикално-теоретичните и музикално-изпълнителските дисциплини, на 
бъдещите учители по музика, ще помогне те да изградят необходимите им 
професионални компетентности. Те ще им позволят да: 

– Прилагат и осъществяват трансфер на получените знания при раз-
лични музикално-педагогически ситуации; 

– Анализират, мотивират и оценяват собствената си работа и предла-
гат многовариантни решения

– Осъзнават мястото на учителя в учебния процес за приобщаване на 
децата и учениците към богатството на музикалното изкуство и за 
създаване на отношение към него; 

– Извършват оценяване на музикалните възможности на учениците, 
обработват и анализират резултатите от извършения контрол

– Владеят музикален инструмент на ниво, осигуряващо добра демон-
страция и убедителна удожествена интерпретация на музи-калните 
творби от учебните програми

– Поднасят по интересен и достъпен начин музикалната информация 
и терминология.

Формирането на професионалните компетентности у музикалния пе-
дагог чрез музикално-теоретичните и музикално-изпълнителските дисци-
плини способства за пълноценното им общуване с музикалното изкуство 
чрез обобщаване на натрупаните музикално-теоретични познания и практи-
чески умения, а в по-далечен план – изгражда такъв подход към явленията на 
музикалната култура в цялост.
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