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ABSTRACT: The report deals with some peculiarities and specifics of musical theoreti-
cal and practical music training of students, studying pre-school education and primаry 
school education. In the report monitored opportunities to use the proposed music stu-
dent books (I -IV grade) visual aids and attractive forms in the study of the elements 
of musical language. Тhe role of the piano as an universal auxiliary instrument and 
visual means is displayed. Different „abstract“ objects are materialized and presented in 
a tangible form, facilitates the absorption and reflection of the theoretical material and 
the quality of memorization. This raises the interest of students to the music activities 
and provokes their intellectual and emotional activity.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-137/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Интензивно променящите се обществени условия, съвременните тем-
пове на обществено-икономическото развитие поставят непрестанно нови 
изисквания пред образователната система. В условията на модернизация на 
обществото все по-голямо значение придобива ролята на личността и про-
фесионалната компетентност на педагога. „А пред институциите, подготвя-
щи бъдещи учители, стои отговорността да се формира и направлява тяхното 
професионално израстване, тяхната професионализация в съответствие със 
задачите, пред които са поставени обществото и образователните, и възпита-
телни институции“. (7: 5-6). Това поставя нови предизвикателства пред му-
зикалнопедагогическата теория и практика, налага преосмисляне на прио-
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ритетите, провокира отношението към музикалното образование. Възниква 
въпросът за професионално необходимите качества, както и за нивото и сте-
пента на музикалната грамотност на студентите, бъдещи учители по музика. 
В основата на модела, по който се подготвят студентите, е заложен принци-
път за универсалните възможности на началния учител, включително и на 
художествените. Изучаващите специалностите „Предучилищна педагогика“, 
Предучилищна и начална училищна педагогика и Начална училищна педа-
гогика с чужд език студенти, в преобладаващата си част са без предварител-
на музикална подготовка. Музикалният им опит и грамотност най-често са 
на равнището на придобити в процеса на „битовото“ общуване с музикал-
ното изкуство. Солфежът, изучаван в първи курс, първи семестър, е дисци-
плината, където се полагат основите на музикалното възпитание и обучение 
на новопостъпилите студенти в тези специалности. Това определя и актуал-
ността на проблемите, свързани с търсенето на нови пътища и средства при 
музикално-теоретичната им и практическа подготовка, както и многообра-
зието от музикални дейности и спецификата на провеждането им в часовете 
по солфеж.

Една от най-широко дискутираните теми в историята на българската 
музикално-педагогическа традиция е за мястото, същността и значението на 
нотното ограмотяване в учебния процес по музика. Дълги години тази дейност 
е била цел и основна задача на музикално-образователния процес в българ-
ското училище. Още учителите в класните и педагогически училища търсят и 
предлагат различни методи за нотно ограмотяване, заимствани от страните, 
в които те самите са получили музикалното си образование. Акцентирало се 
е върху образователната страна – усвояване на технически сръчности и фор-
миране на умение за самостоятелно прочитане на нотен текст. Достигнало се 
е до максимализъм, до опити за постигане на професионални умения при уче-
ници от общообразователните училища. Преодоляването на негативизма във 
възгледите за нотната грамотност се осъществява с въвеждането на рефор-
мата в музикалното обучение през 1973 г. Следващите учебни програми по 
музика продължават линията за подчинената роля на пеенето с тонови имена 
и по ноти за овладяване елементите на музикалния език, както и за музикал-
ното развитие. Съществуващите сега програми и учебници по музика отразя-
ват положителните тенденции в музикално-възпитателния и образователен 
процес. Съдържанието им се актуализира в унисон с новите образователни 
реалности, като акцентът е поставен върху други приоритетни за съвремен-
ното музикално обучение области. В тях нотната грамотност е регламентира-
на като необходимо и полезно (но не единствено!) средство за музикалното 
развитие на малките ученици. Според действащите в момента учебни про-
грами по музика, подготовката за запознаване с нотната писменост започва 
от първи клас. Авторските колективи на вариантните учебници по музика 
предлагат разнообразни нагледни средства, подпомагащи усвояването на 
елементите на музикалния език. Най-общо предлаганите нагледни средства 
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се отнасят до: разграничаване на двувременен и тривремененметрум с равно-
мерна и неравномерна пулсация, означаване на тоновите трайности, посока 
на мелодичната линия чрез графични изображения и др. Чрез използването 
на интересни и атрактивни форми и средства, съобразени с възприемател-
ните възможности и слуховия опит на малките ученици, учебният матери-
ал се поднася по достъпен начин. Някои от споменатите средства и подходи 
могат да се използват при обучението и на студентите. Така от една страна се 
активизира и улеснява процеса на възприемане и осмисляне на изучаваните 
явления. От друга – студентите още от първи курс се запознават с някои от 
дейностите и задачите в урока по музика, специфика на провеждането им, 
което има конкретна методическа и практическа насоченост. Това провокира 
у тях нови идеи, интересни и нетрадиционни предложения, повишава инте-
реса към музикалните дейности, към музикалното изкуство, а защо не и към 
бъдещата им професия.

В учебниците по музика в първи клас различните авторски колективи 
предлагат сравнително сходни средства за онагледяване на видовете метрич-
на пулсация. Първоначално учениците се запознават с равномерната двувре-
менна и тривременна пулсация и на тази основа изучават и съпоставят двата 
метрума – двувременен и тривременен. В по-късен етап следва запознаването 
и с неравномерната метрична пулсация, жанровата характеристика и свърза-
ните с тях неравноделни размери. Подобен подход използваме и в работата 
ни със студентите, като задачите се усложняват в зависимост от съответния 
етап на теоретична подготовка. Такива задачи са например отъждествяване-
то на различните схеми, илюстриращи видовете метруми със съответните 
размери -2/4, 3/4, 3/8, 4/4, 5/8, 7/8, 9/8, 5/16 и т. н., представяне на варианти 
на раздробяване на двувременната и тривременна група при неравноделните 
размери и др. При запознаването и осмислянето на ритъма като специфич-
но изразно средство в музиката със студентите, използваме и поместените 
в учебниците разнообразни графични символи, визуализиращи разликата в 
продължителността на звуците. Различните по дължина чертички, квадрати 
и правоъгълници и др. са подбрани и подредени така, че да се отъждествяват 
с различните по времетраене тонове в мелодията. Ефективна задача за ос-
ъзнаването на нотните стойности като писмен белег на тоновата трайност в 
първоначалния етап е записването с ноти на схемите, илюстриращи ритъма 
на изучаваните песни. При записване на ритмични схеми с нотни стойности 
на песни в неравноделни размери (дву-, три- или четириделни), първоначално 
се подбират такива, при които сричките от текста съвпадат със съответните 
дялове. След усвояването на вариантите на раздробяване на двувременните и 
тривременни дялове, се поставят и задачи за нотиране на песни с по-сложна 
метроритмика.

Принципно ново виждане за поредността на въвеждането на нот-
ните стойности откриваме в учебника за трети клас с авторски колектив Г. 
Калоферова, В. Сотирова, Р. Драганова, изд. „Просвета“. За разлика от тра-
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диционната методика, при която въвеждането на нотните стойности се ос-
новава на производното делене на цялата нота, авторите използват осмината 
нота като изходна при представянето на останалите нотни стойности (чет-
въртина и половина) и съотношенията между тях. Като съображение за това 
се изтъква практическата им приложимост в различните дейности в урока по 
музика – анализ на нотните текстове и изпълнение на метроритъма на изу-
чаваните песни. Различен е и предлаганият от същите автори подход при въ-
веждането на понятието размер. Вместо традиционния начин на обозначава-
не 2/4, 3/4 и др., в учебника е използван запис, с цел визуално илюстриране на 
четвъртината нота като мерна единица. За да се избегне „закрепостяването“ 
в съзнанието на обучаемите, че основната мерна единица, съответстваща на 
едно метрично време, е четвъртината (което е невярно по отношение на 3/8, 
6/8, 5/8 и др.), тези размери са коментирани като указания за организиране на 
изучаваните нотни стойности в тактове. Аналогично е за размерите 3/8, 5/8 
и др., да се използва запис, и т. н. Студентите следва да бъдат запознавани с 
тези или други нетрадиционни предложения при изучаването на различните 
елементи и понятия, като едновременно с това се провокира и мнението им за 
целесъобразността и ефикасността на един или друг подход.

Осъзнаването на звуковисочинните съотношения в музиката е дълъг и 
сложен процес, изискващ време и усилия. Предложените от авторите на учеб-
ниците по музика разнообразни схеми и графични символи, освен метрори-
тмичната, изобразяват и звуковисочинната страна на мелодиите на изучава-
ните песни – миди с различна големина и височина, кърпи върху въже „пето-
линие“, чертички с различна височина и дължина и др. Широкото използване 
на нагледните средства съдейства за по-точното и прецизно интонационно 
възпроизвеждане, а също подготвя и овладяването на нотите като писмен бе-
лег на тоновата височина в занимателна игрова форма. Възпроизвеждането 
първоначално с текст и впоследствие с тонови имена, записани под него, при 
едновременно следене на схемите, е подходяща подготовка за изпяването на 
песента и по ноти. Използвайки разнообразието на предлаганите примери, 
на студентите се поставят задачи и за и самостоятелно реализиране на нотен 
запис, чрез „пренасяне върху петолинието“ на анализираната фраза, мело-
дия, цяла песен.

В учебника по музика за трети клас (П. Минчева, П. Пехливанова, С. 
Христова, изд. „Просвета“), изобилстват примери и задачи, насочени към 
овладяване на нотната символика. Принципно различен момент е използва-
нето на „аналитико-синтетичния“ метод при нотното ограмотяване на уче-
ниците. Авторите изказват убеждението, че „осъзнаването, макар и на най-
елементарно ниво, на времевите и тоновисочинните отношения в мелодията 
е дейност, която би могла в значителна степен да стимулира интелектуалното 
развитие на ученика“[4: 4]. Механизмът на осъзнаване на информация се ос-
новава на сложни операции за сравнение, съпоставяне, откриване на воде-
щия момент и др., което развива на по-висок етап интелекта на личността. 
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Заниманиятас музикално изкуство са възможност за ускоряване процеса на 
интелектуалното развитие по особено действен път, паралелно с повишава-
нето на емоционалните реакции. За запознаването с тоновите височини и съ-
ответстващите им нотни знаци, авторите използват народни песни с кратък 
звукоред (ре – ми) с обозначаване на мястото им върху петолинието. След 
определен подготвителен етап, песента се изпява с нотен текст. Постепенно 
звуковата редица се разширява чрез изучаване на нови песни със звукоре-
ди, съдържащи три, четири и повече степени. Новата нота се съпоставя по 
височина и място на изписване по петолинието с вече познатите. Интересен 
е предлаганият от същите автори (в учебника за четвърти клас) подход за 
запознаването с хроматичните знаци, изменящи височината на тона. За целта 
е използвана народната песен „Росица Роси“ с променлив звукоред (e-f-e-d-e; 
e-fis-e-d-e). Така на основата на слуховата представа и анализа на двете фрази 
с различен звукоред се установява „различното“ звучене на втората степен – 
f – fis. Песента е транспонирана от друга височина, с което са въведени и обяс-
нени бемолът като знак за понижение и бекарът като „гумичка“, „изтриваща“, 
отменяща действието на знаците за алтерация. С по-усложнени примери и 
задачи използваме идеята за подобен подход и при работа със студентите, 
за по-бързо и лесно осмисляне на иначе абстрактните понятия и явления в 
музиката

Съвременната музикалнопедагогическа и солфежна практика широко 
използват инструмента пиано в учебния процес. Предимството на пианото в 
сравнение с другите музикални инструменти е, че тонове му са с фиксирана 
височина и е най-подходящ като нагледно средство. То дава най-добра пред-
става за темперираната музикална система и нейния звукоред. Често клави-
атурата му се използва при изучаването на различните музикални елементи. 
Освен нагледна, то е и мускулно-осезателна звучаща основа. При свирене на 
пиано се предизвикват най-разнообразни усещания – слухови, зрителни, так-
тилни и др. Получава се материално усещане за всички тонове в мелодия-
та – зрителния образ на нотния текст и реалното звучене на музикалното по-
строение. Пианото дава възможност едновременно да се чуе и „види“ всеки 
изсвирен тон, интервал, акорд, мелодия. Създава се звуков образ на изучава-
ните явления, като етап от прехода от теоретични понятия към съответства-
щите им слухови представи. Свиренето на пиано на различни „абстрактни“ 
обекти позволява те да се материализират и представят в някаква осезаема 
форма, благодарение на което се улеснява процесът на осмисляне на теоре-
тичния материал, както и качеството на усвояване и запаметяване. Имайки 
предвид споменатите предимства считаме, че използването на пианото като 
помощно нагледно средство при работа със студентите трябва да присъства в 
почти всеки момент в урока по солфеж. В първоначалния етап при запозна-
ване с елементите на музикалния език, използването на пианото се свежда 
предимно до: свързване на тоновите имена и поредността им с клавиатурата 
на пианото; свързване на представата за тонова височина със съответен тон 
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(клавиш); свързване на тоновете от клавиатурата със съответен нотен знак на 
петолинието. Задачите за транспониране от различни тонове първоначално 
се задават в тоналности без арматурни знаци. Впоследствие след анализиране 
на интерваловия строеж на мелодията се поставят задачи за изпълнение и 
от друга височина, изискваща „корекция“ на дадена степен с повишение или 
понижение. Така се осмислят тоновите имена и на изменените (повишени и 
понижени) степени. В по-късен етап това може да послужи и за осъзнаване 
значението и смисъла на арматурните знаци на тоналностите. За обогатяване 
на слуховата представа за изучаваните елементи, поставяме и задачи за оз-
вучаване с глас и инструмент на интервали, тризвучия, гами на тоналности, 
свирене и нотиране на песните и техните звукореди и др. Така заучаването е 
по-трайно, тъй като освен слуховите се включват и зрителните и двигателни 
представи. Въпреки принципно различните условия на работа със студенти-
те считаме, чеприлагането на разнообразните и атрактивни форми и наглед-
ни средства ще провокира тяхната активност – интелектуална, двигателна, 
емоционална.
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