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Професионално-практическата подготовка е съществен компонент на 
цялостната системата на обучение на студентите бъдещи педагози в детската 
градина (ДГ) и началното училище (НУ). Тя e отражение на натрупаните у 
обучаемите умения и компетенции, формирани в процеса на усвояване на 
общотеоретическите, психолого-педагогическите дисциплини и специали-
зираните методики по образователните направления в посочените степени. 
Разгърнатата теоретико-практическа подготовка в унисон с личната мотива-
ция на студента за осъществяване на педагогическа дейност, обуславя в зна-
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чителна степен качеството и ефективността на практическата реализация в 
ДГ и НУ.

Съгласно Правилника за структурата и организацията на учебния про-
цес в ШУ „Еп. К. Преславски“ професионално-практическата подготовка на 
студентите се осъществява чрез формите на учебно-педагогическата практи-
ка – хоспитиране, текуща педагогическа практика и преддипломна педаго-
гическа практика. Всеки структурен компонент се характеризира със специ-
фични функционални параметри и осигурява по-висока степен на самостоя-
телност и готовност от страна на практикантите за педагогическа дейност в 
ДГ и НУ.

Дългогодишните ни наблюдения върху педагогическата практика при 
специалностите ПУП, ПУНУП и НУПЧЕ доказват, че при началните опити 
за професионална изява особено трудни за студентите се оказват уроците по 
музика. При тяхното осъществяване, наред с общопедагогическите умения, 
учителят трябва да демонстрира и тясно професионални качества и умения – 
развити музикални способности, добри гласови данни, владеене на музика-
лен инструмент, умения за ръководене на музикално-изпълнителските дей-
ности и др. Посочените характеристики студентът изявява преди всичко в 
етапите на провеждане на текущата педагогическа практика и преддипломна-
та педагогическа практика, където той самостоятелно реализира музикално-
образователна дейност под ръководството на преподавателя и/или базовия 
учител. В тези етапи, формирането на общо педагогически умения, поняко-
га съчетавано с ниска степен или отсъствие на музикална компетентност у 
студента, може да доведе до незадоволително качество на осъществяваната 
музикално-учебна дейност в ДГ/НУ.

В този аспект е и целта на настоящото изложение: да очертае пробле-
ми при реализацията на професионално-практическата подготовка на сту-
дентите във формите на учебно-педагогическата практика по музика (ТПП и 
ПДПП) в ДГ и НУ и да предложи идеи за тяхното преодоляване.

Ежегодните ни проучвания констатират, че голяма част от студентите 
от специалностите ПУП, ПУНУП и НУПЧЕ постъпват във ВУЗ-а без пред-
варителна музикална подготовка и разчитат на познанията, получени от му-
зикалното обучение в общообразователното училище. Възрастта, на която 
започват занимания с музика, не благоприятства доброто овладяване на ус-
вояваните музикално-теоретични дисциплини и свирене на музикален ин-
струмент. Ограниченият хорариум от часове също стеснява възможностите 
за по-целенасочено развитие на музикалните способности на студентите и 
формиране на необходимите за музикално-педагогическата работа у тях му-
зикални умения и компетенции.

Недоразвитият мелодически слух, ограничените гласови данни, липса-
та на координация между слуховия и гласовия апарат са фактори, обекти-
виращи неточното интониране при пеене. Много от студентите не владеят 
основните певчески навици, не долавят и не умеят да коригират неточностите 

Маргарита И. Рачева 



199
при възпроизвеждане на песенния репертоар от децата/учениците, с което 
принизяват качеството на певческата дейност. Някои от тях, поради скром-
ни или дори липсващи певчески възможности, компенсират неумението си 
с приоритетно присъствие на теоретична информация или нотно ограмо-
тяване в училище. В работата на такива студенти препоръчваме по-широко 
използване на записите на песенния репертоар, включени в звуконосителите 
към съответните учебни пособия. Подходящ вариант е и „живото“ изпълне-
ние на дадена песен от предварително подготвени деца/ученици или колеги 
студенти, които практикуват в същата група/клас, ДГ/НУ.

В пряка връзка с качеството на певческото възпроизвеждане е пробле-
мът за владеенето на музикален инструмент. Нулевото начално равнище, от 
което започва обучението на мнозинството студенти, недостатъчният брой 
часове, както и колективната форма на занимания, в много случаи са причина 
за неумелото използване и дори игнориране на инструмента в ситуацията/уро-
ка по музика. Отсъствието на музикален инструмент в часа довежда, от една 
страна, до цялостно пренебрегване на полезна дейност в урока, каквато е раз-
пяването, а от друга – до ползване само на механични записи за овладяване на 
песенния материал. Ползването на звуконосители има своя стойност, но раз-
читането единствено на музикалните записи лишава децата/учениците от най-
силно въздействащото представяне на песента – „живото“ изпълнение. Трябва 
да подчертаем факта, че звуконосителите към някои учебни пособия съдържат 
част от предвидения за усвояване песенен репертоар. В други случаи предла-
ганите музикални записи звучат в бързо темпо и неудобна тоналност, което 
прави записа неподходящ особено в етапа на начално разучаване на песента. 
При подобни ситуации студентът може да подготви (самостоятелно, с помощта 
на дете или колега) запис на мелодията на песента, възпроизведена с глас или на 
музикален инструмент. Опората в звученето на мелодията, представена в под-
ходяща теситура и бързина на изпълнение, улеснява процесът на усвояването 
и съдейства за постигане на по-прецизно певческо възпроизвеждане.

При овладяване на музикалния материал за възприемане и изпълнение 
нерядко явление в работата на студентите практиканти е използването на ед-
нотипни подходи, шаблонни схеми и незадълбочено вникване в художестве-
ното съдържание. Традиционните изрази от рода на „днес ще разучим нова 
песен“ или „ще слушаме ново произведение“ не мотивират потребност за 
усвояване на новото знание. Практиката на музикално-възпитателната дей-
ност е утвърдила богата система от прийоми и средства за стимулиране поз-
навателния интерес на децата/учениците: съобщаване на интересни факти 
от живота и творчеството на композитора, разказ за повода за написване на 
творбата, възприемане или изпълнение на познати произведения от изучава-
ния автор, използване на творби от другите изкуства, интердисциплинарни 
взаимодействия, мултимедийни презентации и др.

Неумелото боравене с музикалната терминология и притеснението от 
погрешно изразяване – друг проблем в урочната практика, е причина в много 
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случаи анализът на музикалните произведения да се изчерпва с определяне 
на общия характер и настроението на творбата. Наблюдаването и тълкуване-
то на музикално-художествения образ, на ярките изразни средства, на стило-
ви, жанрови, структурни белези нерядко остават в сферата на теоретичните 
познания на студента. Отчитаме като неприемлив подходът, при който ана-
лизът на песен се превръща в анализ на литературна творба: „разнищването“ 
на всеки стих от поетичния текст да заменя осмислянето и преживяването на 
музикалната образност.

Многократното изпяване на песен – нова или за затвърдяване, без кон-
кретни указания и търсене на оригинален вариант за интерпретиране, е ли-
шено от смисъл. При отсъствието на цел, към която децата/учениците да се 
стремят, всяко следващо изпяване е по-безизразно и неангажиращо. Подобен 
е ефектът на две-три прослушвания на музикална творба, за която децата/
учениците не са получили необходимата и достъпна информация, която да 
ги подпомага при ориентиране в звуковата тъкан. Въпросите за анализ, кои-
то практикантите често задават след прозвучаване на творбата, не могат да 
получат адекватен отговор. Тяхното поставяне преди прослушване на произ-
ведението ориентира децата/учениците кои страни на музикалното звучене е 
необходимо да бъдат наблюдавани, а след това коментирани. Задачите и из-
искванията трябва да бъдат съобразени с възрастта и опита на децата/учени-
ците и да са подчинени на цялостния замисъл на формата на педагогическото 
взаимодействие.

В аналогична насока са и проблемите при овладяване на музикалните 
знания. Акцентът върху новото понятие, сложният изказ, липсата на подго-
товка, излишното теоретизиране, откъснато от звучащата музика, не мотиви-
рат обучаемите към активно участие и емоционално съпреживяване. Форми-
рането на музикални знания и умения студентите е необходимо да осъществя-
ват в процеса на музикално-практическите дейности – пеене, слушане на му-
зика, танцуване, свирене на детски музикални инструменти, творчески задачи 
и при разгърнато използване на възможностите на съвременните технологии.

В учебната практика на студентите се наблюдават слабости не само във 
връзка с пеенето и слушането на музика, но и по отношение на другите фор-
ми на музикална дейност – свирене на детски музикални инструменти, музи-
кално-двигателно възпроизвеждане и детско музикално творчество.

Констатираните слабости във връзка с инструменталното възпроиз-
вежданев ДГ и НУ имат своята специфика, поради което ще си позволим да 
ги диференцираме. В процеса на педагогическото взаимодействие в ДГ е не-
обходимо студентите да използват атрактивни начини за запознаване на де-
цата с детските музикални инструменти, да съблюдаватправилната постанов-
ка на свирене при работа с всеки един от тях, да представят различни начини 
за създаване на звукови и шумови ефекти.

При работата с ученици от началния етап на основната образовател-
на степен се поставят по-високи изисквания за изпълнение и съчиняване на 
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ритмичен съпровод, за мотивиран избор на инструменти за съпровод, за под-
бор на подходящи звукоизобразителни средства при съчиняване на музикал-
но-звукови картини и др. Поради пропуски в теоретичните знания и липса 
на практически умения, в урочната си дейност студентите пренебрегват мно-
гообразието от видове съпровод. Дори и в 4. клас се наблюдава използване 
единствено на метричен съпровод – най-елементарния вид съпровод, чието 
овладяване не представлява проблем дори за 4–5-годишни деца. Недопусти-
мо явление според нас е и цялостното изключване на дейността в училищни 
условия, поради „липса на инструменти“. Свиренето на детски музикални ин-
струменти е дейност с подчертано атрактивен характер, близка до детската 
игра, която по най-непосредствен начин увлича децата към активно включ-
ване в музикалната дейност. Отсъствието на инструменти може да се компен-
сира с използване на звукоподражателни елементи от работата върху звукови 
картини, както и и с други средства за съпровод: пляскане с ръце, почукване 
с юмрук, потропване, удар на химикал в чин или на два химикала един в друг, 
щракане с пръсти. При това авторският колектив на учебните пособия по му-
зика за 1. клас – Г Калоферова, В. Сотирова и Р. Драганова, предлага достъпни 
варианти за изработване на детски музикални инструменти.

Музикално-двигателното възпроизвеждане е дейност, която намира 
широко приложение в музикалната практика в детската градина, но в учи-
лищни условия има ограничено присъствие. В процеса на усвояване на му-
зикални игри и танци в ДГ наблюдаваме ситуации, в които студентите пред-
ставят новия танц, без да са осигурили възможност за прослушване и ана-
лиз на неговата музика. Създаването на интерес към музикалното звучене, 
опознаването нахарактера, на особеностите на музикалното изграждане и 
специфичност в развитието на музикално-изразните средства в творбата са 
важни предпоставки, които съдействат за осъзнаване от страна на децата на 
характера, вида, изразителността и последователността на движенията, из-
граждащи този танц. Спазването на прецизен методически подход в процеса 
на усвояване на танца, постепенно довежда до етап на самостоятелно изпъл-
нение от децата – без ежеминутен показ, непрестанни словесни указания, 
безконечни повторения на отделни елементи или на целия танц. В началното 
училище, въпреки липсата на условия и достатъчно пространство в класните 
стаи, като оптимален вариант считаме този, при който музикалните игри и 
танци се изпълняват от редуващи се групи ученици. Подчертано възпитате-
лен ефект има и изпълнението на усвояваните български народни песни в 
ансамблово изпълнение – с участие на певци, инструменталисти и танцьори.

По отношение на музикално-творческата дейност е необходимо да под-
чертаем, че поставяните творчески задачи в ситуациите/уроците по музика 
имат за цел да стимулират музикалното въображение и креативността на де-
цата/учениците, без да се очакват професионални резултати. В този смисъл 
студентите следва да разгръщат музикално-творческата активност на децата/
учениците във всички форми на музикалната дейност, като не се огранича-
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ват единствено в рамките на съчиняването на песни и мелодии. Практиката 
и традициите на музикалното образование в ДГ и НУ предоставят богат ар-
сенал от средства, форми и прийоми на работа, насочени към активизира-
не на музикално-творческото участие на децата/учениците – разиграване на 
куклени етюди, драматизиране на музика, театрализиране на песни, избор на 
подходящи музикални инструменти и звукоизобразителни средства при съ-
чиняване на съпровод и звукови картини, импровизиране на танцови стъпки 
и движения при слушане, пеене, движения с музика и др. От друга страна, 
преди всичко в работата в начален етап стои проблемът за приоритетното 
присъствие на една форма на съчиняване на музика и пренебрегването на 
други възможни варианти. Дори и при използването на най-предпочитания 
вид творчество – съчиняване на мелодия върху текст, се допускат нецелесъо-
бразни решения. Непълноценното осмисляне на поетичния текст ограничава 
музикалното въображение на учениците. Многократното повтаряне на един 
и същи творчески опит от различни ученици се оказва лишено от смисъл. В 
подобни случаи предлагаме на студента да импулсира творческото мислене 
на учениците като представи нов вариант за начало на съчиняваната мелодия 
или подскаже броене в различен метрум, в зависимост от особеностите на 
текста. Насочваме студентите и към необходимостта от даване на стимули-
раща оценка за всеки творчески опит, ориентирана към определяне на съот-
ветствие между характера на стиховете и характера на съчинената мелодия, 
оригиналност на съчинения вариант, собствено творчество и др.

В процеса на практическата реализация на различните форми на му-
зикална дейност се разгръща развитието на музикалните способности на 
децата/учениците. И тук, в работата на студентите наблюдаваме еднотипни 
подходи и средства, шаблонно прилагани към усвояваните произведения, с 
което се работи по посока непълноценно музикално развитие на децата/уче-
ниците. Ако след всяка проведена организационна форма, както и при ней-
ното предварително планиране, студентът даде отговор доколко този урок 
или ситуация е поредното стъпало в развитието на музикалните способности 
на учениците/децата, то смисълът на музикално-възпитателната дейност ще 
бъде с подчертано положителна насоченост.

Нашите наблюдения във връзка с планирането и структурирането на 
ситуациите/уроците по музика констатират ориентиране на студентите към 
традиционен тип методическа структура. Липсва цялостност в изграждането 
на ситуацията или урока, а образователните, възпитателните и развиващи-
те цели се поставят стереотипно, понякога без връзка с планираното урочно 
съдържание. В недостатъчна степен се отчитат и специфичните характерис-
тики на музикално-възпитателния процес, които го отличават от формите на 
педагогическо взаимодействие по другите образователни направления. На-
личието на различни форми на музикална дейност, всяка от които изисква 
използване на своеобразни методи и похвати и включването на музикален 
материал с различна степен на усвояемост, предполага изграждане на гъвка-
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ва методическа структура с взаимно преливащи и допълващи се дейности 
и действия. Тяхното вариативно, творческо съчетаване трябва да стимулира 
познавателната активност на децата/учениците и да носи радост от общува-
нето с музикалното изкуство.

Не без значение е и техническата страна на организацията на ситуа-
цията/урока по музика по отношение на точното разпределение на учебното 
време. Не рядко студентите „претупват“ хода на музикалното занимание, не 
завършват започнатите дейности или изцяло ги пропускат, като приключват 
5–10 минути преди края на учебния час. Неуплътняването на урока, както 
и задържането на децата/учениците след изтичане на учебното време, нямат 
полезен ефект. Преодоляването на подобен негативен елемент може да бъде 
в значителна степен превъзмогнато, ако в осъществяваната предварителна 
подготовка студентът разиграе въображаемия урок ихронометриравремето 
на провеждане на всеки негов компонент.

Без да имаме претенции, че сме успели да разкрием многообразието от 
проблеми на професионално-практическата подготовка на студентите при 
реализация на музикалнообразователен процес в ДГ и НУ, считаме, че пос-
тигането на високо качество на педагогическата дейност е резултат от един-
ството на формираната у тях научна и практическа подготовка. Ако научни-
те знания са системно придобивани, то педагогическата практика позволя-
ва творческо претворяване на програмите за музикално възпитание в ДГ и 
НУ и по-голяма свобода на ползваните дидактически и методически модели. 
Според нашето виждане, в обучението на бъдещите учители е необходимо да 
се осъществява по-голям синхрон и взаимодействие между дисциплините, 
осигуряващи тяхната общотеоретична, психолого-педагогическа и прилож-
но-технологична подготовка. От съществено значение е и стимулирането на 
самостоятелната познавателна активност на студентите чрез различни фор-
ми и средства и поставянето на педагогическата дейност в центъра на прак-
тическото обучение. Тогава педагогическата практика и професионално-пе-
дагогическата подготовка на студентите ще се осмислят от обучаемите като 
условия за разгръщане на тяхната професионална компетентност и предпос-
тавка за успешна реализация в ДГ и НУ.

Aспекти на професионално-практическата подготовка на студентите ...


