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Дисертационният труд е обсъден, одобрен и предложен за 

официална защита на заседание на разширен катедрен съвет на 

Катедра „Социална и специална педагогика“, при Педагогическия 

факултет на Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“. 

 

Дисертацията се състои от  увод, три глави, обобщения и 

изводи, списък на използваната литература и приложения, с общ 

обем от  304 страници, които са разпределени по следния начин: 

  
 

 

Литературата се състои се от общо 192 заглавия, от които:  

 на кирилица –  177 заглавия; 

 на латиница –  3 заглавия; 

 он-лайн източници – 12.   

Текстът на дисертацията е илюстриран с  55 таблици, 67 

графики и допълнен с  3 приложения. 
 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои 

на 10.09.2021 г., в 209 зала на Педагогически факултет на 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ от  

10:00 ч., а при невъзможност ще се проведе в електронна среда. 

  



 

3 

 

 

УВОД 

 

В увода се посочва, че за да се ориентира и адекватно да се 

адаптира в съвременната интонационна среда, потребността на 

желаещия да изучава българския фолклорен инструмент гайда, е 

необходима цялостна, постоянно самоусъвършенстваща се 

музикално-възпитателно-образователна система. Такава система, 

с която ученикът свободно да комуникира в учебната си дейност, 

както със своя педагог, така и със своите съученици. Да създаде и 

развие себе си като инструменталист, социално ангажиран не само 

със своя успех, но и с успеха на своето училище, както на родна 

земя, така и на световните сцени.  

Обект на изследването е процесът на обучение по гайда като 

средство за социализация на учениците в прогимназиална и 

гимназиална степен. 

Предмет на изследването е методика на обучение по гайда, 

съчетаваща индивидуална и групова форма на обучение за 

усвояване на българския музикален фолклор. 

Цел на настоящата разработка е: да се разработи и провери 

експериментално методика на обучение по гайда, съчетаваща 

индивидуална и групова форма на обучение за усвояване на 

българския музикален фолклор. 

От тук произтичат и задачите на дисертацията:  

1. Да се анализира литература по въпроса и се уточнят новите 

моменти, като се характеризират особеностите на процеса на 

обучение по гайда; 

2. Да се разработят компонентите на методика на обучение по 

гайда съчетаваща индивидуална и групова форма на 

обучение за усвояване на българския музикален фолклор. 

3. Да се определят критерии и показатели за установяване 

влиянието  на обучението по гайда върху социализацията на 

учениците 5.–12. клас; 

4. Да се организира и осъществи експеримент за проверка на 

ефективността на експерименталната методика. 

Експерименталната работа включва освен индивидуално 
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обучение и обучение по групи, чийто състав определя 

преподавателя, и групи сформирани от учениците; 

5. Да се извърши количествен и качествен анализ на 

резултатите от изследването. 

6. Съобразно актуалността на проблема, на поставените цели и 

задачи,  се оформя следната работна хипотеза на 

изследването:  

Хипотеза:Предполага се, че: ако обучението по гайда се 

осъществи чрез иновативна методика, съчетаваща индивидуална и 

групова форма на обучение за усвояване на българския музикален 

фолклор, то това ще способства за ефективна социализация на 

учениците 5.–12. клас. 
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І. ГЛАВА ПЪРВА 

ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА 

 

1. В тази глава се центрира върху понятията „музикален 

слух“ и „музикалност“. В музикалнопедагогическата практика и 

методика на обучението по музика, понятията „музикален слух” и 

„музикалност” се приемат като тъждествени, въпреки че в 

психологията на музикалните способности се разглеждат като 

неравнозначни.  Музикалният слух е сложно, многокомпонентно 

понятие. Той се проявява като музикален слух именно на базата на 

различните категории слух, които формират и съответните 

способности.  

Най-същественото условие за наличие на музикален слух е 

човешкото ухо. То трябва да е в състояние да регистрира 

минимални разлики във височината при две последователни 

усещания.   

Възприемането на височината на тона е механизмът, който 

позволява действието на ладовия усет, а възприемането на 

трайността на тона определя действието на метроритмичния 

усет – второто важно изразно средство в музиката. Неговото 

действие се определя от времетраенето на конкретния тон. 

Причина за това е, че музиката протича във времето, т.е. тя е 

„времево“ изкуство. Най-малката промяна в организираното 

протичане на тоновете във времето се отразява на конкретното 

емоционално-смислово значение на мелодията.     

Музикални способности 
Тонововисочинното движение в музиката се организира от 

лада, т.е. мелодията не е образувана от безразборно следващи 

тонови височини. Ладът е феномен, които ползвайки различни 

прийоми свързва тоновите височини в логично музикално 

последование.  

Ладовият усет е предварителна психологическа нагласа за 

възприемане, познаване, възпроизвеждане и емоционално 

реагиране на звуковисочинното движение в мелодията, което 

следва законите на своята вътрешна логика  
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В основата на двете основни музикални способности – ладов 

и метроритмичен усет, се открояват трите страни – 

перцептивна, интелектуална и емоционална. Те са в единство и 

взаимно се обуславят, но редът им не може произволно да се 

промени, защото възприетият акт е „отключващо звено за 

ориентиране, опора в познанието, съпоставяне, оценяване на 

новото‘‘.  

Възприемането на тоновите височини, ладово осмислени, 

както и тяхната трайност, метроритмически организирана, оставя 

следа в музикалното съзнание. Вследствие на всяко музикално 

възприятие се обогатяват музикалнослуховите представи – 

третата основна музикална способност.   

Музикалнослуховата представа е двупластова. Тя отразява 

звуковисочинното движение, т.е. ладовата осмисленост на 

тоновете от мелодията и времевото съотношение между тоновете 

(метроритмичната им организираност).   

В обобщение, разглеждайки подробно структурата на 

музикалния слух  се налага убеждението, че „метроритмичния 

слух, като по-изначална музикална способност, може да играе 

отключваща роля при формиране и развитие на музикалния слух.   

 

2. Български музикален фолклор  

За първи път терминът фолклор се използва в средата на 

XIXв. (folk – народ, lore – знание, мъдрост) от английския 

изследовател У. Томс. Фолклористиката се занимава с всички 

видове народни умотворения. Музикалната фолклористика е част 

от общата фолклористика и се занимава с всички видове 

музикални произведения, и средствата за тяхното 

възпроизвеждане в рамките на обществено историческата среда.  

Богатото разнообразие на българската народна музика е 

резултат от разноплеменните култури, които са се влели през 

вековете в единното русло на общобългарската култура: 

тракийска, славянска и прабългарска.   

Траките са употребявали различни музикални инструменти: 

китари, лири, флейти, гайди, различни видове тъпани и звънци. 
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Името на легендарния музикант Орфей е най-популярното име на 

музикант от древността.   

Византийският хронист Теофилакт Симоката свидетелства, 

че в края на VI в. е видял в двора на императора Маврикий трима 

пленени славяни, които вместо оръжие носели музикални 

инструменти - лири. По същия повод византийският историк 

Теофан говори, че инструментите на тримата славяни били китари.    

През средновековието (XIII- XIV в.) може да бъде посочен 

титанът на музикалното изкуство по това време Йоан Кукузел, 

наречен “Ангелогласния”. Той бил укоряван за “варваризмите” в 

музиката, а тези варваризми били мелодиите и мотивите на 

българската народна песен, съчетани със стилистиката на 

църковното песнопеене. 

В годините на Възраждането публикуването на народните 

вярвания е част от общия интерес към бита, душевността и 

миналото на българския народ. Те се разглеждат като белег на 

неговата самобитност, макар понякога към тях да се отправят 

критики, тъй като са схващани като израз на невежество и 

предразсъдъци.   

Целенасоченото събиране на етнографски материали за 

народните митологични представи и вярвания, започнало след 

Освобождението, се свързва с името и делото на И. Д. Шишманов. 

Особена заслуга в събирането на народни вярвания за 

свръхестествени същества, на народните знания и представи за 

природни явления, имат и десетки народоведи като Й. Ковачев, К. 

Шапкарев, П. Любенов, С. Шишков, Ц. Гинчев. Извънредно голям 

е приносът на Д. Маринов, чийто труд "Народна вяра и религиозни 

народни обичаи", публикуван през 1914 г., е истинска 

енциклопедия на народните вярвания.   

Особен интерес предизвиква народният дуалистичен 

светоглед и по-специално влиянието на богомилството върху 

народното мислене, мястото на апокрифната литература за 

формирането на народното съзнание през средновековието. Те са 

проучени от М. Драгоманов, Й. Иванов, Ц. Романска. На тях 
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посвещават ценни изследвания Д. Ангелов, Х. Гандев, Д. 

Петканова, И. Дуйчев. 

Общият характер на епическите (митологически и юнашки) 

песни говори за много по-отдавнашна от ХІV век епическа 

традиция у българите. Съобщението на византийския писател Н. 

Грегорас от 1325-1326 г. за чути от него български героични песни 

е нещо естествено.   

Създадената от народа песен заема важно място в неговия 

бит до края на ХІХ в., а в някои места и области, и много по-късно. 

През всичкото време тя е предмет на творчество из народните 

среди, като се изпълняват и се създават нови мотиви, отразяващи 

по-важни събития в обществения и личния живот. 

Освободителната за България Руско - Турска война от 1877 - 1878 

г., Сръбско-Българската война през 1855 г., Балканската през 1912 

- 1913, по-особени събития в някои селища или в живота на някои 

семейства и пр. са зарегистрирани в десетки съвсем отделни 

мотиви с многобройни варианти.  . 

Особености на музикалните диалекти в българския 

музикален фолклор 

Музикалната диалектност е голямо богатство в българския 

музикален фолклор и придава неподражаемо разнообразие и 

колорит. То отразява една многолетна традиция на определен 

район.   

Българските народни песни отразяват историята и бита на 

българина. Общите белези са: 

 жанрово и тематично разнообразие: векове наред народът 

е създавал песни за труд и красота, за робство и борба, за 

свобода, за непримиримост със злото. 

 сравнително ограничен тонов обем: квинтов до секстов; 

 голям брой неравноделни размери: богато ритмическо 

разнообразие от неравноделни и равноделни метруми и 

размери   

 разнообразна ладова основа – пентатоника, диатоника, 

хроматика, енхармоника: 
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 богата орнаментика – рулада, каскада, групето, мордент, 

тремоло, тресене, извиквания, хълцания и др.  

В музикалнофолклорно отношение, под влияние на 

исторически, стопански и социални фактори, България може най-

общо да се раздели на два големи народни стила: Западен и 

Източен – Западни и Източни говори. 

Западните са: Шопска, Пиринска, Пазарджишко – 

Ихтиманска, Велинградско, Северозападна България, а 

Източните – Родопите, Тракийска с подобласт Странджа, 

Средногорието, Средна Северна и Североизточна България и 

Добруджа. 

За тези области се представя голям по обем емпиричен 

материал и са подробно розгледани в дисертацията. 

 

3. Гайдата като музикален инструмент – поява, 

устройство, видове, регистри, звукоизвличане, технически 

похвати 

Музикалният инструмент гайда спада към групата на 

традиционните български музикални инструменти, а те 

функционално са свързани с българския народен бит и традиции. 

Гайдата е духов лингвален инструмент с единична трептяща 

пластинка, която се възбужда, чрез въздушна струя, непряко от 

устните на свирача, а посредством въздуха от резервоар – кожен 

мях.  

Произход и историческо развитие 

Арабското наименование на гайдата е „гайта”. За произхода 

на гайдата говори и нейната ориенталска звучност - непрекъснато 

звучащ, изразяващ ненарушимо спокойствие бурдониращ басов 

тон, над който се изгражда мелодия с ограничен тонов обем, 

подчинена на един тонален център.   

Най-широко разпространение гайдата намира в Европа. Тя 

се среща в редица страни под различни наименования. В 

Шотландия и Нидерландия тя е национален инструмент.   

В Източна Европа и на Балканите гайдата запазва напълно 

фолклорния си вид, а в Западна Европа, особено в Англия и 
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Франция, значително е усъвършенствана като музикален 

инструмент.   

Гайдата се е срещала по нашите земи от най-дълбока 

древност, както е известно от някои стари гръцки източници, а Г. 

Кацаров и Д. Дечев в труда си „Извори на старата история на 

Тракия и Македония” отбелязват, че древните траки също са я 

познавали и използвали. Този факт потвърждава, че гайдата е 

местен инструмент, съществуващ у нас далеч преди гръко-

римската култура.   

След Освобождението гайдата си остава един много широко 

разпространен музикален инструмент навсякъде по Българските 

земи. Тя често се е чувала на българския мегдан. На нейния ясен 

глас са се извивали кръшни хора.     

До днес гайдата си остава един много широко разпространен 

музикален инструмент навсякъде у нас. Има области, където тя 

изпъква на преден план заедно с другите два популярни 

инструмента - гъдулката и кавала - в Източна България, в Тракия, 

Източен Балкан и Добруджа. Най-широко разпространение е 

намерила в голямата Родопска област, където ниската (по тон) 

”каба гайда” е най-популярният инструмент сред българското и 

българомохамеданското население. По-рядко се среща в Средния 

Балкан и Северозападна България. Използва се при хорá и игри, на 

трапеза: при годежи, сватби и други домашни празненства. 

Безспорно най-голямо е приложението ѝ на селския мегдан 

(поради силната и ясна звучност). 

В България гайдарското изкуство се разраства и укрепва. То 

става широко популярно и прониква във всички сфери на 

музикалното образование и културно-музикалната дейност. В 

десетки музикални школи, специализирани училища и музикални 

паралелки се обучават гайдари. Тяхното професионално ниво се 

доказва с участието им в десетките професионални ансамбли, 

оркестрови състави, камерни формации и др. 

Устройство и обем 
Разпространената в България гайда има следното 

устройство: 
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 гайдуница (гайданица; гайдурница; гайдурка и др.) е най-

важната част на гайдата. Гайдуницата е конусовидна 

продълговата дървена тръба, изработена, отвън и отвътре, от 

дърво, най- често дрян, слива или друго твърдо дърво. 

 пискун - В най-горния край на гайдуницата се поставя 

пискунът, който възпроизвежда звука на гайдата. 

Представлява цилиндрична тръбичка, запушена в единия 

край.  от надуване. 

 ручило (ръчило; врачило; бурчило и др.) Ручилото 

произвежда един исов тон, който придружава мелодията на 

гайдуницата. 

 кожен мях/мех - Служи за въздушен резервоар. Гайдарят, 

чрез натиск с мишницата, изтласква от него въздуха към 

гайдуницата и ручилото. Този запас от въздух му позволява 

да надува меха с почивки. Мехът трябва да е от ярешка или 

агнешка кожа. На него се закрепват трите главини - за 

духалото, за гайдуницата и за ручилото  

 духало - Чрез него се вкарва въздух в меха. Духалото е 

дървена едноставна конусовидна тръба, която има шийка за 

вкарване в главината. В долния край на шийката му има 

малка кожена възвратна клапичка, която се затваря от 

притока на въздух, при притискане на меха от лакътната 

става на свирача.    

 главини - Те са три на брой. Направени са от дърво или от 

рог - еленски, биволски, кози, и др. Главините свързват меха 

с гайдуницата, ручилото и духалото. 

Обем на гайдата - Най-разпространени в народния оркестър 

са гайдите от ре и сол строй. Тоновият обем на гайдата е нона, с 

липсващ предпоследен полутон: ре диез от втора октава за гайдата 

с ре строй (от ре на първа до ми на втора октава), и сол диез от 

втора октава за гайдата със сол (от сол на първа до ла на втора 

октава) строй. Тези гайди звучат със сопранова теситура.   

Видове гайди 
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В България са разпространени два типа гайди: ниска - 

каба и висока – джура: 

Ниската (каба) гайда е характерна за Родопите. Тя е с 

много по-големи размери на меха, гайдуниците и ручилото. 

Гайдуницата ѝ е с цилиндрична или с шестоъгълна форма, с чупка 

(криволина) в долния си край.    

Високата (джура) гайда е с много по-малки размери от 

родопската гайда. Най-разпространена е в музикално-

фолклорните области Тракия, Северна България и Добруджа. 

Среща се в Шоплука и в Пиринския край. Гайдуницата ѝ е с 

конична форма (отвън и отвътре) с дължина от 240 до 280 мм., с 

диаметър отвътре - от 4 мм.   

Регистри на гайдата 

Поради ограничения нонов тонов обем на гайдата, в неговия 

тонов състав различаваме два вида, от трите възможни вида, 

регистър: нисък и висок. С нисък свързваме възприемането на 

първите 6-7 полутона на долна ръка, а останалите тонове, които се 

звукоизвличат от горната ръка,  причисляваме към висок регистър.  

Звукоизвличане  
Звукоизвличането на тона става чрез пискуните, поставени в 

гайдуницата и ручилото. При началното обучение, начинаещият 

гайдар трябва да свири със запушено ручило, а гайдата да е “Сол” 

(така наречената средна гайда). Преди надуване долната ръка 

подава духалото към устата. Надутият мях се поставя под лявата 

мишница. Лакътят регулира въздушната струя, когато гайдарят с 

уста вкара през духалото въздух в меха, лакътят се отпуска и се 

повдига нагоре и въздухът опъва меха от вътре на меха, а когато 

гайдарят си поема въздух, лакътят натиска меха с такава сила, 

която да не позволява отслабване на тона. Това се повтаря 

периодично, необходимо е да се правят системни упражнения 

докато това се превърне в навик.   

 

4. Обучението като процес, подготвящ бъдещите гайдари 

Методите на обучение по специален предмет гайда са: 

 двигателни 
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 слухово-подражателен 

 двигателно-слухов 

На първо място е двигателно-слуховият, при водещо 

значение на слуховите представи. 

Връзката между методите, съвместно със способностите и 

личния пример на педагога, определят успеха от учебно-

възпитателния процес. Този процес е съвместна дейност на 

учители и ученици, при който едните определят знанията, 

уменията, навиците, ръководят усвояването, а другите ги усвояват.  

Типове уроци по гайда са: 

 Урок, в който централно място заема работата върху нова 

пиеса; 

 Урок, в който преобладава художественото изработване на 

пиесата; 

 Урок, в който преобладава творческата дейност; 

 Смесен тип урок. 

 Те са подробно разгледани в дисертацията. 

 

Придобиване на знания, умения и компетенции в 

резултат на обучението по гайда 

При обучението по гайда, за всеки етап от провеждането му, 

чрез стандартите на учебен план и учебна програма, ясно се 

очертава и се пристъпва поетапно към приучаване на ученика да 

учи, а не само да се научи да възпроизвежда конкретен  музикално-

фолклорен образец или група образци със сходни или подобни 

технико-интонационни характеристики. Осмисляне на 

преподаденото в часа по гайда, чрез изграден у ученика навик за 

самоподготовка и създаване на умения за самостоятелно учене 

през целия живот, гарантира успешен обучителен процес.   

 

5. Екипна работа  
При работа в екип се създава стабилна среда, в която 

недостатъците на едни се компенсират от уменията на други. 

Именно тази симбиоза е предпоставка и гаранция за успех. 
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Работата в екип учи младия човек да се адаптира, да приема 

чуждото мнение и чуждите идеи. Чрез този тип дейност учениците 

имат възможност да се обогатят и самоусъвършенстват. Да научат 

нови неща чрез идеите на останалите в екипа. 

Екипна работа при обучението по гайда 
Колективността е най-същественият белег на фолклора: 

могат отделни произведения - песни, приказки и т. н. да възникнат 

и при общи усилия (на хоро, седянка и пр. или днес в самодейните 

колективи). Принципът на колективността при създаването и 

идейно-художественото оформяне на фолклора, се явява негова 

неотменима отлика, решителен критерий за включването на едно 

или друго произведение в народното творчество. Това важи преди 

всичко за традиционния фолклор, но не губи значение и за 

съвременния фолклор.  

Екипната работа при обучението по гайда се състои от 

действената съвкупност на учениците в урочната и сценичната 

практика, където те - желаещи, в името на израстването си, като 

музиканти и гайдари, да поемат отговорност за своите 

художествени резултати – индивидуални и ансамблови, като при 

това непрекъснато проявяват готовност да си сътрудничат по 

време на урочно-репетиционната, сценично-концертната и 

конкурсната работа, съзнавайки екипните си отговорности и във 

всеки един момент да са готови, всеки един от тях, да ги разменят 

и дори да поемат лидерската позиция, ако се налага от 

конкретиката на предстоящата задача съставът да се раздели, за да 

поеме няколко различни концертни участия. 

 

 6.Социализация  
Понятието социализация се развива от различни автори  - Е. 

Дюркем, Фр. Гидингс, Б. Малиновски, Дж. Мийд, Р. Мартън, Р. 

Дарендорф, Е. Фром,  Д. Ризмън, Дж. Дюи, П. Наторп и др., чиито 

концепции са посочени в дисертацията. 

Обществото в хода на своето развитие е създало механизъм 

за придаване на социална същност на човека (трансмисия на 
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културата) - социализация, която се реализира задължително, но 

чрез специфични институции”. 

Социализацията е функция на обществото. Тя предполага 

непосредственото навлизане на индивида в социална среда – 

познанието и социалното му общуване, овладяване на навици за 

практическа дейност, включвайки функционални роли, форми, 

качествено преобразуване на самия човек, неговото личностно 

развитие и поведение. 

Социализацията е процес на адаптация към социалната 

среда. Този процес се извършва чрез контактно общуване между 

отделните индивиди, между по-малки и по-големи общности и на 

опосредствено общуване чрез духовните материално - битови 

ценности на обществото. Така, вследствие това взаимодействие, 

индивидът се развива и придобива социалните си характеристики.   

Възможност за социализация на учениците чрез 

обучение по гайда 

Българското фолклорно изкуство, като цяло, и в контекста 

на конкретиката - гайдарското свирене, представляват културно-

обичайно-обредния комплекс от норми и ценности, характерни за 

материалното и духовно наследство на нашия народ.   

 

7. Психолого – педагогическа характеристика на 

учениците 5. – 12. клас и тяхното приобщаване и активизиране 

в учебно-възпитателния процес чрез български музикален 

фолклор при обучението по гайда 

В този параграф подробно се разглежда образованието, като 

процес, включва обучение, възпитание и социализация според 

/раздел ІІ чл. 3 ал. 1 от Закон за предучилищно и училищно 

образование, обнародван в ДВ, бр. 79 от 13. 10. 2015 г. , в сила от 

1. 08. 2016 г. 

Посочва се, че в системата на училищата по изкуствата 

разделението на възрастови периоди е същото, както в 

общообразователните училища. Аналзират се условията и 

факторите на развитието; ролята на социалното. 
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Обяснява се, че социален опит е това, което не се предава 

чрез генетично наследяване: знания, умения, нагласи (ценностни 

ориентации). Социалният опит може да е позитивен (култура) и 

негативен (антикултура). А  социалното учене се определя като 

процес на усвояване на нови социални форми на поведение, 

процес на модифициране на актуалното поведение на основата на 

междуличностните взаимодействия, при което възпитаникът 

усвоява знания, умения, нагласи, ценности вследствие влиянието 

на социален партньор – модел (родител, учител). 

Подробно се разглежда развитието като процес на 

самоизграждане на личността. 

Пояснява се, че процесът на индивидуализация преминава 

през няколко етапа – младенчество, ранно детство, предучилищна 

възраст, ранна училищна възраст, юношеска възраст. 

Анализира се развитието и неговата зависимост  от 

богатството и темповете на социализиране при децата; календарна 

и социална /умствена/ възраст. Посочени са стадиите на 

социализацията.   
Дисертацията се фокусира и върху детското развитие и 

неговите сензитивни периоди.  

Разгледани са различни психични процеси: 

 Развитие на възприятията, вниманието и паметта; 

 Развитие на въображението, мисленето, чувствата и волята. 

Ниво на индивидуално развитие на учениците във 

възрастовите периоди при обучението по гайда (5. – 12. клас) в 

средните училища по изкуствата и възможности за екипна 

работа  

Във връзка с темата на дисертационния труд, както и с броя 

ученици изучаващи народния музикален инструмент гайда в 

НУФИ „Филип Кутев”, гр. Котел, при които се прилага 

експериментално иновативна методика на обучение се споделя 

нивото на индивидуално (поименно) развитие на учениците във 

възрастовите периоди, както и възможностите за екипна работа.  

Под еднаквост, в еднородното ансамблово музициране се 

разбира унисонното възпроизвеждане на музикален образец от 
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конкретна фолклорна област, с присъщите му темпо, ритъм, 

орнаментика, характерен размер, мелодично развитие на 

интонационните ядра с ясно изразена фразово-колянна структура. 

Приобщаване и активизиране на учениците 5. – 12. клас 

в учебно - възпитателния процес чрез български музикален 

фолклор 

Като изходни позиции на съвременните педагогически 

теории за хуманизъм във възпитателните отношения  учител – 

ученик, Г. Димитрова посочва  три базисни хуманистични 

принципа: 

 децата по своята природа са добри и свободни; 

 учениците са преди всичко хора; 

 конструктивно педагогическо взаимодействие е възможно, 

само когато учителят поддържа човешки взаимоотношения 

с учениците. 

Педагогическото майсторство на учителя му дава 

възможност да организира дейността и общуването с деца така, че 

полезното и необходимото за тях да се превръща в желано, 

свободно избрано, в тяхно решение и проява на целеустременост 

за постигане. Само при такъв подход, те чувстват че са ценени като 

личности, че се търси мнението им, което ги предразполага 

емоционално положително и ги активира. 
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ІІ. ГЛАВА ВТОРА 

МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

В НУФИ “Филип Кутев” гр. Котел, учениците успешно 

положили приемен изпит за специален предмет гайда, изучават по 

учебна програма за целия етап от обучението си, всички 

характеристики на различните гайдарски стилове, характерни за 

фолклорно-музикалните области. Желателно е ученикът най-

добре да усвои стила на фолклорната област към която 

принадлежи. 

За основен етап на подготовка по гайда в НУФИ “Ф. Кутев” 

се приема, според учебната програма, три годишният курс на 

обучение. В 5., 6. и 7. клас, заниманията се провеждат в два учебни 

часа седмично, общо 36 учебни седмици, разделени в два учебни 

срока от по 18 уч. седмици, общо 72 учебни часа годишно, считани 

за ЗИП /задължително избираема подготовка/. 

Начинаещият гайдар започва обучението си с инструмента 

в 5 клас. Още в началото той придобива знания за произхода, 

развитието, разпространението, устройството на гайдата- 

запознава се с частите и, и правилата при съхранението  ѝ. Учи се 

да държи правилно инструмента /постановка/, да звукоизвлича, 

работейки правилно с меха, запознава се с особеностите на 

нотното писмо, с което записва и прочита първите възпроизведени 

от него интонации/звуци/. 

В средния и в гимназиалният етап на обучение – 8. – 10. 

и 11. – 12. клас, изискванията към музикалното развитие на 

учениците се увеличават и усложняват. Предявени са по-високи 

критерии от страна на преподавателите относно музикално - 

теоретичната подготовка на учениците и сложността на 

репертоара, който се изучава. Учениците вече са придобили 

знания относно музикална форма, жанрове и стилове,  музикално 

- исторически епохи, през които преминава музикалното изкуство, 

музикално - изразните средства.   
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Среден етап на обучение: 8 - 10 клас 

Ученикът да е усвоил правилно вибрато, трилер, пресечен 

мордент, непресечен мордент, групето, да е усвоил и да прилага 

правилна ДО ДИЕЗ кърма. Да може да “сече” със заден пръст на 

горна ръка и да прави “хлопка” с безименния пръст на горна ръка. 

Да настройва гайдуницата и ручилото. В бавната мелодия 

ученикът да е придобил тънък усет за невидимата, вътрешна 

метрика на бавната мелодия и да прилага прецизна орнаментика, 

съответстваща за конкретната фолклорна област. В края на този 

учебен период да е запознат с гайдарските стилове и особености 

на: Тракийски, Странджански, Пирински, Шопски, Родопски, 

характерният Варненски, и да прави стилови разлики между тях. 

Да е запознат и да прилага техническите похвати: легато, стакато, 

вибрато, кърма. Да е усвоил размерите 11/16, 13/16, 14/16, 15/16. 

Йовино: 7/16+11/16; Изтърси калци: 7/16+7/16+11/16 и други 

подобни хетерометрични последования, като се има предвид 

усвояването на 7/16 б; да е усвоил най-характерни пръстовки за 

изсвирване на неудобните за всяка една от трите гайди тоналности; 

умело да използва подтоничните тонове и характерните 

подлагания за инструмента. 

Гимназиален етап 11- 12 клас 

В края на този курс на обучение да е запознат с глисандо, 

заглушени тонове, пианисимо и да владее до съвършенство 

изучаваната през годините орнаментика; Да чете свободно прима 

виста на строй СОЛ, РЕ, ЛА; Да изпълнява етюди за гайда, пиеси 

с корепетиция, да използва модулация, имитация и импровизация; 

Да е приучен и да изготви две или три авторски пиеси; 

Окончателно да е запознат с диалектния (автентичен, старинен, 

традиционен) гайдарски стил и с универсалния (професионален, 

съвременен, модерен) гайдарски стил; Да изпълнява диалектните 

стилове: Тракийски, Странджански, Пирински, Шопски, 

Родопски, характерния Варненски, и да прави стилови разлики 

между тях. 

Подходите на методиката на музикалното възпитание, 

като педагогическа наука, се основават на 
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общопедагогическите интерпретации. Подходите могат да 

бъдат: 

 Системен подход - при който относително самостоятелните 

елементи на педагогическите процеси – цели, субекти, 

обекти, методи, форми и резултати се интерпретират като 

взаимосвързани и функциониращи в определена среда с 

езика и общата теория на системите. 

 Структурен подход, свързан с анализ на педагогическите 

процеси, чрез който се изучава  тяхната организация, 

строеж, природа, свойства и тяхната връзка. 

 Функционален подход, който в педагогически аспект се 

свързва с адаптивните процеси, потребностите, интересите, 

влеченията, мотивите и т.н. на учениците. 

 Структурно-функционален - свързан с изследване на 

педагогическите процеси като система и техните функции. 

 Синергетичен подход – основава се на използване на 

общите принципи и закони, лежащи в основата на 

самоорганизацията. 

 Антропологичен подход – чрез него педагогическите 

процеси се интепретират в аспект на фундаменталните 

проблеми за съществуване на човека в природна или 

изкуствено създадена среда. 

 Персонологичен (личностен) подход , свързан с позицията, 

при която субектите на педгогическия процес се 

характеризират като активни, съзнателно действащи 

индивиди, променящи и развиващи се чрез педагогическо 

въздействие. 

 Културологичен подход, свързан с отчитане на 

въздействието на културата, в условията на която се намира 

дадена личност. 

 Хуманистичен подход, изразяващ се в синтез на 

антропологичен, личностен и културологичен подход. 

Феноменологичен поход, свързан с разглеждане на 

педагогическите процеси като чиста същност. 
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 Холистичен подход, при който водещ принцип е цялостта.  

Първите изследвания на българската музикална 

фолклористика са насочени към народната песен и нейните 

особености, но това не се отнася за инструменталната музика. 

чиито първи изследвания са едва през 50-те години на ХХ век. За 

нуждите на фолклорните музикални училища, в гр. Котел и в с. 

Широка лъка, Манол Тодоров (Тодоров,М., 1959) създава 

учебника “Българска народна музика”, където разглежда 

фолклорните инструменти като важна част от традиционната 

култура на българина. През 1973 г. излиза втората част, посветена 

на българските народни инструменти, в която вече има описание 

на всички народни инструменти, включително и на детските 

музикални играчки. Ал. Моцев  (Моцев, А.,1961)издава труда: 

“Орнаментика в българската народна музика” и в него, през 

призмата на западно-европейската музикална традиция, опитва да 

опише българската народна орнаментика. 1974 г. Тодор 

Прашанов  (Прашанов, Т., 1974)издава “Начална школа за гайда” 

където разглежда гайдарската орнаментика. В. Атанасов издава 

“Систематика на българските народни инструменти” (Атанасов, 

В., 1977).През 1989 г. издателство “Музика” публикува пособието 

на К. Шопов “Особени похвати на българската народна музика”, 

в което авторът за първи път представя няколко знака, с които 

допълва вече ползваните, за означение на орнаментиката, но те в 

никакъв случай не обхващат съществуващата във фолклорната 

музикална практика орнаментика. Последващите трудове на М. 

Стоянова (Стоянова, М., 1995) Самоучител по гайда; Ив. 

Георгиев ( Георгиев, И., 2014) -докторат “Еволюция на 

гайдарския стил”  описват в различна степен произхода, вида, 

начините на звукоизвличане, строя, тоновия обем на народните 

музикални инструменти, и в частност и на гайдата, но по 

отношение на изписването на орнаментиката напредък не се 

постига. Все още няма единна система за записване на 

орнаментиката. Затова в урочната практика преподавателите 

по гайда работят с основен нотен текст, към който при прочита 

на всяко произведение показват съответстващата 
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орнаментика. Тъй като настоящето изследване на музикалните 

способности на учениците в различните възрастови групи касае 

развитието на гайдарски инструментален стил, който е немислим 

без интонационната връзка с корена на предшестващата традиция, 

ще се опитам да акцентирам върху особеностите при изграждане 

на фолклорните интонации, метроритми, слухови представи, за да 

внеса яснота в оценъчните критерии на работата си.  

Формите на работа, които ползвам в различните 

възрастови групи с цел постигане на успеваемост в обучението 

по гайда, са следните: 

Индивидуални форми 

 класно урочни – за организация на възприемането и 

възпроизвеждането на нотен текст; 

 класно урочни – интегрален урок /корективни дейности за 

затвърждаване на изпълнителски знания и за надграждането 

им (орнаментика, стил и др.); 

 класно неурочни форми – екскурзия; учебна лекция; 

учебно-практическо занятие; факултативни занятия; 

конкурсни и концертни проекти; 

 извънкласни – реализация на конкурсни и концертни 

проекти; 

 извънучилищни – реализация на конкурсни и концертни 

проекти; 

Ансамблово – екипни форми 

 индивидуални форми - Подготовка и самоподготовка за 

учебна практика с новия съдържателен елемент /например 

прилагане на ново умение или на нововъзприето знание/. 

Мотивация и целепоставяне; 

 групови занятия - не историко-теоретичните знания за 

музикалните образци са водещ компонент на учебното 

съдържание /фолклорна принадлежност, известни 

изпълнители на образеца и т.н./, а  онези дейностни 

структури на изпълнението /ансамбловото свирене/, които 

го реализират като цялостна функционална система; 
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 масови форми – Критерий за край на цикъла тук е 

успешното сценично (концертно или конкурсно) 

представяне на ансамблово изучаваното хоро. 
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ІІІ. ГЛАВА ТРЕТА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕТОДИКАТА – КРИТЕРИИ И 

ПОКАЗАТЕЛИ, МЕТОДИКА И ЕТАПИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

1. Начален констатиращ експеримент – показатели и 

критерии за определяне нивото на учениците по отношение на 

качеството на музикалния слух; основни музикални 

способности – ладов и метроритмичен усет и 

музикалнослухови представи; усъвършенстване на 

техническите сръчности на изпълнителя. 

Началния констатиращ експеримент е проведен с общо 27 

ученика от четири  училища в различни населени места, както 

следва: 

НУФИ „Филип Кутев“, гр. Котел - 9 ученика 

НУФИ „Широка лъка“, с. Широка лъка - 6 ученика 

СУ “Сава Доброплодни”, гр. Шумен - 6 ученика 

СУ”Антим І”, гр. Казанлък - 6 ученика 

Специален предмет гайда се изучава индивидуално. По тази 

причина изследваните групи са сборни, условно представени по 

възраст.   

Педагогическото изследване се провежда в периода 2018-

2019 г. 

Обект на изследването е процесът на обучение по гайда 

като средство за социализация на учениците в прогимназиална и 

гимназиална степен. 

Предмет на изследването е методика на обучение по гайда, 

съчетаваща индивидуална и групова форма на обучение за 

усвояване на българския музикален фолклор. 

Цел на настоящата разработка е: да се разработи и 

провери експериментално методика на обучение по гайда, 

съчетаваща индивидуална и групова форма на обучение за 

усвояване на българския музикален фолклор. 

Работната хипотеза на изследването:  

Предполага се, че: ако обучението по гайда се осъществи 

чрез иновативна методика, съчетаваща индивидуална и групова 
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форма на обучение за усвояване на българския музикален 

фолклор, то това ще способства за ефективна социализация на 

учениците 5.–12. клас.  

За постигане целта на настоящото изследване се налага 

определяне на    експериментална група и контролни групи от 

изследвани ученици. 

В експерименталната група влизат 9 ученика от НУФИ 

„Филип  Кутев“ гр. Котел, изучаващи специален предмет гайда.

 Изборът   на експеременталната група се обуславя от това,  

че работя в това училище като преподавател по гайда и имам 

възможност да експериментирам с учениците. 

В контролната група попадат ученици от гр. Казанлък, гр. 

Шумен и с. Широка лъка, които също изучават специален предмет 

гайда. 

 

2. Методика и организация на изследването 

Основни методи за диагностика на учениците в 

обучението по гайда и провеждане на изследването 

За получаване на адекватни резултати от изследването, бе 

подбрана система от методи за извличане на основни показатели, 

на базата на които оценяваме степента на музикално развитие в 

обучението по гайда: 

1. наблюдение 

2. методи на допитване 

а) анкета с родителите на учениците  

б) индивидуално интервю с учениците  

в) разговори с учениците 

г) разговори с педагози, преподаващи на учениците 

 

Наблюдение 

Наблюдението, като метод на педагогическа диагностика, 

представлява целенасочен, планиран и добре организиран процес 

на получаване на информация за реално съществуващи и 

протичащи във времето и пространството явления, процеси и 

резултати с педагогически характер. Наблюдението е метод, който 
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изисква ясно и точно определяне на      параметрите на 

наблюдаваното явление или процес.   

Наблюдението на ученици от класа по гайда бе извършено в 

различни   ситуации и дейности в НУФИ ”Ф. Кутев”: 

 в индивидуалните уроци по гайда 

 по време на часовете за ансамблово музициране – гайдарски 

оркестър; 

 при подготовката на учениците за концерти и за явявания на 

конкурси /репетиции/; 

 по време на разговорите и интервютата с учениците 

 при провеждането на елементите, включени в тестовото 

съдържание на  експеримента. 

Методи на допитване 

В случая проследяваме за два учебни срока урочната 

дейност по гайда и по гайдарски оркестър, като отчитаме 

резултатите от наблюденията си, анализираме, синтезираме и 

обобщаваме в тази диагностична процедура, за да се конкретизират 

особеностите, постиженията и евентуалните пропуски в 

постигнатото развитие и да се набележат, бъдещите образователни 

задачи.    

Анкета с родители 

По своята същност анкетата е „система от въпроси и отговори 

към тях,      които се дават на изследваните лица“...“за изразяване на 

мнение или отношение. Самият процес се нарича анкетиране. 

Той се провежда с научна цел и определена методика, която 

съдържа методическа последователност на етапите и свързаните с 

тях дейности, които трябва да осъществи изследователят или 

колективът от изследователи   

Интервю с ученици 

Интервюто е метод, разновидност на анкетния, при който 

интервюиращия в личен контакт с респондента поставя устни 

въпроси и получава устни отговори. Интервюираните ученици, на 

възраст от 13 до 17 г., ученици в НУФИ “Ф. Кутев”, НУФИ “с. 

Широка лъка”, СУ “Сава Доброплодни” и СУ “Антим І” , 
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участници в диагностичната процедура бяха запитани дали имат 

музиканти в рода си, от кога свирят на гайда; имат              ли печелени 

награди в национални конкурси, с кого обичат да общуват докато 

се учат да свирят и с кого не; каква музика предпочитат да слушат. 

Разговор с педагозите в училището 

Ежедневното общуване на педагозите – хора с много опит, 

работещи в НУФИ “Ф. Кутев” гр. Котел, с огромно желание, не 

само с учениците, включени в диагностичната процедура, но и с 

всички обучаващи се в училището ученици, дава възможност на 

учителите да преценят личностните качества на всеки един 

ученик, както и качеството на междуличностните отношения, 

които всеки един при общуването, с другите   ученици, създава.   

 

2.1. Основни показатели за установяване степен на 

индивидуално  музикално развитие във възрастовите периоди 

при обучението по гайда 

Първи показател: Проверка на музикален слух 

 Показател за проверка на височинен компонент на 

музикалния слух. При този компонент на музикалния слух, 

използваме три мелодии –  водоравно движение, възходящо 

и низходящо.   

 Откриване на интонационни грешки при мелодия. Предлага 

се една и съща мелодия, която при повторението да има 

допусната  интонационна грешка. 

 Разпознаване на мажор и минор от два изсвирени откъса 

от  мелодии. Предлагат се две мелодии – едната в мажор, а 

другата – в минор.    

 Показател за проверка на динамичен компонент на слуха. 

Според съществуващата педагогическа традиция за 

диагностика на развитие на музикалния слух, е редно да се 

изследва динамичен компонент    на слуха.   

 Показател за проверка на тембров компонент на слуха 
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Втори показател за проверка на ладов и метроритмичен 

усет 

 Довършване с глас по усет на мелодия и да изсвири 

предложеното. При изсвирването от преподавателя се 

изпуска естественото каденционно развитие на музикалната 

мисъл в 4 такт, за да може ученикът да изпее и после да 

досвири, по свой усет фразата; 

 Показател за разпознаване на темпо – бързо, бавно и 

умерено; 

 Двуделни метруми. Разпознаване чрез пляскане с ръце на 

метрум: двуделен равноделен и двуделен неравноделен в 

конкретна музикална фраза – 5/8 и 2/4; 

 Разпознаване чрез пляскане с ръце на метрум: двуделен 

равноделен и двуделен неравноделен в конкретно 

класическо музикално произведение – 2/4 и 5/8; 

 Триделни метруми - откриване и отразяване на 

тривременна група в началото и в края с определяне на 

размер и пляскане с ръце: 

 Разпознаване чрез пляскане с ръце на триделни метруми: 

триделен равноделен и триделен неравноделен в конкретно 

класическо музикално произведение – 3/4 и 7/8. 

 Разпознаване чрез пляскане с ръце на четириделни метруми 

в конкретно произведение и назоваване броя на осмините 

  

Трети показател: за проверка на музикалнослухови 

представи 

 Показател за разпознаване на конкретна фолклорна 

интонация (Добруджанска фолклорна област) от две 

предложения, с еднакъв размер; 

 Разпознаване на изучавано през срока хоро чрез 

прослушване на по едно коляно от две изучавани пиеси; 

 Разпознаване на мордент /първото изучавано при свиренето 

на гайда украшение/ от три налични украшения в нотен 

пример “Новопазарска ръченица” - трилер, форшлаг и 
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мордент. 

 

Четвърти показател: за усъвършенстване на 

техническите  сръчности на изпълнителя 

 Работа върху труден техническо – изпълнителски похват - 

осмина пауза, изискващ постоянното прекъсване на 

въздушната струя на инструмента върху коляното на 

изпълнителя (размер 2/4); 

 Работа върху труден технически похват до диез кърма 

(полуотворен пръстов отвор на показалеца на долна ръка) в 

комбинация със стакато на коляно; 

 Проверка на уменията за свирене в бързо темпо. 

 

3. Анализ на получените резултати  

Анализ на резултатите от проведената анкета с 

родители.  

За постигане целта на дисертационния труд е проведена 

анкета с родители на общо 27 деца, участващи в изследването и 

техните родители. Показано е тяхното териториално 

разпределение,  колко родители имат децата, етническото 

положение на родителите, социалния статус на семействата, 

техните музикални предпочитания и др. 

 

Интервю с ученици 

В настоящото изследване се интервюират общо 27 ученици 

от четири  населени места, съответно четири различни училища с 

изучаване на инструмента гайда. Въпросите, на които отговарят 

учениците са свързани с това дали харесват инструмента гайда; 

откога са започнали да свирят;  има ли певци и музиканти в рода 

им;обичат ли да свирят пред хора; какви индивидуални награди 

имат от конкурси; какви ансамблови награди имат от конкурси; с 

кого обичат да общуват докато се учат да свирят; с кого не обичат 

да общуват докато свирят; каква музика обичат да слушат вкъщи. 

Всички резултати са онагледени от таблици и графики в 

дисертацията. 
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Разговор с педагозите в училището 

За постигане целта на изследването се провежда разговор с 

педагозите, преподаващи музикален инструмент гайда. Те са 

отлични   специалисти с многогодишен опит, работещи с чувство за 

отговорност и ентусиазъм. 

Ежедневното им общуване с учениците им дава възможност 

да преценят личностните им качества и междуличностните им 

отношения. 

Общата преценка на педагозите за личностните качества 

на учениците е, че те са социални. Справят се добре с 

поставените задачи и в  поставените ситуации. Общуват чудесно 

помежду си. 

Резултатите от педагогическото изследване в 

дисертационния труд са обработени  статистически чрез 

SPSS 20.0, а графиките са представени  чрез  Microsoft Office 

Excel 2013. 

 

4. Обучаващ експеримент – методика, съдържание, 

задачи, форми на   работа – индивидуални и ансамблово-

екипни 

Индивидуалното експериментално обучение по гайда бе 

проведено с 9 ученика през учебната 2018/2019 година, като 

възрастовото разпределение на участниците, ученици от класа по 

гайда, на провеждащият се експеримент в НУФИ „Ф. Кутев“ гр. 

Котел е следното: 8. клас – 1 ученик; 9. клас – 6 ученика; 10. клас 

– 1 ученик; 11. клас – 1 ученик 

Крайната цел в експерименталното обучението по 

специален предмет гайда е да се постигне, от всеки ученик, високо 

инструментално- художествено майсторство, като стремежът на 

този експеримент е това високото инструментално-художествено 

майсторство да се изразява и в свързаност между индивидуално и 

ансамблово социално осъзната необходимост от изучаване, 

опазване, развиване и предаване на поколенията на гайдарското 
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изкуство, като значима част от Българското фолклорно 

наследство. 

Преди да се пристъпи към същността на проведеното 

експериментално  обучение, необходимо е да се поясни, че авторът 

на изследването през цялата   педагогическа практика обучава 

учениците по този начин, който за целита  на процедурата се 

счита от него за нетрадиционен и иновативен. 

 

СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНО 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

Методите, които се ползват, се групират около 

дейностите, чрез които   експериментално се реализира 

обучението по гайда по този начин: 

 възприемане, възпроизвеждане и затвърждаване на 

музикален образец;   

 художествено възпроизвеждане на музикален    образец; 

 мензурни /в размер/ мелодии; 

 безмензурни мелодии /бавна мелодия/ като част от 

експерименталното обучение; 

 творчество; 

 ансамблово обучение; 

 форми на работа. 

 

Вследствие приложената иновативна методика, 

постиженията на учениците са неоспорими: 

 индивидуални участия - в общ брой 11 конкурса, 8 от 

участващите в процедурата на експерименталното обучение 

ученици имат общ брой 33 награди: поощрение - 4; първа - 

12; втора - 6; трета - 4; специална -7.   

 Наградите от конкурсното участие на Гайдарският 

оркестъра са 10 на брой, а концертни участия: 30 броя. 
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5. Сравнение на резултатите от началния и 
заключителния констатиращ експеримент 

5.1. Откриване на интонационна грешка в мелодия  

В началото при откриване на интонационна грешка в 

мелодия, експерименталната група се справя 100% в резултат на 

приложената експериментална методика и вече придобитите 

умения, докато учениците от контролните групи изпитват 

сериозни затруднения - такива са с. Широка лъка и гр. Шумен, 

където не се справят 16,67%. При заключителният експеримент гр. 

Котел се справят 9 ученика (100%) от първи опит, при учениците 

от гр. Казанлък и гр. Шумен се наблюдава подобрение на 

резултата се справят от два опита, само с. Широка лъка имат 1 не 

справил се ученик (16,67%).  

  

Откриване на интонационна грешка в мелодия  

Начален констатиращ експеримент  Заключителен констатиращ 

експеримент  

  ЕГ  КГ  ЕГ  КГ  

Коте

л  

Казанлъ

к  

Широк

а лъка  

Шуме

н  

Коте

л  

Казанлъ

к  

Широк

а лъка  

Шуме

н  

първи  

опит  

100

%  

66,67%  50%  50%  100

%  

66,67%  50%  83,33

%  

втори  

опит  

-  33.33%  33,33%  33,33  

%  

-  33,33%  16,67%  16,67

%  

не се 

справя

т  

-  -  16,67%  16,67

%  

-  -  16,67%  -  
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5.2. Двуделни метруми. Разпознаване чрез пляскане с ръце 

на метрум: двуделен равноделен и двуделен неравноделен в 

конкретна музикална фраза – 5/8 и 2/4  

При сравнителният анализ на данните е видно, че при 

първата мелодия експерименталната група от 9 ученика (100%) се 

справя. В останалите групи в началният експеримент има ученици, 

които не могат да се справят с поставената задача, гр. Казанлък и 

гр. Шумен с по 1 ученик (16,67%), а с. Широка лъка 2 ученика 

(33,33%). При заключителния експеримент, експерименталната 

група се справя на 100%, докато всички останали групи успяват 

едва след втори опит. При втората мелодия в началният 

констатиращ експеримент само 1 ученик (11,11%) от гр. Котел се 

справя от втори опит. В контролните групи отново има ученици, 

които изпитват затруднения и не се справят със задачата - гр. 

Шумен 1 ученик (16,67%), гр. Казанлък 2 ученика (33,33%), с. 

Широка лъка 3 ученика (50%). В заключителния констатиращ 

експеримент отново експерименталната група има отлични 
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резултати - 100%, а всички останали групи се справят след втори 

опит.  

 

Разпознаване, чрез изсвирване от гайда, на двуделни метруми 

а) равноделен 2/4; б) неравноделен 5/8А  

  Начален констатиращ 

експеримент  

Заключителен 

констатиращ 

експеримент  

ЕГ  КГ  ЕГ  КГ  

Коте

л  

Казанл

ък  

Широ

ка 

лъка  

Шум

ен  

Кот

ел  

Каза

нл ък  

Шир

ок а 

лъка  

Шум

ен  

 

Първа 

мелод

ия  

първи  

опит  

100%  66,67%  66,67

%  

83,33

%  

100

%  

83,33

%  

83,33

%  

66,67

%  

втори  

опит  

  16,67%    -  -  16,67

%  

16,67

%  

33,33

%  

не се 

справ

ят  

  16,67%  33,33

%  

16,67

%  

-  -    -  

  

Втора 

мелод

ия  

първи  

опит  

88,89

%  

33,33%  50%  83,33

%  

100

%  

66,67

%  

66,67

%  

66,67

%  

втори  

опит  

11,11

%  

33,33%    -  -  33,33

%  

33,33

%  

33,33

%  

не се 

справ

ят  

  33,33%  50%  16,67

%  

-  -  -  -  
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6.3.1. Показател за разпознаване на конкретна 

фолклорна интонация (Добруджанска фолклорна област) от 

две предложения, с еднакъв размер  
 а) Тракия  б) Добруджа  

Прави впечатление, че при първата мелодия, по този 

показател, при разпознаване на фолклорните интонации от Тракия, 

в началният констатиращ експеримент, гр. Котел и гр. Шумен се 

справят отлично, докато другите две групи изобщо не ги 

различават. В заключителния констатиращ експеримент, 

експерименталната група от гр. Котел запазва отличният резултат 

100%, гр. Шумен понижават резултата си с 1ученик (16,67%), 

който не успява да се справи. В останалите две групи има леко 

повишаване на резултата. При втората мелодия при разпознаване 

на фолклорни интонации от Добруджа, в експерименталната група 

има 1 ученик (11,11%), който не се справя и 1 ученик (16,67%) от 

гр. Шумен, който се справя след втори опит в началният 

констатиращ експеримент, а всички останали групи не се справят. 

При заключителния - всички групи повишават резултат си, като 

експерименталната група достига 100%.  

 

  Разпознаване на фолклорни интонации  

 а) Тракия  б) Добруджа  

   Начален констатиращ 

експеримент  

Заключителен 

констатиращ 

експеримент  

ЕГ  КГ  ЕГ  КГ  

Котел  Казанл

ък  

Широ

ка 

лъка  

Шуме

н  

Коте

л  

Казан

л ък  

Широ

к а 

лъка  

Шуме

н  

  

  

  

първи  

опит  

100%  -  -  100%  100

%  

16,67

%  

33,33

%  

83,33

%  

втори  

опит  

-  -  -    -  16,67

%  

-  -  
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Първа 

мелод

ия  

не се 

справ

ят  

-  100%  100%    -  66,67

%  

66,67

%  

16,67

%  

Втора 

мелод

ия  

първи  

опит  

88,89

%  

-  -  83,33

%  

100

%  

16,67

%  

33,33

%  

83,33

%  

  втори  

опит  

-  -  -  16,67

%  

  16,67

%  

-  -  

не се 

справ

ят  

11,11

%  

100%  100%      66,67

%  

66,67

%  

16,67

%  
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6.4.2. Работа върху труден техническо - изпълнителски похват 

до диез кърма (полуотворен пръстов отвор на показалеца на 

долна ръка) в комбинация със стакато на коляно). 

Резултатът от сравнителния анализ показват, че 

изпълнителният похват до-диез кърма сериозно затруднява 

учениците от всички изследвани групи. В началният експеримент 
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има ученици които не успяват да се справят със задачата: гр. Котел 

3 ученика (33,33%), гр. Шумен и с. Широка лъка по 4 ученика 

(66,67%) и гр. Казанлък 5 ученика(83,33%). При заключителния 

констатиращ експеримент отново само в експерименталната група 

ученици се справят. При всички останали групи повишението на 

резултата е слабо.  

Това може да се види в таблица 54 и графика 66:  

Таблица 54  

  

Работа върху труден техническо - изпълнителски похват до 

диез карма ( полуотворен пръстов отвор на показалеца на 

долна ръка) в комбинация със стакато на коляно  

  Начален констатиращ 

експеримент  

Заключителен 

констатиращ експеримент  

ЕГ  КГ  ЕГ  КГ  

Котел  Казанлъ

к  

Широк

а лъка  

Шуме

н  

Котел  Казан

л ък  

Широ

к а 

лъка  

Шуме

н  

първи  

опит  

44,44

%  

-  -  16,67

%  

66,67

%  

-  16,67

%  

33,33

%  

втори  

опит  

22,22

%  

16,67%  33,33%  16,67

%  

33,33

%  

33,33

%  

33,33

%  

33,33

%  

не се 

справя

т  

33,33

%  

83,33%  66,67%  66,67

%  

-  66,67

%  

50%  33,33

%  

  

  

 



 

40 

 

 

 
  



 

41 

 

 

ОБОБЩЕНИЕ, ИЗВОДИ 

 

В проведеното експериментално обучение гайдарското 

изпълнителско изкуство е разгледано от педагогическа гледна 

точка, като сложен комплекс от музикално-слухови и 

инструментално-технически умения. Овладяването му в учебна 

среда изисква осъществяването на последователни  педагогически 

действия чрез поставянето на точни, ясни и съобразени с 

възможностите на всеки един ученик цели и задачи, гарантиращи 

провеждането на успешна класно-урочно-индивидуална 

подготовка, както и на самоподготовка – достатъчна като 

количество и качество, от страна на   ученика, за усвояване на нови 

и затвърждаване на стари знания и добиване на собствен сценичен 

опит. Приложените експерименти – начален констатиращ, 

обучаващ и констатиращ, са анализирани. Подреден по трудност е 

и репертоарът към всеки показател. Въз основа на получените 

резултати от диагностичната процедура и направения анализ, 

могат да се направят следните изводи: 

 Дисертационният труд предлага систематизирано 

обобщение и изясняване на понятията и термините, свързани 

със социализация на  ученици от 5.- 12. клас чрез български 

музикален фолклор при обучението по гайда; 

 Направен е обстоен анализ на научната литературата, по 

проблема, както българска, така и чужда, и са обобщени 

основните изводи от научните търсения; 

 В детайли е посочен поетапния избор на музикална 

литература при обучението по гайда в обучаващия 

експеримент; 

 Във всички етапи на обучение заниманията по гайда 

допринасят за успешната социализация на онези ученици, 

които ги упражняват съзнателно, целенасочено, 

непрекъснато и упорито; 

 Слухово-подражателния метод, като част от обучението на 

начинаещия гайдар, а и в по-късните етапи (среден и работа 



 

42 

 

 

с напреднали) на обучение на гайдари, е не само желателно, 

но и наложително да не се преекспонира, а да се свърже 

веднага с нотното  ограмотяване на ученика; 

 Имитацията, като основна форма за овладяване на стиловата 

орнаментика, когато бъде представена, като сбор от звуково-

двигателни възможности, както е при работата в 

експерименталното обучение, предоставя на всеки един 

ученик възможност за комфортен нему, и едновременно с 

това интонационно-коректен творчески почерк, а това е 

предпоставка за изграждане на личен изпълнителски стил; 

 Импровизацията, като форма на свободното музициране, е 

нужно да се поощрява още в най-ранните занимания с 

инструмента гайда, но за  да се овладее стилово, се нуждае от 

стабилни технически и интонационни познания за 

превръщането ѝ в авторски продукт със значимост на 

творческия факт – запис на нотен текст; звукозапис; 

сценична реализация; 

 Проведеното експериментално обучение потвърждава, че в 

педагогическата практика е възможно и необходимо още в 

среден и гимназиален етап да се поощрява създаването, 

нотирането, както и звукозаписа на авторско произведение 

въз основа на фолклорните интонации; 

 Социализиращата роля на обучението по гайда, като част от 

фолклорно-инструменталното обучение е възможна, както 

се видя от   проведеното експериментално обучение, а именно 

- ансамбловите занимания подкрепят индивидуалните 

занимания по гайда, както и обратното; 

 Проведеното експериментално обучение потвърждава че 

създаването   на мултидиалектен гайдар – т.е. гайдар, 

владеещ диалектно- фолклорната специфика на повече от 

една музикално-фолклорна област и умеещ да изразява себе 

си чрез убедително сценично присъствие, е възможно с 

упорита работа с гайдата, с овладяване на нотното писмо, с 

ограмотяване и възпитаване на музикален слух и музикални 



 

43 

 

 

способности; 

 Изготвеният анализ е иновативен, изграден на база 

практическия опит на автора и детайлното познаване на 

обучението на ученици от 5. – 12. клас по гайда. При 

експерименталното обучение, методите и формите на 

работа, съобразени с индивидуалните възможности на всеки 

ученик-гайдар, успешно възпитават музикалния слух, 

развиват   техническите сръчности и умения и социализират 

личността му; 

 Очертава се все по-острата нуждата от квалифицирани 

гайдари, чието формиране, както е известно, е бавен и труден 

процес; 

В дисертационния труд са систематизирани практическите 

знания, умения, резултати, изводи, опитът, направената 

равносметка, натрупани в процеса на работата на автора, като 

педагог по гайда и ръководител на гайдарски състави до седем и 

над седем участника, като възпитателните задачи и стремежа за 

все по-големи художествени постижения не са, а и не   би трябвало 

в ничия педагогическа практика, да бъдат конфликтно 

противопоставяни. 
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НАУЧНИ ПРИНОСИ 

 

Изследването на проблема за социализация на учениците от 

5. – 12. клас чрез български музикален фолклор при обучението по 

гайда, предполага организация на приносните моменти в два 

аспекта: 

 

В теоретичен аспект: 

1. Систематизирана е научна информация относно структурата 

на музикалността в процеса на развитие на учениците от 

прогимназиална и гимназиална възраст, изучаващи народен 

музикален инструмент гайда. 

2. Теоретично е обоснован проблемът за значението и 

развитието на музикалния слух и музикалните способности 

на основата на българския музикален фолклор чрез 

обучението по гайда за цялостното развитие на личността на 

учениците и тяхната социализация. 

3. Доказва се възможността за развитие на съхранена традиция 

за използване на българския музикален фолклор при 

социализиране на подрастващите в условия на обучението 

им по гайда в националното училище за фолклорни 

изкуства. 

4. Теоретично е обоснован и предложен подход за развитие на 

музикалния слух и музикалните способности на учениците в 

прогимназиална и гимназиална степен, който се основава на 

българския музикален фолклор. 

5. Теоретично е доказано, че развиването на музикалния слух 

и усвояването на определен обем от знания, базирани на 

общуването с националните традиции и ценности, както и 

осъзнаването им от учениците в прогимназиална и 

гимназиална възраст, чрез обучението по гайда, ще 

допринесе за тяхната социализация и откриването на 

мястото им в социоприродното обкръжение. 

6. Разработена е стойностна система от критерии и показатели 

за установяване степен на индивидуално музикално 
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развитие при обучението по гайда във възрастовите 

периоди, включващо проверка на музикален слух и неговата 

основна форма на проявление – мелодически слух, основни 

музикални способности – ладов и метроритмичен усет и 

музикалнослухови представи и за усъвършенстване 

техническите сръчности на изпълнителя, отразяващи 

състоянието им, както при обучението в урочната дейност, 

така и в ансамблово-екипни изяви на учениците. 

7. Изградена е стройна, логично структурирана методика на 

обучение по гайда, в която са обединени задачи и форми на 

работа, целящи по-лесното и бързо развитие на музикалния 

слух и музикалните способности на учениците от 

прогимназиален и гимназиален етап в националното 

училище за фолклорни изкуства. 

8. Доказва се, че надеждността на проведения експеримент е 

висока чрез предложената експериментална методика на 

обучение по гайда с ученици от прогимназиална и 

гимназиална възраст за развитие на музикалния им слух и 

основните музикални способности, и може успешно да се 

използва в гайдарската педагогическа практика. 

 

В практико - приложен аспект: 

1. Разработена е и апробирана иновативна методика за 

развитие на музикалния слух и музикалните способности на 

учениците чрез овладяване на подходящи за възрастта им 

фолклорни творби при обучението по гайда не само в 

урочната дейност, но и в ансамблово-екипни изяви. 

2. Прилагането на създадената иновативна методика за 

развитие на музикалния слух и основните музикални 

способности на учениците – гайдари от прогимназиална и 

гимназиална възраст, чрез овладяване на подходящи 

фолклорни творби в различните възрастови периоди, е нов 

подход както в урочната дейност, така и в ансамблово-

екипните им изяви. 
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3. Предложената методика за развитие на музикалния слух и 

основните музикални способности на учениците, при 

обучението по гайда, от прогимназиална и гимназиална 

възраст, основан на българския музикален фолклор, 

съществено оптимизира дейността на педагога не само в 

типовете урочна дейност, но и в ансамблово-екипни 

сценични изяви на учениците, като внася яснота и 

целесъобразност при провеждането им. 

4. Предложената от автора методика повишава интересът на 

учениците и привлекателността на обучението в тези часове. 

5. Създадените и експериментирани от автора педагогически 

технологии са представени в детайлна методическа 

последователност, придружена с конкретни примери, което 

е и фактор за тяхната висока практическа приложимост. 

6. Практическата значимост на изследването се състои и в това, 

че иновативната методика за развитие на музикалния слух 

на учениците от прогимназиална и гимназиална възраст, 

чрез овладяване на български музикален фолклор при 

обучението по гайда, което най-вече съдейства и за 

социализацията им, може да бъде приложен в националните 

училища за фолклорни изкуства в страната, а също и в 

музикални училища с профил български музикален 

фолклор. 

7. Методиката на обучението по гайда се обогатява с теоретико 

- приложен модел за развитие на музикалния слух и 

основните музикални способности на учениците от 

прогимназиална и гимназиална възраст чрез овладяване на 

разнообразни фолклорни образци от фолклорните области в 

България, не само в урочната дейност, но и в ансамблово-

екипни изяви, което осъвременява образователния процес. 
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