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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на 

разширен съвет на катедра „Музикална естетика, музикално 

възпитание и изпълнителство“ при Педагогически факултет към 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. 

 

 

Дисертационният труд е с обем 218 страници. От тях 188 

страници са основен текст изложение, 6 страници литература и 24 

страници – приложения. Библиографията включва 140  

източника, от които 18 на чужд език. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата ще се състои на .............2022 г. от …… часа в 

зала …… на Педагогическия факултет. 
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УВОД 

 

Музикалното възпитание и танцовото обучение в 

българската общообразователната система традиционно са част 

от образователния и възпитателния процес в българското 

училище. Осъществяват се по програми на Министерство на 

образованието и науката. Броят на учебните занимания във всяка 

училищна степен, както и системата за оценяване на тяхната 

ефективност, се определят централизирано - в учебни планове и 

държавните образователни изисквания (като последните от 2016 

година вече са държавни образователни стандарти).  

Динамичните промени и влиянието на съвременната 

цивилизация наложиха изменения в основните послания, 

характерни за новия тип образование. В тази посока у нас се 

говори за технологии и технологични модели в образователната 

политика, адекватни на глобализационните процеси и тенденции 

в европейски контекст. От общото образование в училище у нас 

се очаква да подготвя конкурентноспособни индивиди, които да 

умеят да се реализират в условията на променящия се пазар на 

труда. Апропо, образованието следва да допринася за развитието 

на здрави, хармонични, успешни съвременни личности. 

Проблемът на изследването е в липсата на технологични 

модели за установяване на резултатите от процеса на обучение по 

предмета музика, в частност на дейността „слушане на музика“, и 

предмета хореография в общообразователното училище, и за 

въздействието на тези модели върху резултатите от обучението 

по други учебни предмети. 

Актуалността на темата е свързана със съвременните 

изисквания за все по-нарастващата необходимост от постигане 

качество на общото образование и проследимост на резултатите 

от обучението. Качеството на образование е процес, в който 

ученикът придобива знания, умения и компетентности в 

училище, като заедно с това се социализира, развива се 

емоционално, духовно-нравствено и физически, което е една от 

целите на предучилищното и училищно образование. Това 

определя необходимостта от постигане качествени резултати на 

общото образование, свързано с проследяване на ефективността и 
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резултатите от обучението в училище в областта на музикалното 

и танцово изкуство.  

Предмет на изследването са иновационни процеси и 

технологии в обучението по предмета музика и предмета 

хореография в общото образование.  

В тази връзка се разглежда възможността за: 

- подобряване на качеството на обучение на учениците по 

учебен предмет музика (в частност дейността слушане на музика) 

и учебен предмет хореография в общообразователното училище; 

- подобряване качеството на живот - личностен, 

обществен, социален, укрепване на здравето на подрастващите, 

на качествата на тяхната психика, памет, което ще рефлектира 

върху по-успешното реализиране на педагогическите цели на 

образование, възпитание, като цяло на качеството на обучение.  

Обект на изследване са ученици (начален и 

прогимназиален етап), изучващи музика и хореография в 

българското училище. 

Целта на дисертационния труд е да се проследи 

развитието на музикалното и танцово образование в българското 

общообразователно училище и да се представят два нови 

технолични модела: по музика и хореография - „Ключът на 

музиката“ и „Фолклорна плетеница“, като иновативни и 

интегративни образователни модели на обучение. Двата 

технологично разработени и приложени модела, стартирали като 

регионални инициативи, нямат национален аналог. 

В тази връзка в настоящето изследване се систематизира 

информация от публикувани изследвания, методически 

достижения, свързани с музикалната дейност слушане на музика, 

като се аргументира  конструктивното възприемане на музика 

в обучението по музика, хореография, както и в съчетаването на 

двете изкуства – музика и танц. 

 

Въз основа на поставената цел са определени следните 

основни задачи: 

- Да се анализира опита в обучението по музика и 

хореография в българските училища. 
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- Да се проучи чуждестранният опит в съчетаното 

използване на музиката и танца. 

- Да се проучи и анализира научна, учебна и методическа 

литература, свързана със спецификата на възприятието, на 

музикалното възприятие – аспекти на въздейстие. 

- Да се проучи присъствието на дейността слушане/ 

възприемане на музика в българското училище. 

- Да се разработи нова технология за отчитане и проверка 

на резултатите от обучението по учебен предмет музика в 

българското общообразователно училище, включително за 

дейността възприемене на музика. 

- Да се разработи дидактически модел – алгоритъм, за 

практическо прилагане на придобитите знания и умения от 

обучението по музика и отчитане на резултатите от дейността 

възприемане на музика.  

- Да се разработи и апробира дидактически тест, свързан с 

учебното съдържание по музика в IV клас, ООП. 

- Да се анализират резултатите от проведеното научно 

изследване. 

- Да се извърши експериментална проверка на 

ефективаността от изучаването на учебен предмет хореография 

върху резултатите от обучението по други общообразователни 

предмети в училище на ученици в прогимназиален етап. 

- Да се анализират резултатите от проведената 

експериментална проверка на ефекта от изучаването на 

хореография. 

 

В основата на изследването стои следната хипотеза: Двата 

образователни модела – музикалната игра „Ключът на музиката“ 

и „Хореографска плетеница“, дават възможност за проверка, 

практическа приложимост, анализ на знанията и уменията от 

обучението по предмета музика, в частност на конструктивното 

възприемане на музика, и по предмета хореография, развиват 

уменията на учениците от начален и прогимназиален етап, което 

рефлектира върху качеството на самия учебен процес. 
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Методи на изследването: 

За реализиране на целта и задачите на настоящото 

изследване и за проверка на хипотезата са използвани следните 

методи: 

- Проучване на литература, свързана с предмета на 

изследването; 

- Различни теоретични и емпирични изследователски 

методи, като наблюдения, анализ, обобщение,  сравнение, 

групови дискусии с учители, анкети, тестове; 

- Дидактически опит; 

- Статистически методи за обработка на 

експерименталните данни; 

- Използваният дидактически инструментариум включва 

тестове за проверка на знанията и уменията на учениците. 

 

Разкритите особености и постигнатите резултати в 

дискутираното пространство следва да са принос за положителна 

промяна в образователната парадигма по музика и по 

хореография в общообразователното училище, както за региона, 

така и за страната. 

 

 Структурата на докторантския труд включва увод, четири 

глави, заключение, литература и приложение.  
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Глава I. Ролята на образованието за обществото. Специфика 

на музикалното и танцово  изкуство в общообразователното 

училище 

1. 1. Образованието като функция на обществото. Социална 

функция. 

Образованието у нас, от юридическа гледна точка, е 

конституционно право на всяка личност. Образованието (М. 

Андреев, И. Иванов), образователната политика (М. Шамов и 

др.), са част от основните функции на държавата. Държавната 

образователна политика е „неизменна част от социалната 

функция на държавата и има за цел да осигури възпитание и 

образование на бъдещите пълноценни членове на солидарната 

общност“ (Шамов, 2009). Нейната практическа реализация у нас 

се осъществява посредством въвеждане и поддържане на 

качествено и ефективно начално, средно и висше образование. 

Под образование в научаната литература най-често се 

посочва всеки процес, чрез който се ръководи формирането 

потенциала на съзряващия организъм. Този процес днес може да 

бъде формален (съзнателен, в резултат от училищно 

образование), неформален (като резултата на влиянието на 

обкръжаващата среда).  

Образованието е разгледано като функция - в живота на 

обществото, в живота на отделната личност. То играе 

изключително важна роля за всяко общество, защото осигурява 

важни предпоставки за неговото пълноценно възпроизводство. В 

тази връзка днес все по-актуално е търсенето и постигането на 

качество на образованието.  

Обучението и образованието не са самоцелни, още повече 

когато този процес е организиран и ръководен централизирано, 

както у нас, на национално, държавно ниво.  

Стратегическата роля на образованието за обществото е 

„сложно и комплексно явление, поради което тя не е и не може да 

бъде монопол само на педагогическата наука“, отбелязва 

научната общност у нас. Изследването и обяснението на тази 
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роля при съвременните условия придобиват все по-подчертан 

интердисциплинарен характер (Андреев, 1998).  
1.2. Обзор на обучението по музика 

В този параграф е представено образованието в България 

след 1878 година. Изведени са приносни моменти в музикалната 

ни теория и практика. 

Реформирането на националната учебно-възпитателна 

теория и практика у нас започва в края на XIX и началото на XX 

век от българските педагози. Българските просветни дейци 

взаимстват от опита на реформаторите от Европа, САЩ, Русия, и 

същевременно запазват нашата национална и културна 

идентичност, в случая към българските народни танци и игри. 

Българаският танц и игра, както и музиката (пеенето) като 

учебен предмет, имат своето неотменно място в българското 

училище. Българските просветни дейци от края на XIX и 

началото на XX век са убедени в тяхната възпитателна и 

образователна роля за формирането на младата генерация и на 

целия български народ, без той да губи своята идентичност. 

Обособяването на предмета пеене като учебна 

дисциплина в българското училище е продължителен процес.  

Постепенно целите и задачите еволюират - в учебната 

програма от 1897 г., а по-късно в тези след 1910 г. поетапно се 

появяват задължителни песни за всеки клас; извежда се на преден 

план художествено-образната страна на музикално-

възпитателния процес, заедно с музикално-техническата. 

През първите десетилетия на XX век в България се 

разпространяват и някои от идеите на реформаторските течения в 

образованието. Конструктивизмът като теория на ученето, по-

общо казано за обучението, навлиза в образованието в 

последните десетилетия на миналия век чрез трудовете на Жан 

Пиаже, Лев Виготски, Джон Дюи и последователите им.   

Развитието на образованието в България през последните 

двадесет години, след настъпилите промени в държавното и 

политическото устройство на страната и нейната ориентация, 

може да се опише като резултат от комбинираното въздействие 

на регионални, европейски и световни тенденции.  
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В този параграф са представени основните музикални 

дейности. Обърнато е внимание на дейността възприемане на 

музика. 
Обучението по музика в българското общообразователно 

училище няма аналог с другите предметни области. Разбирането 

и усвояването на музикалната материя е в основата на 

емоционално-ценностното, естетическо отношение на 

подрастващите към музикалното изкуство, което създава условия 

за развитие на цялостна представа за музиката, за придобиване на 

ключови, опорни знания, умения, отношения и компетенции.  

Условията, средата, в която се реализира самото музикално 

развитие на индивида (Атанасова-Вукова, 2019) е свързано с 

основни видове музикални дейности, утвърдили се в обществено-

историческата практика. Това  са: 1) възприемане (слушане) на 

музика, 2) изпълнение на музика, 3) музикално-творчески 

дейности. 

В историески план възприемането на музика, като 

елемент, част в урока от началния курс, е въведено през 1955 г. в 

българското общообразователно училище. Дълго време се е 

смятало, че не е целесъобразно да се слуша музика в началното 

училище. Едно от главните основания за това са трудностите при 

отчитане на резултатите от тази дейност при децата. 

Технологичният модел на музикалната игра, който е представен в 

трета глава, е в отговор на тези потребности. 

Липсвата на научен подход при определяне същността, 

значението, ролята, което слушането на музика има за музикално-

сетивното развитие на учениците от началния курс, води до 

премахнането на раздела „Слушане на музика“ през 1960 година. 

От 1973 г. в съдържанието на учебната програма са оформени 

разделите „Музикална перцепция“ и „Слушане на музика“, които 

включват конкретни задачи за формиране на музикалното 

възприятие – за наблюдаване, за различаване, разпознаване, 

слухов анализ на музикално-изразни елементи, така също и за 

слушане на цели музикални произведения (Кръстева, 1987). 

Дейността слушане на музика в програмата от 1981 г. е 

насочена главно към формиране на умения за цялостно 

обхващане и възприемане на музикалните произведения, за 
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активно развитие на музикалния слух, за натрупване на 

музикално-слухов опит, за развиване на музикалната памет и 

въображение чрез възприемане на различни музикални 

произведения. 

При реформата в българското образование, започнала 

през 2000 г., в обучението по всички учебни предмети се налагат 

изисквания - Държавни образователни изисквания (ДОИ), които 

за първи път поставят еднакви за всички стандарти: за учебното 

съдържание, зa организацията на учебния процес. 

От учебната 2016-2017 г. във връзка с ЗПУО и 

произтичащите от него нормативни документи - 19 ДОС, 

поетапно са въведени нови учебни програми по всички учебни 

предмети, в това число по предмета музика от I до X клас. В тази 

връзка в образователната система действат одобрените от МОН 

учебници и учебни помагала за съответните етапи – начален, I - 

IV кл., прогимназиален, V - VII кл, и първи гимназиален - VIII - X 

клас. Подборът на музикалните примери за слушане е по 

преценка на съответния авторски колектив. 

Общото при всички авторски колективи е тяхното 

обединяване около необходимостта от възпитаване както на 

слушателски, така и на аналитични навици и умения във всеки 

учебен час. 

Възприемането на музика, като една от основните музикални 

дейности, е в основата за изграждане на музикално-слухови 

представи и понятия и на музикално-слухово представяне. 

Възприемането на музика е дейност със сложен, 

многообхватен характер, в основата на която стои психическия 

процес на музикалното възприятие. Музикалното възприятие 

носи активен характер, основава се на система от перцептивни 

действия, овладяването на които изисква специално обучение и 

съответстваща практическа дейност. Възприятният процес е 

свързан и с усвояване на определен обем от знания, за което е 

необходимо и съответно обучение. Като последното следва да е 

съпътствано с практически дейности и приложение. С това се 

установяват и резултатите от самото обучение по предмета, 

свързани с дейността възприемане на музика. Представеният 
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технологичен модел по музика в трета глава има подобна 

практическа насоченост. 

Днес музикалното възпитание със средствата на 

музикалното изкуство спомага за развиване както на специалните 

музикални способности, така също и на такива основни психични 

процеси, като усещане, възприятие, памет, въображение, мислене 

и реч, чувства, воля, които са функция на психиката. В тази 

връзка резултатите от заниманията, обучението, въздействието на 

музиката са широкомащабни и многоаспектни и днес те се 

отчитат в различни научни области – образование, психология, 

неврофизиология, биология, кибернетика. 

 

1.3. Обучението по хореография – исторически преглед  
Проследява се процеса на развитие на българската 

хореография, която е с над 100-годишна история. Представена и 

допълнена е периодизацията на Бисер Григоров (2008), която е от 

1878г. до 2007г., в три етапа. 

 Най-ранните прояви с телесна насоченост у нас са в 

килийните училища. През първия период, през 1897 г., в учебната 

програма за V клас на девическите училища, а от 1914 г. и в тази 

на прогимназиите, за първи път са включени и български танци. 

През годините преподаването на български танци присъства в 

програмите на обучението по физическо възпитание.  

През третият период, от 90-те години на миналия век, се 

засилва тенденцията за създаване на хореографски паралелки към 

общообразователните училища.  

През 1980 г. е началото на преподаването на Български 

народни танци в училище. Мястото - ОУ „Иван Вазов“, София. 

През първата учебна година преподаването е под формата на 

свободноизбираема подготовка (СИП). Постепенно в страната са 

разкрити хореографски паралелки в над 50 училища в цялата 

страна, като само в София те са 18. 

Този процес естествено изисква създаването на единна 

учебна програма за предмета Хореография.  

В този параграф са разгледани утвърдени от МОН учебни 

програми – от 1993 г. до 2005 г., техните цели, задачи, очаквани 

резултати, съобразно развитието и изискванията на 
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образователната система у нас и във връзка със сформирането на 

паралелки с профилирана подготовка по хореография в средните 

училища у нас – през 1007 – 1999 г. 

- От  началото на 2005 г. министърът на образованието и 

науката утвърждава учебна програма, Държавни образователни 

изисквания (ДОИ)  за учебно съдържание по хореография за IX-

XII клас, профилирана подготовка (ПП). 

Липсата на национален аналог позволи през учебната 

2011/2012 да се инициира и реализира Национален преглед 

„Фолклорна плетеница“, за учениците, изучаващи хореография 

като учебен предмет в задължителноизбираема подготовка (ЗИП), 

СИП и ПП в общообразователните училища в България, свързан с 

представяне на резултатите от обучението в зала на сцена. От 

учебната 2013/2014г. до момента „Фолклорна плетеница“ се 

организира от МОН и е със статут Национално състезание.  

В Закона за предучилищното и училищното образование от 

2016г. хореографията отсъства като профилиращ предмет. 

- От месец април 2017г. със заповед на министъра на 

образованието и науката са утвърдени учебни програми по 

предмета за учениците от I клас до XII клас, изучаващи 

хореография в разширена или допълнителна подготовка. 

 

1.4. Образователни методики, свързани с музикално-танцови 

и двигателно-обучителни практики  
Разгледани са идеи, системи за използване на движенията 

като средство за изразяване на музиката, на швейцарския 

музикант и педагог Емил Жак-Далкроз и Бела Барток, основана 

на унгарския музикален фолклор, както и системата на немски 

композитор и педагог Карл Орф. 

Като своеобразно духовно продължение на идеята на Карл 

Орф, или по-скоро тази на Емил-Жак Далкроз, е представен 

методът Музикални огледала на проф. д-р Вероника Улф Коен и 

проф. д-р Татяна Вендрова, от Катедра Музикално възпитание 

към Академия за музика и танц - град Йерусалим, Израел. 

Методът Музикално огледало е от края на XX век и в своята 

същност той служи за активация на възприятието, на 
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възприемането на музика, главно при запознаването на малките 

ученици с различни музикални произведения.  

 

Изводи от първа глава:  

1. Съвременното музикално възпитание в училище изисква 

системна,  последователна и в научно отношение издържана 

работа във връзка с възприемане, натрупване и произволно 

ползване на музикално-слухови представи, модели. 

2. Много от страните имат политика по отношение 

присъстието на музиката като предмет в училище, на музиката и 

танца, но няма единност.   

3. Липсват технологични модели за установяване на 

резултатите от процеса на обучение по предмета музика, в 

частност на дейността „слушане на музика“, и предмета 

хореография в общообразователното училище, и за тяхното 

въздействие върху резултатите от обучението по други учебни 

предмети. 

4. Има необходимост от задълбочено изследване на процеса 

на музикално възприятие.  

5. Налице е историческа необходимо за свързване на 

утвърдените методики, подходи с новите реалности.  

 

Глава II. Съвременни аспекти на обучението по музика и 

хореография  
2. 1. Възприятие. Специфика. Музикално възприятие. 

Разгледан е сложният процес на възприятието. Представени 

са класически световни научни теории, според които процесът на 

въпроятие се отнася както до фактическото получаване на 

сетивна информация за света на хората, събитията и нещата, така 

и до психическите процеси, чрез които това се осъществява.  

Обобщено е, че възприятието е познавателен психичен процес 

(Минчев, 2008), който процес има последващо действие и 

реакция върху самия субект. Отчетено е, че резултативната 

страна на възприятието на познавателния процес, се изразява в 

два аспекта: 1/ перцептивен образ на предмет и образ на 

ситуацията и 2/ промяна на състоянията на субекта. 
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Вторият аспект, който е резултат от възприятния процес – 

промяната на състоянията на субекта, респективно възниква и 

при слухово възприятие, при възприемане на музика. 

Направено е обобщение, че възприятието, вследствие 

въздействие на различни сетивни дразнители, е познавателен акт, 

който извиква в съзнанието представи, има реактивен резултат, 

като кореспондира пряко с индивидуалната емоционалност и с 

двигателната активност на даден индивид. 

В този параграф са представени видовете памет, които 

съхраняват и възпроизвеждат фрагменти и аспекти на 

индивидуалния опит на субекта; разгледана е спецификата на 

паметовите процеси. В частност музикалната памет е „много 

важна предпоставка за общото интелектуално развитие на детето, 

защото непосредствено чрез чувствата, възприятието и 

наблюдението на музикално-художествения образ тя влияе върху 

развитието и на останалите психически процеси: внимание, 

въображение, мислене и реч, воля и навици“ (Николова, 2004), на 

интелекта, като способност на индивида (Минчева, 1994). 

Обобщено е, че паметта и нейните качества имат пряко 

отношение към когнитивните, мисловни умения, свързани с 

обучаемостта на индивида. 

Възприемането на музика присъства във всички 

музикални дейности в часа по музика – пеене, свирене, движения 

с музика, в творческата дейност. Анализиран е опита на наши и 

световни изследователи по отношение на музикалното въприятие. 

Музикалното въприятие е разгледано като вид художествено 

възприятие и дейност с водещо значение в обучението по музика. 

Направени са изводи относно сложния и многообхватен 

процес на музикалното възприятие – психо и неврофизиологичен, 

който е важен за развитието на човека. Тези предпоставки дават 

насока в дисертационния труд да се търсят основанията в 

цитираните области, а съответно подходът в разработката да е 

интегративен. 

 В този параграф са разгледани психологични аспекти на 

музикалното възприятие.  

Три основни компонента участват във възприятния 

процес – слухов, емоционален и интелектуален. (Петкова-
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Mарчевска, 2004). Трите компонента могат да се съотнесат към 

трите аспекта на музикално възприятие. Слуховият компонент се 

свързва с физиологичния аспект на възприемане и въздействие, 

емоционалният - с психофизиологичния аспект, а 

интелектуалният – с педагогическия, образователен, когнитивен 

аспект на музикалното възприятие и въздействие. Може да се 

обобщи, че трите компонента, оформят три аспекта на 

музикалното възприемане и въздействие, те са взаимно свързани, 

взаимно зависими, взаимнопроникващи и повлияващи се един от 

друг. Тяхното комплексно въздействие върху слушателя води и 

до постигане на съответни положителни резултати – 

емоционални, поведенчески, когнитивни. Това насочва към 

тяхното интегрирано разглеждане във втора глава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1. Взаимовръзка на музикалното възприятие. 

 

В музикалната теория и практика различни автори – наши, 

чужди,  предвид сложността на процеса на музикалното 

възприятие и включване на много психични процеси и 

когнитивни дейности в него, конкретизират и допълват с 

определения възприемането на музика, като например 

„аналитично възприемане на музика“, „пълноценно музикално 

възприятие“ (В. Манолова), „смислово възприятие“ (Шерковин, 

цитиран от Ив. Пеев), „преднамерено възприятие“, 

„дифиренцирано възприятие“ (Е. Николова), „задълбочено 

възприемане на музика“, „съзнавано възприятие“, цялост на 

възприятието.  
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Подобен подход дава по-конкретна образователна и 

методическа насока при реализирането от учителя на определена 

педагогическа цел. 

В настоящия труд, предвид представения технологичен 

модел по музика в Трета глава, е въведен израза конструктивно 

възприемане на музика, и е представен обосновано. 

Следователно възприемането на художественото музикално 

произведение е акт, който включва неговото осмисляне, анализ, 

синтез, и преживяване от възприемащия, т. е. изисква се 

комплексна психическа дейност. 

 Освен слухово и зрително възприятие музиката поражда и 

сензомоторни усещания за движение. Музикалното възприятие, 

съчетано с танц, движение и свързаните с тях емоционални и 

познавателни процеси са важни и значими за интелектуалното и 

здравословно, т.е. хуманно развитие на подрастващите. 

 

 В този параграф са разгледани физиологични аспекти на 

музикалното  възприятие.  

Възприемането, съхранението и обработването на 

информацията е важно свойство на нервната система за 

адаптация и за поведението на живите организми към условията 

на околната среда. Под памет се разбира способността на мозъка 

да задържа за кратко или за продължително време следите, 

образуващи се в резултат на възприемането на предметите и 

явленията на околната среда след прекратяване на тяхното 

действие (Пирьова, 2000). 

Възприятието е сложен психофизиологичен процес. 

Наличието на полета в мозъка за приемане, обработване, 

съхранение и извличане на информация, на други, отговарящи за 

движение, за музика, говор  (т.е. установена хемисферална 

латерализация на мозъка) дават повод за намиране на основание 

за по-разширено използване на музиката и танца в живота на 

децата и учениците в училище. Съвременната динамична, 

образователна и социална среда, поставя въпроси, хипотези - 

образователни, възпитателни и такива, свързани със здравето на 

децата н хората, чиито решения се прави опит да бъдат намерени 

и представени чрез настоящия труд. 
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Информацията е необходимост за човешкия мозък – той  

непрекъснато я приема и обработва. Лишаването на психиката от 

богатия картинен свят на музиката, от възможността да 

възприема сложни музикални художествени образи, като вид 

познание, я поставя в състояние на „сензорна депривация“. 

 

2.2. Музика и движение. Ефекти на въздействие на музика и 

танц.  

При съчетаването на музика и движение се активират три 

типа познавателни процеси: визуален, слухов, кинестетичен. 

Много учебни методи активират само един тип (Кръстева, 2006). 
Ползите за подрастващите, комплексното влияние на музиката и 

танца върху тях, са и в друга положителна посока – при точни и 

ясни изисквания от учителя се постига правилната стойка на 

тялото, активират се едновременно няколко зони в мозъчната 

кора – двигателната зона, за контрола на изпълнението, лява, 

дясна хемисфера – на практика цялата мозъчна кора; включват се 

паметови процеси, емоции, положително настроение. Знанието в 

случая не се наизустява, т.е. не е декларативно, а формиращо. А 

запаметяването е в три посоки едновременно – слухово, визуално, 

двигателно. 

Напрежението от еднообразната, монотонна учебна 

дейност, която се реализира в училище чрез преобладаващо 

използване на слухови и зрителни сетива, може да бъде намалено 

чрез „използване на дейности, включващи и друг вид сетива, 

които естествено синергийно атакуват организма и психиката на 

учащите, като предизвикват множество реакции“ (Симеонова, 

2006). Последните подпомагат, подобряват физическото и 

познавателно развитие на личността.  
 

2.3. Европейски образователни политики и тенденции след 

2000 г.  
 Новата пазарна икономическа среда от края на 80-те 

години на XX век – световна, европейска, води до 

необходимостта от изработване на общовалидни норми, 

механизми за регулиране и управление на образователната ни 

система.  
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 Държавните образователни стандарти са изведени през 

1990 г. Тяхното дефиниране, функции, структура намират израз в 

Държавни образователни изисквания за учебно съдържание, 

утвърдени у нас през 2000 г.  

Във връзка със Стратегията на Европейския съюз - „Европа 

2020“, представена през 2010 г. от Европейската комисия, целяща 

излизане от кризата и подготвяне на икономиката на ЕС за 

следващото десетилетие, е разработена национална стратегия за 

развитие на българското образование като дългосрочен 

приоритет е качеството на образование.  

 В този параграф са представени аспекти на обучението 

по музика, акценти в новите учебни програми в контекста на 

световни и европейски политики (стандарти). 

В процеса на обучение по музика се формират умения – 

слушателски, изпълнителски, творчески; придобират се знания – 

емпирични, теоретични, оформени в система от представи, 

понятия. Музикалните знания са основа на музикалните 

компетентности. В съвременната психология и педагогика, 

изследвайки становища на различни автори (Н. Н. Матушкин, И. 

Д. Столбова, Т. А.Ульрих и др.), Атанасова-Вукова (2019) 

определя компетентността като водещо понятие, което тълкува 

като „интегрално-личностно качество“, като „интегрална 

характеристика“ и „когнитивна структура“. 

Нови моменти в учебните програми по музика в I – X клас 

са свързани с разписани дейности, изнесени в извънучилищна 

обучаваща среда, така също и с присъстивето на нова тема  – 

Музика и съвременни информационни технологии, свързана с 

ролята на информационните технологии за създаване и 

разпространение на музика. Като основна цел на музикалното 

възпитание в новите програми се определя „развитието на 

музикалната култура на обучаваните, развитието на техните 

музикални способности, стимулиране на творческия потенциал в 

рамките на общото развитие на личността“ (Коловска, 2017). 

Музикалното образование се определя в съвременната 

педагогика на изкуствата (Атанасова-Вукова, 2019) като 

„образование, даващо условия и среда за учене, използващо 
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максимално познавателния потенциал на всяко дете и 

формирането на отношение към обекта на учене“.  

 

Съвременната педагогика се отличава с личностно 

ориентиран модел на обучение и деференциран подход на работа. 

Определяна е като „педагогика на активното обучение“ 

(Атанасова-Вукова, 2019). Тези тенденции кореспондират с 

конструктивистките идеи и могат да бъдат отнесени към 

конструктивизма като направление. Конструктивизмът като 

цялостен подход е сравнително ново направления в съвременната 

психология и педагогика. В неговата идейна същност е 

обучаемите да „конструират“ своето собствено познание и 

поведение чрез опит, който не е управляван от други. В случая 

съществуващите налични знания се интегрират, реконструират в 

съзнанието и се получава новото знание (Пиаже, Ж., 1992).  Тази 

теория представя идеята, че учещият конструира собствени 

знания и същевременно конструира значения учейки. 

По отношение на нормативните изисквани може да се 

обобщи, че има определени сходства, но и различия, между ДОИ 

и ДОС. В предходните учебни програми заложените ядра, ДОИ 

определяха минималните изисквания за резултатите от 

обучението, докато ДОС задават промяна и развитие по 

отношение на: конкретизиране на учебните теми, които са с 

разписани очаквани резултати по отношение на знания, умения и 

отношения; наличие на образователна таксономия, която е в 

релация със ЗПУО, на образователни равнища, които установяват 

степента на постигане на очакваните резултати от обучението.  

 

В този параграф са разгледани аспекти на обучението по 

хореография в българското общообразователно училище и 

новите учебни програми. 

 Във връзка с новата образователна парадигма в 

образователната ни система са утвърдени нови учебни програми 

по хореогрфия – I – XII клас. За учебни предмети, които не са 

част от ООП в училище, е указано, че същите могат да се 

изучават в допълнително избираема или разширена подготовка. 
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 Според мнението на учителите, новата учебна програма е 

в полза на преподавателите хореографи в общообразователното 

училище и на учениците, защото е добре структурирана; по-добре 

се възприема учебното съдържание, представено в теми; има 

въведени нови понятия. 

 Предимство е също, че новите понятия в програмата за I-

XII кл. се въвеждат за всеки клас и се надграждат дидактически. 

Новото понятие дава възможност да се определи по-точно новото 

знание, което се въвежда. 
  

Изводи от втора глава: 

1. Музикалното възприятие е сложен процес – психо и 

неврофизиологичен, важен за цялостното развитие на човека. 

2. Необходимост от педагогически модели за установяване на 

резултатите от обучението по предмета музика, включително на 

дейността „слушане на музика“, и предмета хореография в 

общообразователното училище, и за тяхното въздействие върху 

резултатите от обучението по други учебни предмети. 

3. Необходимо е по-разширено използване на музиката и танца 

в живота на децата и учениците в училище.  

4. Прилагане на иновационни технологични модели, на 

конструктивно възприемане на музика; необходимост от 

намиране на нови решения на даден проблем, свързани с новото 

време. 

 
Глава III. Иновативни подходи и технологични модели  в 

образователната практика по музика и хореография 

3.1. Иновации и технологии в образованието 

Днес технологията е свързващото звено, което осигурява 

ефективен пренос на знания от теорията в практиката. Тя 

осигурява висока надеждност при планирането и 

осъществяването на всяка практическа дейност. При това, 

достигането до желаните резултати се извършва при минимален 

разход на време, усилия, финансови и материални средства, „при 

спазване принципите на икономичност, оперативност, 

надеждност, ефективност и оптималност“ (Марев, 1980). 
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Образователните технологии включват усвояване на нови 

единици учебно съдържание, изграждат първични умения у 

учащите, формират високо равнище на компетентност. Те 

създават условия за индивидуализация и диференциация на 

учебните дейности, за самоуправление на обучението на учащите 

се, възможност за оперативна обратна връзка, което води до 

повишаване ефективността на обучението - показател за 

качествено образование. 

 

3.2 Целеполагане в учебния процес в българското 

общообразователно училище. 

В образованието целта е идеалният образ на резултата от 

самото образование. Целеполагането е смислов и желан 

(възможен и очакван) резултат от определена дейност. 

Постигането на тези резултати се основава на ясно дефинирани 

цели – глобална цел, основна цел и крайна цел. Фундаментът са 

глобалните цели – учебните програми на МОН, основната цел е 

учебен предмет музика, а крайната цел – резултатите на 

учениците от обучението по предмета. Немислима е по-

нататъшна успешна работа без установяване и проверка на 

знанията и уменията на учениците върху предходни тематични 

раздели, модули, образователни етапи. 

Главен акцент на обучението по музика е формиране на 

художествена и естетическа култура на учениците, стимулиране 

на творческите им способности и формиране на ключови 

компетентности. Ключовите компетентности са взаимозависими 

и нормативно определени. Те представляват съвкупност от 

знания, умения и отношения, необходими за личностното 

развитие на индивида през целия живот, за изграждането на 

активна гражданска позиция и участие в социалния живот, както 

и за пригодността му за реализация на пазара на труда. 

Компетентностите се измерват или наблюдават като резултати от 

обучението на учениците по учебните предмети.  
Във връзка с установяване резултатите от обучението по 

музика в учебната практика се използват възможностите на 

утвърдили се форми и методи, но се търсят и по-нови такива, 

напр. тестовете, които да обогатят и издигнат традиционната 
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система на по-високо научно и методическо равнище. Тестовете, 

приложени в обучението по музика, съществено могат да 

допринесат за подобряване на ефективността на образователно-

възпитателния процес, тъй като чрез тях се постига по-обективна 

оценка, която е индивидуална (групова) и резултатите могат да 

бъдат както измервани, така също и съпоставяни, анализирани. 

Същевременно тестът е икономичен и бърз като форма за 

диагностика на резултатите от обучението и удобрен за 

матетматическа обработка на резултатите. В същото време 

тестовете не следва да се абсолютизират. 

В методическо отношение при конструирането на теста 

следва да се отчитат целите на обучението. 

Важно е установяването на степента на усвоените знания от 

обучението по музика, общообразователна подготовка, в  4. клас, 

тъй като това е краят на началния етап на основната 

образователна степен на образование у нас, която като учебна 

територия е приоритетна за началните учители, които имат 

педагогическа правоспособност за това, но не са специалисти по 

предмета музика.  
В нашите училища обаче рядко се случва процесът на 

проверка и оценка на знанията, уменията и компетенциите на 

учениците по музика да се разглежда по-задълбочено в контекста 

на науката за оценяване, която през последния век претърпя 

силно развитие както в теоретичните, така и в приложните си 

аспекти. В настоящия труд се спираме само на онези въпроси, 

които имат пряко отношение към качеството на учебния процес и 

решаването им би допринесло за значителното му подобрениене, 

посредством установяване на резултатите от подготовката на 

учениците.  
Обосноваването, определянето и формулирането на целите 

на обучението е от изключително значение за педагогическата 

дейност.  

3.3. Музикалната игра „Ключът на музиката“. 
Аргументиране на идеята. 

Целта на представения педагогическия технологичен модел 

- игра „Ключът на музиката“, е да отговаря на потребностите за 

индивидуализация, диференциация, оптимизация на учебния 
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процес по музика, като в същото време да допълва и поставя 

традиционната система на по-високо методическо и 

научно/експертно равнище. 

Играта „Ключът на музиката“ е технологично и 

методически конструирана на база държавни образователни 

изисквания (ДОИ) за учебно съдържание за учебен предмет 

Музика, стандарти и теми на учебна програма (УП) като 

технологичен модел, апробиран на регионално ниво, за проверка 

на усвоените знания, умения и компетентностите по предмета на 

ученици от IV клас. Регионалната инициатива е проведена в 36 

паралелки от 21 училища от град Пловдив и област Пловдив, с 

общо 546 ученици от IV клас. Идеята е свързана с използването 

на музика за възприемане, разпознаване, както и за прилагане на 

усвоени теоретични знания на практика – на музикални понятия, 

елементи на музикалната изразност, функциониране на музиката 

и др., в условия еднакви за всички участници, при едновременно 

звучащи музикални примери.  
За изработването на съдържателната част на 

диагностичния апарат e използван критериален тест. Поставената 

цел, при неговото изготвяне от автора, е до каква степен 

учениците са усвоили минимума знания по музика в края на 4. 

клас, последен клас на начален етап на основната степен на 

образование, в съответствие с нормативните документи. В теста 

задължително присъства звучаща музика, свързана с изучавано 

учебно съдържание в четвърти клас. Моделът съдържа 15 задачи 

върху учебното съдържание по музика, от които 6 със звучаща 

музика, 9 с избираем отговор (задачи от затворен тип с три 

възможни отговора/дистрактора, от които само един е верен и 

задачи с отворен отговор). Музикалните откъси и съответните 

въпроси към тях са изведени в началото на теста.  

Диагностичният модел изисква съчетаване на два 

специфични аспекта при изработването му: работен лист с 

писмените задачи, съответно теоретичен/съдържателен, и 

музикален файл - музикално-технически. 

Броят на въпросите в теста е съобразен с равнището на 

умора на учениците. Целта е да се получи максимален обем 
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значима информация, без това да е свързано с повишена умора у 

участниците. 

При изработването на музикално-техническата част от 

автора са използвани възможностите, които предлага 

музикалната звукозаписна система (МЗС) FL Studio. FL Studio е 

интегрирана среда за създаване на музика или Digital Audio 

Workstation (DAW). Основните похвати, използвани при 

изготвянето на въпросите с прозвучаване на музика на 

технологичния модел – напр. затихване на звука в края на 

фразата, интегрират елементи от възможностите на описания по-

горе софтуерен продукт. 

Техническото конструкция и оформяне на звуковия файл -  

музикалните откъси не трябва да са прекалено къси или 

прекалено дълги; състезателите трябва да разберат и осмислят 

въпросите, асоциирани с фразата, както и да дадат своя отговор в 

период от време, който да не попречи на прозвучаването на 

следващия откъс. Продължителност на отделните музикални 

примери е от минута до минута и половина, с предвидени паузи 

около половин минута, между всеки един откъс, предвид 

възможността за осмисляне и отбелязване на отговор от 

участниците. Важно е, че при изработването на музикалния файл 

с шестте музикалани откъса са отчетени и предвидени 

спецификите и регистрите на видовете памет, представени във 

Втора глава на разработката, с което е съобразена дължината на 

самите музикални примера и на паузите между тях за записването 

на съответния отговор. 

Общото време за решаване на петнадесетте задачи е един 

учебен час. Използваното време за решаване на въпросите, 

свързани с прозвучаване на музика, е в съотношение 1:4 от 

общото време. 

 Всеки един от шестте музикални фрагмента:  

- съдържа автоматизация по отношение на динамиката и 

силата на звука в края на всяка фраза – те са с предвидено 

затихване. 

- следва логиката на развитие на завършена музикална 

мисъл. 
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Предоставянето на материалите до участващите училища 

(работен лист с въпроси към участниците, музикален файл, ключ 

с верните отговори, протоколи за отчитане на резултатите) се 

осъществи до тях чрез IT връзка, бърз, съвременен и ефективен 

начин за комуникация, в деня на провеждането. 

 За участниците подобен вид отговор на въпрос, свързан с 

анализ на звучаща музика, която музика може да е непозната за 

тях (предвид предпочитанията на дадения авторски колектив и 

избора на издателство от самия учител по музика), е свързан с 

включване на насочено внимание и голяма концентрация от 

страна на самите участници. Това е много динамичен процес, 

който включва участие на висшата психична дейност и в същото 

време изисква ползване на по-високи когнитивни образователни 

таксономични нива за обратна връзка. В случая се ползва познато 

знание от дъгосрочната памет, което се анализира и прилагага 

при нови условия за ученика в кратко, но достатъчно за отговор 

време. 

Във връзка с описания по-горе сложен, активен процес, при 

който участниците съпоставят това, което чуват с това, което 

знаят, считаме, че в случая може да се приложи конструктивно 

възприемане на музика. 

По-детайлно обосновано може да са определи, че 

конструктивно възприемане на музика е интерактивен, 

инпретативен процес, при който обучаемият използва 

предварително придобити знания, минал слухов опит, които 

прилага на практика при постъпваща нова музикална 

информация, която анализира, оценява и достига до ново знание. 

Конструктивното възприемане на музика включва в себе си 

различни етапи, през които участниците преминават.  

В случая се използват метакогнитивни знания за 

реализиране на конструктивно възприемане на музика. 

Конструктивното възприемане на музика, от една страна е в 

пряка връзка със спецификата на дейността възприемане на 

музика и с постигане на целите на обучението по предмета в 

училище, свързани с усвояване на определен обем от знания и 

развиване на слушателски умения, а от друга съдейства за 

прилагане на резултатите от обучението на учениците по тази 
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музикална дейност в практиката, като я надгражда с 

допълнително знание в областта на музиката. 

Този подход съдейства за развиване на компетентностите за 

слушане на музика, като ги допълват и награждат в полза на 

обучаемите.  Позволява да се прилага в различни класове, 

училища, с различни педагогически цели. 

Предложеният технологичен модел в „Ключът на 

музиката“, включващ конструктивно възприемане на музика, 

кореспондира с ДОС и специфичните цели на обучението по 

музика в началния етап. Положителните резултати от 

провеждането позволяват състезанието да бъде приложено и на 

Европейско ниво. 

В потвърждение на казаното до момента в настоящата глава 

е факта, че от учебната 2012-2013 г. до момента музикалната игра 

„Ключът на музиката“ се възприе и проектира от Министерството 

на образованието и науката в национален мащаб. Националното 

състезание Музикална игра „Ключът на музиката“ се провежда в 

три етапа – общински кръг, областен кръг и национален кръг.  

  

3.4. „Фолклорна плетеница“. Аргументиране на идеята. 

Присъствието на учебен предмет хореография в 

българското училище повече от четиридесет години, както и 

липсата на национален аналог  позволи инициирането и 

провеждането на новия формат по хореография – национален 

преглед „Фолклорна плетеница“, за ученици, изучаващи 

хореография в задължителноизбираемата (ЗИП) и профилираната 

подготовка (ПП) в общообразователните училища  на България. 

Съдържанието на идеята е свързано с представяне на резултатите 

от обучението по предмета в ЗИП, свободноизбираема и ПП. 

Статутът на прегледа е разработен през учебната м. април 2012 

година с преподаватели хореографи от Средно училище „Св. св. 

Кирил и Методий“, гр. Пловдив, с профил Изкуства – 

Хореография. Учителите от профил „Изобразително изкуство“ 

към училището са автори на графичния знак, който се ползва 

официално и до днес. 

В първото издание на плетеницата участват всички танцови 

състави по възрастови групи – IV, VIII, XI-XII клас, и по една 



27 

 

паралелка от V и VI клас, от училища от област Пловдив, 

изучаващи хореография в ЗИП, СИП и ПП – общо 12 танцови 

групи от 8 училища към момента. 

Новият модел съдейства за осмисляне и творческо 

представяне на учебното съдържание по предмет Хореография – 

ЗУЧ, ФУЧ, което кореспондира с развиване на осмата ключова 

компетентност - културна компетентност и умения за изразяване 

чрез творчество. Развиват се и социални конпетентности. 

Танцовите изпълнения на участниците в първия 

национален преглед „Фолклорна плетеница“ пряко 

кореспондират с учебни програми по хореография, с ДОИ и ги 

прилагат; в релация са и с образователните стандарти по 

предмета. 

Националният преглед „Фолклорна плетеницата“ е 

възможност за представяне на резултатите от обучението по 

хореография за видовете подготовка – разширена, допълнителна, 

която се провежда в условия и среда на равен достъп. 

 

Изводи от трета глава:  

1. Разработен е технологичен модел – алгоритъм и процедура 

за отчитане на резултатите от обучението по музика в края на 

начален етап на основно образование, включително за 

„Музикална практика: слушане на музика“. 

2. Приложен е конструктивен подход – конструктивно 

възприемане на музика, нов надграждащ елемент на дейността 

възприемане на музика. 

3. Конструктивното възприемане на музика води към 

подобряване на знанията, уменията и отношенията по отношение 

на процеса на обучение – както на преподаването на учителите от 

една страна, така и на ученето, от друга, в часовете по музика в 

училище. 

4. Приложените технологични модели са добри и бързо се 

наложиха в практиката у нас и нямат аналог – национален, 

световен. 

 

Глава IV. Дизайн на изследването 

4.1. Организация на психолого-педагогическото изследване.  
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  За съвременното училище проучването на равнището и 

особеностите на постижения на учениците е от първостепенно 

значение. Тези постижения са важни, тъй като са един от 

основните показатели за особеностите на интелектуалното, 

емоционалното и когнитивното развитие на учениците, в пряка 

връзка са с формирането на знания, умения и отношения, т.е. с 

постигане качество на образованието. 

Целта на психолого-педагогическото изследване е да 

се регистрира как технологичените модели - музикалната игра 

„Ключът на музиката“ и „Хореографска плетеница“, влияят за 

постигане качество на образованието, чрез измеримост на 

резултатите от обучението на учениците по музика в края на 

начален етап, за постигане на по-високи образователни резултати 

за учениците, изучаващи хореография в училище и за 

подобряване на тяхното здраве. 

Задачи на изследването: 

1. Да се регистрират образователните постижения на учениците 

по музика в ІV клас ( в края на началния етап на основна степен 

на средно образование).  

2. Да се отчетат междинните учебни резултати и 

организационните аспекти на образователния процес (успех по 

учебно предмети, присъствия/отсъствия) на ученици, изучаващи 

учебен предмет хореография.  

3. Да се проведе анкета с учители по музика с цел проучване на 

актуалното им отношение към технологичния модел по музика 

„Ключът на музиката“, осмисляне на добрия педагогически опит 

през последните години и да се търсят съвпадения/несъвпадения 

в изразените мнения. 

Обработка на получените резултати 

Получените резултати са обработени с помощта на 

компютърната програма SPSS 11.5 for Windows, където има богат 

набор от статистико-математически процедури. 

 

4.2. Анализ на резултатите от изследването по музика  

  За реализиране на научноизследователските цели и задачи 

са използвани два метода - тест за образователни резултати и 

анкета. 
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Тестът измерват равнището на знанията на учениците от ІV 

клас по учебен предмет музика. В съдържателно отношение 

тестът е съобразен със задължителните знания по музика, които 

се придобиват от учениците съответно в края на ІV клас. 

Анкетата е за учители от училища от град и област Пловдив 

по музика. Чрез нея се цели да се проучват нагласите, интереса, 

оценката на учителите, косвено и на учениците, към музикалната 

игра „Ключът на музиката“ във времето. 

Основният научноизследователски въпрос е свързан с 

проучване на интереса на учителите и на учениците към 

утвърденото вече състезание „Ключът на музиката“.  

Другият съществен изследователски въпрос е свързан с 

проучване на нагласите на учителите по отношение на постигане 

на качеството на обучението по музика, с възможности за 

прилагане на технологичния модел в различни етапи на 

образователния процес – входно, изходно ниво, изготвяне на 

изпитни матерали по музика – за самостоятелна, за индивидуална 

форми на обучение и др. 

 

 Организация и представяне на изследването по музика 

Психолого-педагогическото изследване е проведено през 

учебната 2011-2012 г. в един етап – регионален. Проследени са 

образователните резултати  едновременно на 546 броя ученици от 

IV клас от 21 училища – 36 паралелки, от училища град и област 

Пловдив. Въпросите от № 1 до № 6 в представения технологичен 

модел по музика в трета глава, са свързани с прозвучаване на 

музика и с установяване на знанията по област на компетентност 

„Музикална практика. Възприемане на музика“. Обобщените 

индивидуални резултати на учениците са представени в проценти 

за съответната паралелка - на база брой посочени верни отговори. 

Обобщените резултати на зананията на учениците по музика 

дават възможност да бъдат направени анализи в различни 

директории. Резултатите на учениците от IV клас, по паралелки, 

могат да бъдат интерпретирани, сравнявани както на ниво 

училище – където участват повече от една паралелка, така и 

между самите училища. 
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Диаграма 1 Обобщени резултати на въпросите от 1 до 6. 

Предвид получените резултати от прилагане на 

технологичния диагностичен модел, от общо 15 въпроса, може да 

се обобщи, че учениците от IV клас, във връзка с обучението по 

музика, постигат целите на учебната програма по музика и 

стандарти в края на начален етап по образование, по области на 

компетентности „Музикална практика: възприемане на музика“ и 

„Елементи на музикалната изразност“ и по темите „Слушане на 

музика“, „Елементи на музикаланата изразност“, „Тембър, 

характер, динамика“, „Музикални инструменти“, „Начална нотна 

грамотност“, „Музикални жанрове“, „Фолклорна музика и 

обредност в България“, в резултат на което се постигат и 

очакваните резултати от обучението. 

Предвид изложеното може да се обобщи, че технологичният 

модел на музикалната игра „Ключът на музиката“ дава 

възможност резултатите на учениците от обучението по музика, 

ООП, да бъдат  измервани на регионално равнище, т.е. 

възможност за мониторинг на обучението по предмета музика. 

Изготвяне и анализ на анкетата: Изготвена е анкета за учители 

по музика. Тя е проведена с 40 учители от град и област Пловдив. 

Анкетата е анонимна. Състои се от въпроси, структурирани с 

няколко подвъпроса. 

На въпрос:  Как оценявате желанието на учениците да участват в 

музикалната игра по класове?“ от IV до VII клас, отговорите са 

илюстрирани в диаграма 2. 
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Диаграма 2 

Видно от диаграма 2 най-голямо е желанието на учениците 

от IV клас да участват в състезанието и постепенно то намалява в 

VII клас. 

 
Диаграма 3 

От диаграма 3 може да се направи извод, че учителите не 

участват по принуда в състезанието, а по желание, и защото то ги 

мотивира и представя работата им като учители.  

 
Диаграма 4 
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Учителите преценяват положително въздействието на 

играта върху учениците – то ги мотивира, носи им 

удовлетоворение, радост, забавление, като в същото време не ги 

натоварва и изморява. 

Седемдесет процента от анкетираните учители са 

отговорили, че отношението им към състезанието „Ключът на 

музиката“ е „определено положително“, тридесет процента са 

посочили отговор „по-скоро положително“ и нула процента 

отговор „негативно“. 

4.3 Анализ на резултатите от обучението по хореография 

Използвани научни методи и тяхната операционализация 

За реализиране на научноизследователските цели и задачи 

е приложена методика за оценка качеството на въздействие от 

приложението на учебен предмет „Хореография” върху успеха на 

учениците от прогимназиалния етап по различни предмети и 

върху отношението им към учебния процес. Използвани са 

количествени и качествени методи. 

За целта на изследването са включени целеви групи 

ученици, от V – VII клас от Средно училище „Ивана Вазов“, град 

Сопот. Едната група са преки участници в програмата – наричана 

„тестова група” – 29 ученици, която изучавa хореография два 

часа седмично. Тестовата група е сравнена с „контролна група“, 

съставена от неучаствали ученици, т.е. неизучаващи предмета 

хореография. Продължителността на изследваното време е три 

години. 

 Количествени методи 

 Проучване на документи и събиране на данни 

Проучването е извършено върху съществуваща 

информация. Информацията е за периода от учебната 2011/2012 

г. до 2013/2014 учебна година, т.е. проследен е период от три 

години на двете контролни групи – съответно от V до VII клас, 

както и информация от учебната 2014/2015 г. 

Изследователските въпроси, на които се търси отговор чрез 

фокус групите са: Има ли съществена положителна промяна от 

страна на учениците - по отношение постигне на по-високи 

образователни резултатити по другите учебни предмети, 
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общообразователна подготовка, както и по отношение на 

дисциплината, мотивацията, отсъствията. 

В таблица 1 е обобщен годишен успех по БЕЛ на 

тестовата и контролната група при изучаване на хореография 2 

часа седмично, на база входното ново по съответния предмет в V 

клас и НВО в VII клас. 

 
Таблица 1 

 
Диаграма 5 

От представеното по-горе данни може да се направи 

следния извод: Сравнението на годишния успех на тестовата и 

контролната група показва, че тестовата група повишава успеха 

си всяка година, като през 2014г. на НВО постига по-нисък успех 

от годишния с 0.29. Контролната група показва ежегодно 

понижение на годишния си успех, който намалява от 4.51 в V 

клас на 3.93 в VII клас, а на НВО успехът и се "срива" на 3.63. За 

трите учебни години годишният успех на тестовата група 

намалява незначително с 0.12, докато успехът на контролната 

група се понижава съществено - с 0.88. Следователно, макар че 

годишният успех не отразява въздействието на обучението по 

хореография, поради действието на множество фактори, все пак 

положителният резултат е налице при тестовата група. 
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Диаграма 6 

На диаграма 6 графично е представен Годишен успех по 

БЕЛ на тестовата и контролната група на резултатите получени 

на входно ниво в V клас и изходно ниво в VII клас. Видно 

сравнението на годишния успех на двете групи показва, че 

тестовата група повишава успеха си всяка година, като през 

2014г. постига по-висок успех от входното ниво в V клас с 0.17. 

Контролната група показва ежегодно понижение на годишния си 

успех, който намалява от 4.40 в V клас на 3.93 в VII клас. За трите 

учебни години годишният успех на тестовата група се подобрява,  

докато успехът на контролната група се понижава съществено - с 

0.47. 

Анализът на данните, относно  броя на неизвинените и 

извинени отсъствия за тестовите групи (ТГ) за периода от 

учебната 2011/2012 до 2013/2014 година, и за периода  2012/2013 

учебна  година до 2014/2015г., сравнен с броя на неизвинените и 

извинени отсъствия на контролните групи (КГ), показват , че 

същият е по-малък за ТГ и по-голям за КГ. На 1 ученик в VII клас 

през учебната 2014/2015 г., изучаващ хореография и участник в 

състезанието по хореография, се падат от 34,92 до 91,2  извинени 

отсъствия, докато на 1 неучастващ ученик от КГ се падат от 109 

до 140,8 извинени отсъствия. Неизвинените отсъствия на 1 

ученик от участващите ученици варират от 0,78  до 10,6, а за 

неучастващите са от 4,1 до  37 отсъствия.  

Тези резултати показват по-добра мотивация на 

участниците в плетеницата в годината на тяхното явяване – 

възрастова група VII клас и по-малък брой неизвинени отсъствия 

от учебни занятия. По-малкият брой извинени отсъствия от 

училище, от друга страна, са показател и за по-добро 
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здравословно състояние, по-добро здраве на учащите, тъй като 

над 90% от извинените отсъствия на учениците са поради  

здравословни проблеми. 

Представените по-горе данни подкрепят тезата, че 

участниците, изучаващи Хореография два часа седмично са по-

силно мотивирани за учене и съответно имат по-малък брой 

отсъствия от учениците, неизучаващи учебен предмет 

Хореография.  

Въвеждането на двата технологични модела – по музика и 

по хореография, в практиката в училищата в област Пловдив и от 

страната занапред ще допринесе за потвърждаване и 

стабилизаране на постигнатите резултати, което ще позволи 

изведените закономерности да се трансформират във водещи 

принципи с устойчиви приложно-практически измерения на 

национално ниво. 

 

Изводи от IV глава 
1. Новите технологични модели са свързани с установяване на 

резултатите от обучението по музика, в края на начален етап, по 

хореография, в IV клас, в прогимназиален етап, в края на 

гимназиален етап. 

2. Двата технологични модела създават възможност за 

мониторинг на качеството на държавните изисквания за учебното 

съдържание, на учебните програми по музика, хореография, т.е. 

на монитиринг на резултатите от обучението, предвид 

спецификата на учебните предмети.  

3. Повишава се мотивацията на учениците. 

4. Подобрява се успеваемостта за учениците, изучаващи 

хореография, и по други учебни предмети. Съзнателното 

включване на различни сетива в образователния процес, 

подпомага познавателния процес, от една страна, и е 

предпоставка за физическото и познавателно развитие на 

личността, от друга.  

5. Ефективността от използването на новите педагогически 

технологии зависи от творческия подход и компетентности на 

съответните учители при прилагане на учебното съдържание по 

музика, хореография в часовете в училище. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Tемпове на развитие на съвременното общество, също 

отварянето на границите и разширяването на информационното 

пространство, доведоха до преосмисляне на концепцията на 

европейското образование, в това число и на образованието у нас. 

Обновяването на българската образователна политика през 

последните години се свързва, от една страна със стратегическите 

особености на европейските тенденци, с тенденциите в 

развитието на науката и информационните технологии, а от 

друга, е съобразена с националните ни традиции. Промените у 

нас се изразиха в няколко направления: държавно регулиране на 

образователната система посредством синхронизиране на 

основните закони и подзаконови актове; децентрализация на 

управленските структури в системата;  утвърждаване на 

многообразието; въвеждане на нова система на оценяване; 

повишаване качеството на образование.  

Днес е необходимо да се създават напълно различни 

образователни условия. През последните години активното 

използване на нови технически и педагогически възможности и 

инструменти позволяват реализирането на различни технологии в 

обучението и дават ново съдържание на учебния процес. 

Прилагането на иновативни технологии в учебния процес по 

музика и хореография в българското общообразователното 

училище цели то да е гъвкаво, да разнообразява и предизвиква 

интерес от страна на учениците. Иновацията винаги включва 

ново решение на даден проблем. Много често иновацията се 

определя като нова идея, която се оказва успешна в практиката. 

Новата идея може да бъде нов продукт, практика, услуга, нов 

процес или начин на организация. Тази нова идея може да се 

установи като иновация, само ако се превърне в повече или по-

малко основно приложение или с доказване на полезността си в 

практиката.  

Всяка методика включва пътищата, начините и средствата 

на обучение, възможности за проследяване и отчитане на 

резултатите от ОВП. Спецификата на учебните предмети музика 

и хореография и представените нови технологични модела дава 
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възможност за отчитане на знанията на учениците по двата 

предмета, за допълване и развитие на образователната парадигма 

в тази посока, за тези предмети. Допълването е във връзка с 

възможност за установяване и измеримост на знанията и 

уменията на учениците на база утвърдени стандарти, отнасящо се 

конкретно за музикалната игра „Ключът на музиката“ и в 

прилагане на конструктивен подход при възприемане на музика. 

Идеята за тестов оценъчен подход цели допълване на оценяване 

на знанията и компетентностите на учениците не само в класно-

урочна дейност, а и въвежда нов начин на оценяване на знанията 

и компетентностите на учениците като измеримост, сравнимост 

на училищно, регионално ниво, в национален мащаб. Двата 

технологични модела дават възможност за проверка, 

приложимост, анализ и оценка на знанията на учениците по 

музика и хореография и в национален мащаб. 

Запознаването със спецификата на представените модели - 

по музика и по хореография като реални технологични модели, 

насочени към постигане качество на обучение и компетентности 

в българската образователна система, дава начало и възможности 

за тяхното разглеждане и отчитане в няколко надграждащи се 

аспекта: 1) оценка и анализ на продукта, на резултатите от 

обучението, свързано с отчитане на постиженията и на напредъка 

на всеки ученик, с определяне на потребностите му от учене и на 

областите, в които има нужда от подкрепа; 2) оценяване на 

процеса, който води до този резултат, на образователно-

възпитателния процес в училище, на работата на учителя с 

учениците в часовете; 3) оценяване на системата, на ресурсите, 

на организационно-функционалните отношения между 

компонентите ѝ, което е свързано с възможност за мониторинг на 

образователния процес за прилагане на политики и мерки, 

насочени към подобряване качеството на образование и обучение 

в училище.  

Настоящата разработка ще даде отправна точка на бъдещо 

изследване на  някои от изброените по-горе възможности, което 

от своя страна налага и необходимостта от предствавянето на 

настоящия научен труд.  
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ИЗВОДИ 

1. Теоретичният анализ в светлината на темата на 

дисертационния труд разкри и доказа, че музиката и 

хореографията в съвременното българско общообразователно 

училище следват прогресивните основи и тенденции на 

българското образование в исторически аспект. На настоящия 

етап то съответства на реформите у нас и европейските норми и 

стандарти. Намира отражение в Закона за предучилищното и 

училищното образование от 2016г. и произтичащите подзаконови 

нормативни актове. 

2. Постигането на държавните приоритети и стандарти в 

дългосрочен план е възможен и реално проследим процес, в 

който водещи фактори са учениците и учителите и тяхното 

отношение към музиката и хореографията. 

3. Анкетното проучване сред учителите по музика разкри, че 

отношението им към състезанието Музикална игра „Ключът на 

музиката“ е положително. То ги мотивира, обогатява и представя 

до голяма степен работата им като учители по предмета. 

4. По мнение на анкетираните учители състезанието по музика 

създава интерес и мотивация у учениците, обогатява ги 

емоционално, повишава интереса към предмета и им предоставя 

възможноста за лична изява без да вреди на тяхното здраве. 

5. Експертната оценка и анализ разкри, че са налице 

положителни резултати по отношение на общата музикалната 

подготовка на учениците от  клас в регион Пловдив. 

6. Изследването и анализът за отражението на обучението по 

хореография  върху развитието на учениците в училище, на 

техните резултати от обучението по учебни предмети, разкритите 

и коментирани корелационни зависимости между отделните 

променливи величини, количествените индикатори, не са 

изненадващи за подобно изследване, каквото е нашето, и доказват 

наличие на причинно-следствена връзка между някои от тях. 

7. Участието на учениците в състезанието „Фолклорна 

плетеница“ има положително въздействие върху успеха на 

учениците по различните учебни предмети в училище. 

Положителният резултат е налице при тестовата група. 



39 

 

8. Данни от анализа подкрепят тезата, че изучаващите предмета 

хореография – два часа седмично, като цяло са по-силно 

мотивирани за учене и съответно имат по-малък брой отсъствия 

от учениците, неизучаващи учебен предмет хореография. 

9. По-малкият брой извинени отсъствия от училище, от друга 

страна, е показателно и за по-добро здравословно състояние, по-

добро здраве, на учениците изучаващи хореография, тъй като над 

деветдесет процента от извинените отсъствия на учениците са 

поради здравословни проблеми.  

10. Въвеждането на нови педагогически подходи и технологични 

модели в процеса на обучение спомага за повишаване интереса и 

желанието на учениците за общуване с музиката и с танца, 

съдейства за подобряване на тяхното здраве. 
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ПРИНОСНИ МОМЕНТИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Теоретична значимост на проведеното изследване: 

1. Анализирано е обучението по музика у нас, на дейността 

слушане на музика. 

2. Анализирано е обучението по предмета хореография в 

българското общообразователно училище. 

3. Разработен е диагностичен технологичен модел - музикалната 

игра „Ключът на музиката“, за установяване и отчитане на 

резултатите от обучението по музика в края на начален етап на 

основно образование, включително за „Музикална практика: 

слушане на музика“, по конкретни теми от учебното съдържание 

по музика. 

4. Аргументирано е приложението на нов подход – 

конструктивно възприемане на музика, който води към 

подобравяне на знанията, уменията и отношенията по отношение 

на обучението по предмета музика в училище. 

4. Направени са положителни изводи относно анализа от 

прилагането на технологичните модели – на „Ключът на 

музиката“ и на „Фолклорна плетеница“, които спомагат за 

повишаване интереса и желанието на учениците за общуване с 

музиката и с танца, и съдействат за подобряване на здравето на 

обучаемите. 

Практико-приложна значимост на проведеното изследване, в 

резултат на което: 

1. Диагностичнната процедура на музикалната игра „Ключът на 

музиката“ е апробирана и резултатите са анализирани. 

2. Създадена е възможност за измеримост и контрол на 

резултатите от обучението по музика, ООП, в различни 

паралелки, училища, както и проследимост на работата на 

учителите. 

3. Въвеждането на технологични подходи и модели в 

обучението по музика – състезанието „Ключът на музиката“ и по 

хореография – „Фолклорна плетеница“ в училище, повишава 

интереса и мотивацията на учениците към предметите, съдейства 

за подобряване на тяхното здраве. В същото време те провокират 

творческите търсения и усъвършенстването в тази посока на 

самите учители.  
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4. Създадена и предоставена е възможност на образователната 

ни система за мониторинг на образователновъзпитателния процес 

за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване 

качеството на образование и обучение в училище. 

5. Двата нови технологични модела - състезанието „Ключът на 

музиката“ и „Фолклорна плетеница“, нямат национален аналог и 

поставиха предметите музика и хореография сред другите 

предметни области, които имат представителност и измеримост в 

национален мащаб. 
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