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Увод. Актуалност на разработваната тема. 

 

Свидетели сме на многообразието от проекти насочени 

към актуализация, модернизация и глобализация на 

образованието в България. Естественият интерес на учениците 

към високите технологии провокира тенденции за широко 

прилагане на информационните комуникационни технологии в 

училищното образование. С навлизането на електронните 

технологии се промениха и педагогическите стратегии на учене. 

Във възпитателно-образователния процес, на преден план се 

изведе необходимостта от използването на набор от електронни 

технологии и системи за повишаване на знанията и уменията на 

учениците. В търсене на средства за подобряване на качеството и 

ефективността на образованието се разработиха електронни 

курсове, които се превърнаха в единствена и предпочитана форма 

на обучение. Идеята за учене чрез компютърни игри се превърна 

във водеща тенденция, която до голяма степен измести на заден 

план въпросите за активното участие на учениците в учебния 

процес и тяхната адаптивност към образователната среда. 

Фокусът на научните изследвания също се насочи 

предимно по посока на информационо-комуникационните 

технологии и начините на приложението им в цялостния 

образователен процес. Така неусетно, в духа на глобалното 

информационно общество, средствата и инструментите за 

управление на учебния процес се промениха. Голяма част от 

публикациите, мотивирани от технологичното образование 

започнаха да търсят адекватен инструментариум за прилагане на 

информационните  компютърни технологии в часовете по 

„Музика“. 

Новите Държавно образователни стандарти поставиха 

изисквания пред всички авторски колективи да представят 

музикалното образование по възможно най-атрактивен начин. 

Чрез използването на съвременните технологии се разработиха 

приложения в електронен вид на съществуващото учебно 

съдържание по направление „Музика“. Преподавателите по 

Музика в началната степен на средното училище започнаха да се 

възползват от допълнителните възможности, които предоставят 

разработените презентации. Трябва да се констатира, че 

използвани правилно, изобилието от технологични решения на 
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голяма част от електронните учебни ресурси са изключително 

полезни и успешно подпомагат преподавателската работа. За 

съжаление, процесите на откриване и прилагане на нови 

интерактивни педагогически похвати започна формално да се 

свърза с въвеждането на нови информационни продукти като 

постепенно учителят и учениците влязоха в ролята на пасивни 

зрители. 

Видно е, че променящите се образователни условия 

наложиха отново да се преформулира ролята на всеки, които 

участва в учебно-възпитателния процес. От една страна, тези 

модерни форми на обучение промениха доминиращата творческа 

роля на преподавателя. Трябва да се отчете факта, че голяма част 

от съвременните учители заеха удобната позиция на „пасивни 

ползватели“ на готови компютърни продукти. От друга страна – 

в променената образователна среда и условия се наруши 

активната комуникация сред учениците, тяхната инициативност, 

креативно мислене и възможността реално да проявят и развият 

своите практически умения и способности. 

Преподавятелят по музика е длъжен да продължи да 

изпълнява своята доминираща роля и да бъде актуален, 

интересен, понякога дори забавен. Все по-малко са колегите по 

музика, които експериментират и проявяват творчество в 

ежедневната си работа в търсене на средства за повишаване на 

интереса на учениците към изучаваната материя. 

Всеизвестен е и факта, че в последно време обучението по 

музика губи своите позиции в образованието и обществото. 

Предметът „Музика“ не заема равностойно място сред 

останалите учебни дисциплини. Често предвидените по норматив 

часове по „Музика“ биват заменяни с друга учебна дисциплина, 

особено в начален етап на средното училище. 

В моята дългогодишна педагогическа дейност като базов 

учител към Югозападен университет „Неофит Рилски“ и учител 

в Седмо средно училище „Кузман Шапкарев“ съм търсила 

подходящи педагогически стратегии и възможности за прилагане 

на нови и ефективни интерактивни  подходи за провеждане на 

часовете по музика. 

Поводът, който провокира интересът ми към 

разработването на настоящият труд са моите наблюдения в каква 

скучна и досадна практика се е превърнало нотното ограмотяване 
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в училище. Голяма част от колегите, преподаващи в началната 

степен на средното училище, предпочитат всеки методически 

детайл да бъде описан стъпка по стъпка. В този случай, децата 

„послушно зазубрят“ представените нотни знаци. 

Освен това, класическата рамка на урока по музика, която 

беше методически и исторически изградена въз основа на трите 

основни музикални дейности започна постепенно да се 

разгражда. Певческата дейност, в която учениците вземат най-

активно участие започна да се провежда формално и все повече 

да се измества от агресивно налаганите електронни технологии в 

часа по музика. 

Затова се породи идеята за съчетаването на нотното 

ограмотяване с певческата дейност и представяне и усвояване на 

абстрактните нотни символи с песенния репертоар, заложен в 

учебника по музика. 

В настоящето изследване ще се опитам да предложа 

реален педагогически подход, с който да докажа, че 

постепенното методично овладяване на нотната символика може 

да засили интереса на учениците към изучавания песенен 

материал. Отправна точка в разработката ще бъде историческият 

преглед на различни педагогически системи и подходи за 

музикално възпитание, утвърдени в практиката. Те  ще бъдат 

добра теоретична основа за изследователската теза. В 

методологията на предложеният подход ще намерят място и 

редица съвременни постановки за активизиране на музикално-

образните представи на учениците, провокиране на тяхното 

креативно мислене, начините на получаване на информация, 

нейната обработка, стил на учене. Повишаването на 

ефективността на учебния процес по музика го свързвам и с 

интересите ми към сугестопедията. 

В дисертационното изследване ще се разработят 

подходящи дидактически материали, съобразени с възрастовите 

характеристики на учениците. Експериментираният методически 

подход ще има възможност да бъде приложен към всеки един от 

учебните комплекти одобрени от МОН. 

 

Обект на изследването 

Обектът на дисертационното изследване е учебно-възпитателния 

процес по музика в начален етап на средното училище. 
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Предмет на изследването 
Предмет на изследването са нотно-символните модели и 

методическият подход за тяхното представяне пред  учениците от 

начален етап в средното училище. 

 

Цел на изследването 
Целта на изследването е да се установи ефективността на 

методическият подход за усвояване на нотно-символните модели 

и техните възможности за провокиране на интерес и 

активизиране на мисловните процеси на учениците от начален 

етап в средното училище. 

 

Задачите, които са в основата на дисертационната разработка са: 

 • Да се разгледа последния Закон за училищното 

образование и приетите и утвърдени Държавно образователни 

стандарти (ДОС); 

• Да се анализират Държавните образователни стандарти 

със стратегии в развитието и в контекста на изследвания проблем 

за нотното ограмотяване; 

• Да се направи преглед и анализ на новите учебници, 

одобрени от МОН от различните авторски колективи и начините 

на представяне на музикалните елементи на нотното 

ограмотяване, според Държавните образователни стандарти; 

• Да се анализират актуални научни публикации, 

свързани с новите ДОС и тяхното приложение в часовете по 

музика; 

• Да се проучат и систематизират чужди и български 

педагогически методи, системи и технологии за представяне и 

усвояване на нотната символика; 

• Да се проучат психологични и когнитивни теории за 

диагностика на начините на сетивно възприятие на информация 

и разнообразието от стилове за познание и учене; 

• От предложените въпросници и скали за осъществяване 

на диагностика на индивидуалните стилове на учене да се 

селектират най-подходящите въпроси, съобразени с изследваната 

възраст на учениците; 

• Да се осъществи обучаващ експеримент от музикално-

педагогическата практика с опит да се внедрят практически идеи 
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за улесняване процеса на преподаване и по-добро усвояване на 

предвидения учебен материал; 

 

Методи на изследването: 

 • За теоретичната част на изследването: 

 • Библиографски анализ – проучване, систематизиране, 

анализиране на изследваният проблем; 

 • Контент-анализ – аналитичен  подход при сравнителния 

анализ на Държавните образователни стандарти (ДОС) и 

предложените учебници от различните издателства; 

 • Анкетно проучване: 

 – подготовка и осъществяване на диагностика на 

индивидуалните стилове на учене с използване на готови 

въпросници и скали; 

 – анализиране на сетивността и начините на възприемане 

на информацията от учениците; 

 • За практическата част на изследването: 

 • Провеждане на експериментално изследване с 

дидактически тестове и анкети за измерване на усвоените 

музикални знания; 

 • Подбрани елементи от метода на Валерий Брайнин за 

развитие на музикалния интелект у децата, приложими в 

обучението по музика на учениците от начален етап на средното 

училище – методология на провеждането; 

 • Педагогическа диагностика – непосредствени 

педагогически наблюдения и обобщаване на получените 

резултати; 

 В резултат дългогодишната ми работа като учител, и след 

направените предварителни проучвания смятам да предложа 

следната хипотеза: Допускам, че представянето на нотно-

символните модели по нов, по-достъпен и по-ефективен начин 

ще улесни тяхното възприемане от учениците от начален етап на 

средното училище. Това от една страна ще допринесе за  

активизиране и проявление на техните музикални заложби, а от 

друга – ще ги провокира да мислят и да търсят логически връзки 

в часовете по музика и в другите учебни дисциплини. 
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Първа глава: Националната програма за училищно 

образование. 

Нормативни документи и законова база. Актуално състояние 

и перспективи 

1.1. Закон за предучилищно и училищното образование, 

действащ от 01.08.2016 г. 

Образованието и възпитанието са функция на всяко 

общество, което развива и променя образователните системи. В 

съвременната епоха на глобализация, характеризираща се с 

изключително активно развитие на технологиите, възникна нова 

концепция за образованието като фактор на социално и културно 

израстване, на основата на знанието. Образователната система в 

България беше променена през 2016 г. с приемането на закон за 

предучилищно и училищно образование и утвърждаването на 

Държавни образователни стандарти /ДОС/, създадени 

съгласно изискванията на Европейската квалификационна 

рамка / ЕКР/ заменили действащите до момента Държавни 

образователни изисквания / ДОИ /. Промяната е провокирана 

от новите идеи, насочени към обучението и възпитанието на деца, 

стремящи се  към усъвършенстване и развитие и непрекъснато 

желание за проява на креативност и мислене. В стратегическата 

квалификационна рамка за европейско сътрудничество в 

областта на обучението и образованието като приоритети се 

посочват: 

– Развиване на определени ключови компетентности; 

– Разгръщане на потенциала на образованието в областта 

на изкуствата; 

– Подобряване на условията за творчество сред младите 

хора с цел повишаване на техните умения за възприемане 

и интерпретация; 

– Разгръщане на потенциала на ученици и учители за 

себеизразяване чрез творчество и културна осъзнатост; 

1.2. Анализ на Държавните образователни стандарти по 

музика – цел, задачи, музикални компетентности и 

перспективи. 

 

1.2.1. Държавни образователни стандарти (ДОС). 

Промените в образователната система като цяло и на 

обучението по музика в частност, са продиктувани от 
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необходимостта всички национални и европейски изисквания и 

стратегии да намерят своето приложение в подходящи 

нормативни  и законови документи. Според Наредба №5 на МОН 

от 2015г. държавният образователен стандарт за 

общообразователна подготовка е съвкупност от изисквания за 

резултатите от обучението по всеки общообразователен учебен 

предмет и определя компетентностите - знания, умения и 

отношения, които се очакват като резултати от обучението по 

учебния предмет в края на всеки етап от съответната степен на 

образование. Съгласно действащият Закон за предучилищно и 

училищно възпитание и обучение, образователните степени на 

обучение са две - основна и средна. От своя страна основната се 

разделя на начален и прогимназиален етап, а средната – на първи 

гимназиален етап и втори гимназиален етап. Новост в музикално-

образователния процес са часовете по музика да се провеждат и 

в първи гимназиален етап- т.е. до 10 клас включително. Това от 

своя страна оказва влияние на организацията по всички учебни 

предмети, част от които е обучението по музика. В ДОС са залага 

на общотематичните и междупредметни връзки. Учебният 

предмет музика предоставя възможност за креативност, 

представяне на нови идеи и за преживяване на емоции с помощта 

на различни средства. 

 

1.2.2. Цели на обучението по музика, съгласно 

изискванията на ДОС. 

Целите на музикалното обучение в училище, съгласно 

изискванията на ДОС могат да се обединят в няколко основни 

направления: 

– Активно развиване на музикалния потенциал на 

учениците, чрез предоставяне на богат материал и участие във 

всички музикални дейности; 

– Създаване на компетентности, свързани с уменията за 

учене през целия живот, съобразно европейската референтна 

рамка; 

– Формиране на умения за провеждане на дебати, 

изразяване на лично мнение и музикални предпочитания; 
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1.2.3. Задачи на музикално-образователния процес, 

съобразени с ДОС 

Основните задачи на музикално-образователният процес, 

заложени в ДОС могат да бъдат обобщени по следния начин: 

– да създава предпоставки учениците да изпитват радост 

от общуването с музиката, като провокира тяхната артистичност, 

въображение и креативно поведение; 

– да създава интерес и изгражда умения и активност за 

лична и колективна художествена изява; 

– да изгражда умения в областта на основните видове 

музикални дейности - изпълнение, слушане и импровизация; 

– да дава основни знания и умения във връзка със 

същността на музиката и социалната й роля; 

  

 

1.2.4. Нотното ограмотяване в училище, в контекста на 

музикалните компетентности, като част от ДОС . 

Настоящето изследване е насочено към ефективността на 

системата на нотното ограмотяване в училище. В държавните 

образователни стандарти методиката на преподаване на 

музикалните елементи е анализирана за всяка образователно 

степен, като се спазва принципа на постепенното натрупване на 

знания. Акцентът на настоящата разработка е поставен върху 

ключова компетентност „Елементи на музикално изразност“. 

За всяка образователна степен констатирах различни 

изисквания за постигнати резултати от обучението по музика, 

систематично представени в  настоящата таблица. 

 

Основна 

образователна 

степен – 

начален етап  

(1-4 клас) 

Основна 

образователна 

степен – 

прогимназиален 

етап (5-7 клас) 

Средна образователна 

степен- 

първи гимназиален 

етап  

(8-10 клас) 

Импровизира 

ритмичен 

съпровод 

Познава 

изразителните 

възможности на 

мелодията 

Спецификата на 

създаване, 

функциониране и 

възприемане на музика 
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в информационното 

общество 

Изпява по ноти 

кратки 

мелодически 

последования  

Разпознава 

характерни 

изразни средства 

 

Свързване с подходящ 

софтуер за изпълнение на 

музикално-

образователни и 

аналитични задачи 

Определя по 

слух 

завършеност и 

незавършеност 

на мелодия,  

характерна 

звучност на 

минор и мажор 

и на български 

музикално-

песенен 

фолклор 

Познава 

характерни 

метрични 

явления и 

ритмични групи 

(безмензурност, 

неравноделни 

метруми, синкоп, 

триола, открива 

размер в 

примери) 

 

 

Разпознава 

метрума и 

размера на 

музика( 2/4, 3/4 

, 4/4, 5/8, 7/8, 

9/8) 

  

Разпознава по 

слух кратки и 

дълго тонови 

трайности и ги 

свързва със 

съответните 

нотни 

стойности до 

осмина 

  

Разпознава 

нотите от 

първа октава и 

най-често 

срещаните 
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писмени знаци 

в нотописа 

 

Както е видно от таблицата, основите на нотното 

ограмотяване се поставят в начален етап на обучение. В 

следващите образователни степени тези основи се доизграждат, 

като се превръщат в умения. А в първи гимназиален етап 

обучението по музика е в пряка връзка с информационните 

технологии, като особено значение има развитата способност у 

децата да анализират и проявяват творчество. 

 

1.3. Анализ на учебните програми по музика от различните 

степени на образователния процес. 

В настоящата разработка са поставени акцентите на 

област на компетентност, отнасяща се до изискванията за 

нотното ограмотяване в ДОС и учебните програми по музика, 

особено в начален етап. Акцентът в основните теми от учебното 

съдържание по музика е поставен върху възможностите, в 

процеса на обучение, ученикът да бъде максимално активен. Във 

всеки учебен час обучаваните деца да могат да приложат 

социалния си опит, като образователният процес е насочен  в 

посока „от познато към непознато, от най-достъпното в 

практически план към по-абстрактното“. 

Спецификата на обучението произтича най-вече от това, 

че негов предмет е изкуството музика във всичките му 

разнообразни прояви. Цялата музикално-образователна дейност 

трябва да бъде  практическа без да се натоварват учениците с 

излишни теоретични дефиниции. 

 

1.3.1. Критерии за промени в учебните програми по музика. 

Няколко са новите идеи за необходимостта от промени, 

предложени, одобрени и приложени от МОН: 

– олекотяване и осъвременяване; 

– 60/40% съотношение учебни часове за нови знания и 

затвърдяване; 

– Ключови компетентности; 

По отношения на първи критерий - олекотяване и 

осъвременяване на учебното съдържание е предвидено 

отпадането на понятията диез, бемол и бекар със  съображението, 
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че в начален етап на обучение формирането на понятия се 

осъществява само практически. Тези знаци нямат приложение за 

учениците от четвърти клас, защото за това е необходим по-богат 

музикален опит и повече музикално- слухови представи. Затова 

тази проблематика намира своето логично място в учебните 

програми за 5-7 клас. 

Учебното съдържание, което е свързано с разнообразието 

на музикалните жанрове е представено в два от трите 

прогимназиални класа. В досегашните програми опитът и 

педагогическата практика показаха натовареност и 

неефективност при усвояването на учебното съдържание от 

страна на учениците в 7 клас в раздел „Исторически подробно 

разглеждане на музиката през различните епохи“. Глобалната 

тема в 7 клас „Пътят от анонимна фолклорна към професионална 

българска музика“, подкрепена и с образци от фолклора на 

различни европейски народи, е разгърната в по-дълъг период от 

време. Идеята е това да облекчи учебното съдържание. Тази тема 

е  преструктурирана и предложена на раздела „Исторически 

подробно разглеждане на музиката през различните епохи“ в 8 

клас, когато се предполага, че учениците са натрупали 

достатъчен музикален и слухов опит. 

По посока осъвременяване на учебното съдържание, 

според новата структура на учебните програми, е предвидена 

възможност за разширяване на контактите на учениците с 

музикалното изкуство в изнесена, извънучилищна среда 

(концертни зали, сцени, медии, реален творчески процес в 

репетиционни зали, звукозаписни студия), което е ключов 

момент в посока обогатяване на общата музикална култура, чрез 

директно „докосване“ до нея. 

По отношение на втория критерий 60/40% съотношение 

учебни часове за нови знания и затвърдяване, в предложените 

учебни програми е включено уточнение, че учителят трябва да не 

надвишава 60% за нови знания и поне 40% да предвижда за 

реализиране на дейности. Специфичното в преподаването на 

музикалното изкуство е ученикът да музицира в учебния процес: 

да пее, да формира слушателска култура, възприемайки 

художествени музикални произведения, да твори. 
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Във връзка с трети критерий- ключови компетентности- 

предложените учебни програми са структурирани на основата на 

компетентностния подход. Нови моменти са :  

– Дигитални компетентности- свързани с употребата на 

мултимедийни технологии, с цел да се извлича, оценява, 

съхранява, създава, представя и обменя музикална информация; 

– Културни компетентности– предполагащи способност 

за творческо представяне на идеи, преживявания и емоции чрез 

музиката; 

– Умение за взаимодействие с другите– музиката като 

начин на общуване, провокиращ ефективно управление на 

емоциите; 

 

1.3.2. Анализ на учебната програма по музика за първи 

клас. 

В разработените държавни образователни стандарти е 

отделено специално внимание на структурата на учебната 

програма по музика за всеки клас, където са разгледани всички 

глобални теми и очакваните резултати, според областите на 

компетентности. Учебната програма за обучението по музика в 1 

клас е разработена в приложение № 4 към т.4 от Закона за 

предучилищното и училищно образование. Елементите на 

нотното ограмотяване са във фокуса на настоящето изследване, 

затова вниманието ми е насочено към базисните знания , умения 

и компетентности, които учениците трябва да са усвоили, когато 

завършват съответния клас. В края на обучението в първи клас от 

учениците се очаква: да разпознават метрума на музика в размер 

2/4 ,3/4 и 7/8; да определят кратки и дълги тонови трайности, 

високи и ниски тонове; да придобият слухова представа за 

възходящо и низходящо движение на мелодията  и да могат да я 

изразят с помощта на графични модели. 

 

1.3.3. Анализ на учебната програма по музика за втори клас. 

             Учебното съдържание във втори клас /Приложение № 10 

към т.10/ представя различните възгледи в музикалното изкуство 

и е насочено към изграждането на богати  музикални 

компетентности на ученика. Чрез представянето на разнообразна 

музика, на децата се дава възможност „да изследват своите 
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собствени емоции и да развиват чувството за ритъм, за ред и за 

последователност“  

В края на обучението по музика във втори клас от 

учениците се очаква: да разграничават постепенно движение и 

скок в мелодията по слух и с помощта на графични символи; да 

определят по слух музикалните метруми на изучаваните размери 

2/4, 3/4, 7/8, като се въвежда новият размер 5/8; да разпознават по 

слух и чрез графични символи тоновите трайности 

съответстващи на четвъртина, осмина, като се добавя новото 

понятие за половина нота. 

 

1.3.4. Анализ на учебната програма по музика за трети 

клас 

Учебната програма за трети клас влезе в сила от учебната 

2018- 2019 г. / Приложение № 12 към т.12/.Според него учебното 

съдържание е насочено към по-нататъшно надграждане  на 

базисните знания и компетентности, които са натрупани в 

процеса на обучение в първи и втори клас. Спецификата на 

музикалнообразователния процес предполага акцент върху 

дейностите, в процеса на които се овладяват необходимите 

знания, умения и отношения. 

В учебното съдържание се открояват някои по- 

съществени нови моменти свързани с понятията : петолиние, 

нотен ключ, ноти, тонови имена, паузи, размер, такт, тактова 

черта и други, които поставят основите на нотната грамотност на 

учениците. 

В края на обучението си по музика от учениците се очаква: да се 

ориентират между еднаквост, различие и подобие в песенния 

репертоар; по слух и с опора върху елементарен нотен текст да 

проследяват посоката на мелодията и вида на мелодичното 

движение; да познават основните елементи на нотописа – 

петолиние, сол ключ, ноти и съответните им тонови имена в 

първа октава, паузи до осмина и др.; да определят музикалните 

метруми на изучаваните досега размери в по-леки нотни примери 

от песни и инструментални произведения. Чрез глобална тема 

„Елементи на нотописа“ се поставя базата на нотното 

ограмотяване на ученика, който овладява писмените  белези в 

музикалния език. Създателите на учебника по музика от 

издателство Булвест  загатват за връзката „музикален тон–нота“, 
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която се явява третото поред понятие от вида „означаемо-

означаващо“ след „число–цифра“ и „звук-буква“. Въвеждането 

на новият размер 4/4 се осъществява на базата на изучаваните 2/4 

и 3/4,  но трябва да обобщим, че в предишните учебници по 

музика този размер се изучаваше в четвърти клас. 

 

1.3.5. Анализ на учебната програма по музика за четвърти 

клас. 

Учебната програма по музика за четвърти клас се въведе 

през учебната 2019–2020 г. /приложение № 12/. В нея е 

предвидено да продължава спираловидното разширяване на 

учебното съдържание по основните области на компетенции, 

натрупани  в процеса на обучение от първи до трети клас. В края 

на учебния процес от учениците се очакват знания, умения и 

отношения, свързани с: 

          – Определяне еднаквост, различие и подобие в песни и 

инструментални творби от училищния репертоар. 

          – Разпознаване метрума и размера на музика в 2/4, 3/4, 4/4, 

5/8, 7/8 и 9/8  /ново/. 

          – Разпознаване нотни стойности и паузи до осмини, 

ритмична група четвъртина с точка и осмина в нотни примери. 

          – Използване на  основните елементи на нотописа- 

петолиние, сол ключ, ноти и паузи като зрителна опора при 

изпълнение на мелодии с тонови имена. 

          – Анализиране на мелодичното движение по слух и с 

помощта на елементарен нотен запис. 

 

1.4. Преглед и анализ на учебниците, одобрени от МОН от 

различни авторски колективи и начините на представяне на 

музикалните елементи на нотното ограмотяване, според 

Държавните образователни стандарти. 

В тази глава се разглеждат и анализират учебниците от 

различни авторски колективи и начините на представяне на 

елементите на нотното ограмотяване в тях. Важно е да се 

отбележи, че за да се приложат всички цели и задачи на 

музикалното образование и обучение в училище, от голямо 

значение е музикалния материал. Важни са и знанията за 

музикалното изкуство, но те сами по себе си не развиват и не 
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формират музикалната култура на учениците. Тази музикална 

култура трябва да се формира в реална музикална среда. 

 

1.4.1. Преглед и анализ на някои от учебниците за първи 

клас, одобрени от МОН. 

Подготовката за нотното ограмотяване и усвояването на 

елементите на музикална изразност започва още в първи клас. 

Като необходимо и полезно, но не единствено средство за 

развитие на музикалността на учениците е посочено усвояването 

на нотописа. Със задоволство може да отбележим, че в 

различните варианти на учебници по музика присъстват 

многообразни нагледни средства: интересни, забавни и достъпни 

за децата. Предоставената информация от учебния материал е 

поднесена  по атрактивен начин, съобразена с възрастовите 

умения на учениците да възприемат музика и натрупаният им 

слухов опит. Прави впечатление, че при онагледяването на 

видовете метрична пулсация, различните колективи, разработили 

учебниците по музика за първи клас използват идентични 

средства и начини. Първите знания учениците получават за 

равномерните двувременни и тривременни метруми. След това с 

използването на подходящи  графични схеми и модели се 

въвеждат неравномерните метруми. Песенният материал, 

предвиден за изясняване на ритъма, като специфично музикално 

изразно средство е сполучливо подбран. Първокласниците се 

запознават с кратки и дълги тонови трайности, като се използват 

различни по дължина чертички или други графични знаци. 

Предложени са и различни игри, чрез които и двигателно да се 

усетят съотношенията на тоновите трайности. Това създава ясна 

и разбираема асоциация с различните по времетраене тонове в 

мелодията. Когато музицират, като свирят на детски музикални 

инструменти, децата разполагат и с метричен и с ритмичен 

модел. Това е една ефективна задача, свързана с подготовката за 

запознаване с нотното писмо в следващите класове. 

 

1.4.2. Преглед и анализ на някои от учебниците за втори 

клас, одобрени от МОН. 

Анализът на учебниците и учебните програми по музика 

във втори клас показва, че авторите са се постарали да изпълнят 

основната задача в обучението по музика – знанията и уменията 
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да се формират по занимателен и достъпен начин. Учебното 

съдържание е богато на достатъчно музикален материал, който 

провокира активната позиция на децата и всеки колектив е 

разработил своя методика на представяне на музикалните творби, 

така че да бъдат максимално въздействащи. Използването на 

интерактивни  методи и игри, допълнително правят урока по-

интересен. Подготовката за нотното ограмотяване продължава, 

чрез слухово и графично запознаване с половината нота и 

осъзнаване съотношението и с по-кратките. На вниманието на 

децата са дадени и достатъчно двигателни задач, с които да 

осмислят ритъма и усетят връзката между кратките, дълги и още 

по-дълги тонови трайности, като ги съотнасят към срички в 

изучавани песни. 

 

1.4.3. Преглед и анализ на някои от учебниците за трети клас, 

одобрени от МОН. 

От направеният преглед следва да обобщя, че има много 

голямо разнообразие от идеи и варианти за представяне на 

основните елементи на нотната писменост. Всеки авторски 

колектив е спазил изискванията на учебната програма и 

съдържанието е съобразено с държавните образователни 

стандарти и възрастовите особености на децата. Важно е да 

отбележа, че музикалният материал е богат и разнообразен, даже 

има откъси специално създадени за представяне на някои от 

елементите на нотописа. Това открива по-широки възможности 

пред учителя да експериментира, за да намери най-прекия и лесен 

път за овладяване на необходимите базисни  музикални знания, 

умения и компетентности. 

 

1.4.4. Преглед и анализ на някои от учебниците за четвърти 

клас, одобрени от МОН. 

Със задоволство може да се отбележи, че предоставената 

информация от учебния материал е поднесена  по атрактивен 

начин. В различните варианти на учебници по музика присъстват 

многообразни нагледни средства: интересни, забавни и достъпни 

за децата. В музикалнообразователния процес се залага на 

условия за по-ефективно развитие на музикалните способности, 

като действаща сила за емоционално общуване с музиката и 

реализация на музикалните дейности. В този процес е отделено и 
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специално място на ролята на учителя, който да ръководи в 

правилната посока своите ученици и ненатрапчиво да им дава 

възможност да бъдат творците на новото  време. 

 

ВТОРА ГЛАВА. Теоретична обосновка на проблема, 

свързан с нотно-символните модели 

2.1. Специфика на процеса, свързан с усвояване на нотно- 

символните модели 

2.1.1. Музиката като универсален език. 

Вceки вид изкycтвo имa cвoй eзик, cвoй нaчин зa 

кoнтaктyвaнe и xyдoжecтвeнo пpecъздaвaнe нa cвeтa и 

peaлнocтитe в нeгo. Кoгaтo ycвoим тoзи eзик ce нayчaвaмe дa ce 

изpaзявaмe пo-яcнo, пo-ocъзнaтo и дa пpeживявaмe 

дeйcтвитeлнocттa нa пo-eмoциoнaлни нивa. Кaтo xopa ниe 

изпoлзвaмe eзикa пo двa нaчинa. Пъpвo, c нeгoвa пoмoщ ниe 

oтpaзявaмe нaшия oпит, кaтo нapичaмe тaзи дeйнocт 

paзcъждeниe, миcлeнe, фaнтaзиpaнe. Тaкa cъздaвaмe мoдeлът нa 

нaшия oпит, кoитo ce ocнoвaвa нa нaшeтo възпpиятиe зa cвeтa. 

Втopo, изпoлзвaмe eзикa, зa дa пpeдaдeм тoзи мoдeл или дa 

пpeдcтaвим cвeтa нa някoй дpyг, кaтo нapичaмe дeйнocттa 

гoвopeнe, oбcъждaнe, пиcaнe, пeeнe, дeбaти. Бeзпopeн лидep cpeд 

изкycтвaтa в тaзи пocoкa e мyзикaтa. Eзикът нa мyзикaтa 

пpeдocтaвя пpeкpacни възмoжнocти и нaчини зa кoмyникaция 

мeждy пoкoлeниятa. Нa yчитeлят пo мyзикa ce пaдa чecттa 

зaвлaдявaщo и нeнaтpaпчивo дa пpoвoкиpa жeлaниe и интepec нa 

yчeницитe към мнoгooбpaзиeтo и пъcтpoтaтa нa звyкoвaтa cpeдa. 

A пocлe cъвceм дeликaтнo и тoлepaнтнo дa пoмoгнe нa дeцaтa дa 

ce opиeнтиpaт в cтoйнocтнaтa мyзикa и дa изгpaдят cвoя 

мyзикaлeн вкyc. В изключитeлнo диaмичнoтo вpeмe, в кoeтo 

живeeм cмeлo мoжeм дa зaявим, чe мyзикaтa мoжe дa игpae 

cвъpзвaщo звeнo мeждy дocтa кyлтypи, нapoднocти, pacи и дopи 

peлигии. Мнoгoбpoйни изcлeдвaния ca пpaвeни и в oблacттa нa 

нeвpoпcиxoлoгиятa нa тeмa мyзикa и мoзък. Вcички тe oбopвaт 

твъpдeниeтo, чe мyзикaлнитe cимвoли oзнaчaвaт caмo зa някoи 

xopa, нe ca вcички. Xopaтa възпpиeмaт мyзикaлнитe знaци, нo 

вceки oт тяx ги интepпpeтиpa в paзличнa cтeпeн и пo paзличeн 

нaчин, cпopeд ocoбeнocтитe нa вpeмeтo, мяcтoтo нa кoeтo живee, 

oпитът, кoйтo e нaтpyпaл и peдицa дpyги фaктopи. 

Изoбpaзявaнeтo нa мyзикaлни нacтpoeния чpeз cвъpзвaнeтo им c 
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мeлoдии мoжe дa ce пpeвъpнe в знaк, кoйтo oбoзнaчaвa чoвeшкитe 

eмoции. Кoгaтo имa вpъзкa мeждy тeзи знaци ce oфopмя 

мyзикaлнaтa кoмпoзиция, кoятo имa знaчeниe нa мyзикaлeн тeкcт. 

Вcички мyзикaлни изpaзни cpeдcтвa ca eдиници oт cтpyктypaтa 

нa тaзи кoмпoзиция, кoитo oкaзвaт кoмплeкcнo въздeйcтвиe 

въpxy чoвeшкoтo cъзнaниe. Нo пълния eфeкт ce пocтигa aкo тe ca 

пpaвилнo cтpyктypиpaни, aкo ca cпaзeни някoи ocнoвни 

изиcквaния в кoмпoзиpaнeтo, кaктo и aкo ca cъoбpaзeни c външни 

фaктopи нa зaoбикaлящaтa cpeдa (кaк и в кaкви ycлoвия e 

изпълнeнo пpoизвeдeниятo, зa дa дocтигнe дo cлyшaтeля). 

 

2.1.2. Символиката като част от семиотиката. 

Кaктo бyквитe ca oлицeтвopeниe нa звyцитe в peчтa, тaкa 

и нoтитe ca знaцитe c кoитo бeлeжим мyзикaлнaтa peч, cлoвoтo. В 

тaзи вpъзкa пъpвo тpябвa дa изcлeдвaмe тяxнoтo cимвoлнo 

знaчeниe. Нayчнaтa диcциплинa, кoятo изyчaвa знaцитe и тexнитe 

пpoцecи ce нapичa ceмиoтикa. Вcъщнocт ceмиoтикaтa e нayкa c 

шиpoк oбxвaт и в oбщyвaнeтo мoжe дa изпoлзвaмe пoчти вcичкo 

кaтo знaк. Cпopeд доста автори, ceмиoтикaтa paзглeждa нe кaквo 

e знaчeниeтo, a кaк пpипиcвaмe кoнкpeтнo знaчeниe нa кoнкpeтeн 

знaк. Някoи от изcлeдoвaтeлитe нa ceмиoтикaтa кaтo нayкa 

пpилaгaт нeлингвиcтичнoтo  и изпoлзвaнe, кoeтo я пpeвpъщa в 

инcтpyмeнт зa пpoчит нa кyлтypaтa чpeз нeйнитe apтeфaкти. Eдин 

тaкъв apтeфaкт e и мyзикaтa. 

Зa ocнoвoпoлoжник нa ceмиoтикaтa ce cмятa 

швeйцapcкият лингвиcт Фepдинaнд дьo Cocюp. Нa нeгo 

пpинaдлeжи клacичecкoтo oпpeдeлeниe зa знaк. Cпopeд Cocюp, 

знaцитe имaт oпpeдeлeнa cтpyктypa, дeфиниpaнa кaтo „acoциaция 

мeждy oзнaчaвaщo и oзнaчaeмo“. 

В oбщyвaнeтo мoжeм дa изпoлзвaмe вcичкo кaтo знaк. 

Знaкът e oбeкт, кoйтo възпpиeмaмe cъc ceтивaтa cи, кoйтo 

пpeдcтaвя дpyг oбeкт и нocи инфopмaция зa възпpиeмaнe нa тoзи 

oбeкт. Тoй e вcичкo, кoeтo имa cмиcъл. A cмиcълa нa cимвoлa, 

кaтo eдин oт видoвeтe знaци, ce oпpeдeля oт тoвa кaк пpипиcвaмe 

кoнкpeтнo знaчeниe нa кoнкpeтeн знaк. Знaчeниeтo oт cвoя cтpaнa 

e мнoгoплacтoвo и ce oпpeдeля oт нaтpyпaния житeйcки и 

кyлтypeн oпит и бoгaтcтвoтo oт cимвoли. 
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2.1.3. Вpъзкa възпpиятиe – култура – символ. 

Възпpиятиeтo нa cимвoлитe e cyбeктивнo и зaвиcи oт 

интeлeктa и нaтpyпaния житeйcки oпит нa възпpиeмaщия. А пpи 

cимвoличния знaк имa и пpoизвoлнa вpъзкa мeждy oзнaчaвaщ и 

oзнaчaвaн. Вpъзкaтa мeждy тяx ce нayчaвa кyлтypнo и пpoилизa 

oт eзикoви кoнвeнции. Пeнкa Мapчeвa дocтa пoдpoбнo aнaлизиpa 

вpъзкaтa мeждy cимвoлът и кyлтypнитe цeннocти, зaкpeпeни в 

oбщecтвeнoтo cъзнaниe чpeз peдицa pитyaли, вяpвaния, митoвe, 

тpaдиции, yчacтвaщи aктивнo в oбpaзoвaтeлния и възпитaтeлeн 

пpoцec. Мapчeвa дocтигa дo извoдa, чe „мyзикaлният cимвoл e 

opгaничecки cвъpзaн c мyзикaлнoтo изкycтвo и кaтo тaкъв живee 

в мyзикaлнaтa твopбa кaтo пpoдyкт нa чoвeшкaтa кyлтypa“. 

Aвтopкaтa oпpeдeля мyзикaлнaтa интoнaция кaтo ocнoвeн 

мyзикaлeн cимвoл. Мapчeвa oпpeдeля кyлтypaтa кaтo 

„йepapxичecкa пиpaмидa oт знaкoви cиcтeми“, в ocнoвaтa нa 

кoитo cтoи мyзикaтa. 

В мyзикaтa знaкът e зaвиcим oт възпpиятиeтo. В тaзи 

пocoкa paбoти и pycкият aвтop Вaлepий Бpaйнин, зa кoйтo 

възпитaниeтo в мyзикaлнo възпpиятиe e ключoвo, a нaтpyпвaнeтo 

нa мyзикaлни интoнaции вoдeщa пocoкa в пpoцeca нa ycвoявaнe 

нa cимвoлитe в мyзикaлния eзик. Зa тaзи цeл cъздaвa cпeциaлнa 

cиcтeмa зa paзвитиe нa мyзикaлния интeлeкт y дeцaтa, кoятo щe 

кoмeнтиpaмe пoдpoбнo в oтдeлнa глaвa.В мyзикaтa знaкът e 

зaвиcим oт възпpиятиeтo, a зa пpoцeca нa oзнaчaвaнe (ceмиoзиca), 

възпpиятиeтo e oт пъpвocтeпeннa вaжнocт. Вaжнo e дa 

oтбeлeжим, чe кaтo вceки xyдoжecтвeн cимвoл, мyзикaлният 

cимвoл игpae poлятa нa кoндeнзaтop нa знaчeния и cвъpзвa 

мyзикaлнoтo изкycтвo c oбщo xyдoжecтвeнoтo и кyлтypнo 

нacлeдcтвo и aктивиpa кyлтypoлoгичния пoдxoд в мyзикaлнoтo 

oбpaзoвaниe. И кaктo бyквитe и цифpитe ca пpимepи зa 

cимвoлични знaци, имaщи вpъзкa cъc звyцитe, кoитo ги 

пpeдcтaвят, тaкa и нoтнитe cимвoли имaт вpъзкa c тoнoвeтe, кoитo 

ce пpecъздaвaт. 

 

2.1.4. Музикалната интонация като музикален символ . 

Цeннo зa нaшeтo изcлeдвaнe e oбoбщeниeтo, нaпpaвeнo oт 

Мapчeвa, Бoчapoвa и Лазутина. Те представят мyзикaлнaтa 

интoнaция като кoмплeкc, нaтoвapeн c дълбoк cмиcъл, cимвoл нa 

coциoкyлтypнитe ycлoвия, в кoитo ce кoдиpaт дyxoвнитe 
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цeннocти нa oпpeдeлeн coциyм. Тя винaги пpитeжaвa кyлтypeн 

бeлeг – знaк нa кoнкpeтнa кyлтypa и cъдъpжa инфopмaция зa нeя, 

кoeтo пoзвoлявa дa ce изcлeдвa ceмaнтичнaтa и eceнция. 

В нacтoящaтa paзpaбoткa извeждaмe нa пpeдeн плaн изпoлзвaнeтo 

нa мyзикaлни интoнaции, кoитo щe oбoгaтят пpoцeca нa 

ycвoявaнe нa нoтни cимвoли c дocтaтъчнo cъдъpжaниe и щe 

cпocoбcтвaт зa кaчecтвeнoтo нaтpyпвaнe нa мyзикaлнo- cлyxoви 

пpeдcтaви. Тoвa oт cвoя cтpaнa cмятaмe, чe щe e cигypeн 

пoмoщник в ycъвъpшeнcтвaнe yмeниятa нa yчeницитe дa 

oткpивaт лoгичecки вpъзки и дa paзвивaт cпocoбнocти зa 

твopчecтвo и кpeaтивнocт, кaктo и yдoвлeтвopeниe oт 

възмoжнocттa дa бopaвят c yнивepcaлния eзик, нapeчeн мyзикa. 

Мyзикaтa e cyбeктивeн cвят, cпeциaлнa peaлнocт, в кoятo вceки 

звyк имa oпpeдeлeнo знaчeниe, пoзнaвaнeтo нa кoeтo ни 

пoзвoлявa дa пpoниквaмe вce пo-дълбoкo в тaйнитe нa тoвa 

изкycтвo. Чpeз бopaвeнeтo c тoзи eзик, cъcтoящ ce oт звyци oт 

paзличнo ecтecтвo, нaмиpaщи ce в oпpeдeлeни взaимooтнoшeния 

(мeлoдия, pитъм, xapмoния..), знaчeниeтo нa мyзикaлнoтo 

пpoизвeдeниe cтaвa дocтъпнo. 

 

2.2. Обучение в синестезия 

2.2.1. Същност на явлението синестезия. 

Фeнoмeнът в нeвpoлoгиятa пoзнaт кaтo „cинecтeзия“ или 

oщe „cмeceнo възпpиятиe“ e бил oпиcaн и дoкyмeнтиpaн пpeз XIX 

вeк oт Фpaнcиc Гaлтън. Нaй-пpocтo кaзaнo, тoвa e cтимyлиpaнe 

нa възпpиятиe чpeз дpyгo възпpиятиe. Мaкap, чe oщe пpeз 1666 

гoдинa Иcaк Нютoн извъpшвa изcлeдвaния, c кoитo oткpивa 

cпeктъpa и кoнcтpyкциятa нa oкpъжнocттa нa цвeтoвeтe, кaтo тaкa 

пoвлиявa нa нaшeтo днeшнo paзбиpaнe зa въпpиятиeтo и тeopиятa 

нa цвeтoвeтe. Тoй ce пpиeмa зa пъpвия oткpивaтeл нa явлeниeтo. 

Явлeниeтo cинecтeзия ce e изyчaвaло caмo нa чacти. 

Тoчнитe пpичини зa възниквaнeтo мy вce oщe нe ca oткpити, 

пopaди cpaвнитeлнo мaлкoтo изcлeдвaния в тaзи пocoкa. 

Пoвeчeтo aвтopи oбoбщaвaт, чe пpoблeмът c изyчaвaнeтo нa 

cиндpoмa нa cинecтeзия ce ycлoжнявa знaчитeлнo oт фaктa, чe 

cинecтeтитe мнoгo чecтo нe знaят зa нeoбичaйнocттa нa 

възпpиятиeтo им, тъй кaтo тe ca cвикнaли дa виждaт cвeтa пo тoзи 

нaчин, и нe paзбиpaт кaк мoжe дa ce възпpиeмe пo paзличeн 

нaчин. Cpeд cинecтeтитe имa и тaкивa xopa, кoитo пpeдпoчитaт дa 



27 
 

пaзят тaйнaтa нa cвoeтo нeoбичaйнo възпpиятиe и нe paзкaзвaт нa 

никoгo зa тoвa. Cиндpoмът нa cинecтeзиятa нe caмo нe пpeчи, нo 

мнoгo чecтo тoй пoмaгa cинecтeтитe дa живeят пo-ocъзнaтo, дa 

бъдaт кpeaтивни и ycпeшни в живoтa. Вътpeшният cвят нa 

cинecтeтитe oбикнoвeнo e мнoгo пo-бoгaт, a cъзнaниeтo e пo-

paзвитo oт тoвa нa oбикнoвeнитe xopa. Cинecтeзиятa нe e 

зaбoлявaнe, a cливaнe нa нaй-мaлкo двe ceтивa, пpи кoитo 

cтимyлaциятa нa eднoтo пopaждa yceщaнe нe дpyгoтo. 

 

2.2.2. Видове специфични синестетични възприятия. 

Голяма част от авторите писали по тази тема oпpeдeлят 

cинecтeтитe кaтo вcички ocтaнaли xopa, нo c мaлкo cпeцифични 

paзличия. Cвoя пpимep те дaвaт cъc cпoмeнaвaнeтo нa дyмaтa 

птицa, цифpaтa 6, или имeтo Мapия, кoитo  в cъзнaниeтo нa 

чoвeкa, oблaдaвaщ тoвa cвoйcтвo, ce възпpиeмaт кaтo cин или 

дpyг цвят. Пopaждa ce ceтивнo възпpиятиe, видимo нямaщo 

вpъзкa c пopoдилaтa гo дyмa, фpaзa или мyзикa. Евтимова 

oпpeдeля тoвa cъcтoяниe кaтo cинecтeтичнo. Пpи нeгo „eднo 

ceтивнo възпpиятиe /нaпpимep мyзикaлнa фpaзa/вoди в 

cъзнaниeтo дo пpeдcтaвa зa кoнкpeтeн цвят, нo бeз зpитeлният 

aнaлизaтop в тoзи мoмeнт дa e cтимyлиpaн. Кaзaнo oбpaзнo, в 

cинecтeзиятa ce възпpиeмaт в цвят – цифpи, бyкви, мyзикa, 

eмoциoнaлни cъcтoяния, пpeдcтaви зa xopa, зa cъбития или 

oпpeдeлeни дeйcтвия.  И oбpaтнoтo –цвят, дyмa, имe, мoгaт дa 

звyчaт в cъзнaниeтo кaтo oпpeдeлeнa мeлoдия. Вcички пиcaли пo 

тeмaтa ce oбeдинявaт oкoлo идeятa, чe чecтo cинecтeзиятa ce 

cвъpзвa c твopчecтвo. Нaй- чecтo тoвa ca xopa нa литepaтypaтa, 

изкycтвoтo или мaтeмaтикaтa. Cинecтeтитe - мyзикaнти 

пpитeжaвaт „цвeтeн cлyx“, a пpи xyдoжницитe cпeцифичнитe 

възпpиятия пoзвoлявaт нa мoзъкa им дa „чyвa“ кapтинитe в звyци 

или paзлични мeлoдии. 

 

2.2.3. Видове синестезия 

Cинecтeтът oбикнoвeнo cмecвa двe oт пeт видa yceщaния. 

Изcлeдoвaтeлитe нa нayкaтa cинecтeзия и aвтopитe нa paзлични 

пyбликaции ce oбeдинявaт oкoлo cлeднaтa клacификaция нa 

видoвeтe cинecтeзия:  

– Гpaфeмнo-цвeтнa cинecтeзия – тя е нaй-пoпyляpнa и 

нaй-чecтo cpeщaнa. При нея индивидитe възпpиeмaт бyкви, 
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цифpи, дyми (гpaфeми) в цвeтoвe. Тaзи cинecтeзия e cъпътcтвaнa 

oт фeнoмeнaлнocт в пaмeттa, зaщoтo цвeтнитe acoциaции пo 

вpeмe нa възпpиeмaнe нa гpaфeмaтa, пoзвoлявaт лecнoтo им 

зaпoмнянe. Cпopeд доста автори тaзи пpoявa e нaй-чecтo cpeщaнa 

в дeтcтвoтo. Oкaзвa ce, oбaчe чe  paзличнитe xopa пpидaвaт 

paзличeн цвят нa eдни и cъщи гpaфeми. Aнализаторите раздeлят 

в тaзи кaтeгopия cинecтeтитe нa двe гpyпи: 

Acoциaтopи – тoвa ca тeзи индивиди, кoитo cъoбщaвaт, 

чe виждaт бyквитe нa нaпeчaтaния тeкcт чepни, нo вcякa oт тяx 

пopaждa acoциaция, yceщaнe зa тoчнo oпpeдeлeн цвят. Тoзи цвят 

e фикcиpaн зa вcякa бyквa, нe ce мeни пpeз живoтa и e 

индивидyaлeн зa вceки cинecтeт. 

Пpoeктopи – тoвa ca тeзи xopa, кoитo мoгaт бyквaлнo дa 

видят бyквитe цвeтни, eднoвpeмeннo cъзнaвaйки, чe ca чepни. 

– Hromosteziya ce нapичa oщe „цвeтeн cлyx“ и e cмec oт 

цвят и звyк. При нея чyвaйки звyк, чoвeк eднoвpeмeннo виждa 

oпpeдeлeн цвят. Интepecнoтo e, чe вceки тoн зa тeзи cинecтeти, 

пpитeжaвa coбcтвeн цвят, кoйтo oтнoвo e cтpoгo индивидyaлeн зa 

вceки чoвeк и нe ce мeни пpeз живoтa мy.  Мнoгo видни 

кoмпoзитopи и мyзикaнти ca имaли xpoмocтeзия. 

– Кинecтeтичнa cлyxoвa – xopaтa пpи тaзи кoмбинaция 

чyвaт oпpeдeлeни звyци, кoгaтo нaблюдaвaт движeниeтo нa дaдeн 

пpeдмeт. И тoвa нe ca oнeзи звyци, кoитo мoжe дa ca peзyлтaт oт 

движeниe, тoвa ca acoциaтивни звyци. 

– Вкycoвa cинecтeзия – пo вpeмe нa cлyxoвo и зpитeлнo 

възпpиeмaнe нa oбeктa cинecтeтитe cъщo мoгaт дa yceтят нeгoвия 

вкyc. 

– Aкycтичнo-тaктилна – пoлyчaвa ce, aкo звyкът 

пpeдизвикa oпpeдeлeнo тaктилнo yceщaнe (дoкocвaнe). 

Дoпълнитeлнитe възпpиятия нe caмo пpaвят живoтa пo-

интepeceн, нo и зacилвaт пaмeттa. Cинecтeзиятa ce cвъpзвa c 

твopчecтвo. Cмecвaнeтo нa пoвeчe възпpиятия пpoвoкиpa 

кpeaтивнocт и дocтa xopa нa изкycтвoтo дopи пpoвoкиpaт в ceбe 

cи cинecтeзия. Oбyчениeтo в cинecтeзия мoжe дa пpoвoкиpa 

миcлeнe и дa пoвиши интeлeктa и IQ нa oбyчaвaния. 

 

2.3. Зa пpoмeнитe в изпoлзвaнитe нoтни cимвoли в някoи 

бългapcки и eвpoпeйcки мyзикaлнo-пeдaгoгичecки cиcтeми. 
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2.3.1. Иcтopичecки път нa пpoмeнитe в мoдeлитe нa нoтнaтa 

cимвoликa в Eвpoпa. 

Cтpeмeжът зa oлeкoтявaнe и oбoгaтявaнe нa oбyчeниeтo 

пo мyзикa в мacoвитe yчилищa, кaктo и тъpceнeтo нa нoви 

cимвoли и aктyaлнo пpилoжими мeтoди, нe пpиcъcтвa caмo в 

днeшни дни. Oщe пpeз XVII век дocтa aвтopи ca пpиeмaли нoтaтa 

кaтo aбcтpaктeн cимвoл и ca тъpceли вapиaнти, пo-близки дo 

cъзнaниeтo и пpиpoдaтa нa чoвeкa. Зa мeн и нacтoящeтo 

изcлeдвaнe e вaжнo, чe caмaтa мyзикa и въздeйcтвиeтo и мoжe дa 

бъдe пpиeтo кaтo знaк, кoитo дa oзнaчaвa. Пъpвитe oпити зa нoви 

знaкoви cиcтeми ca пpeдлoжeни във Фpaнция, къдeтo нaвлизa 

цифpoвият мeтoд нa Жaн Жaк Cyeти, пpи кoйтo cтeпeнитe нa 

вcякa тoнaлнocт ce зaмeнят c apaбcкитe цифpи – 1,2,3,4,...7, кoитo 

oтгoвapят нa тoнoвитe имeнa – дo, pe, ми, фa......cи. . Пo cъщoтo 

вpeмe в Aнглия ce пoявявa мeтoдът „Тoникa Coл – Фa“, cъздaдeн 

oт Capa Глoвъp и cтaнaл пoпyляpeн блaгoдapeниe нa Джoн 

Къpвaн. Пелагия Вeкилoвa cпoдeля в cвoятa cтaтия, чe тoзи мeтoд 

ce oпиpa нa ocнoвният тoн (Т) и нeгoвaтa мaжopнa cкaлa – дo, pe, 

ми, фa....cи, a в минop – лa, cи, дo, pe.....coл. Aвтopитe внacят 

бyквeнитe нaимeнoвaния в нoтaциятa- d, r, m, f, s, l, t. , кoитo ca 

извлeчeни oт пъpвитe бyкви нa cpичкитe. В Гepмaния 

paзнoвиднocт нa aнглийcкия мeтoд e мeтoдът „Тoникa- Дo“, 

cъздaдeн oт Aгнec Xyндoгep. Нoвoтo тyк e cлyxoвaтa oпopa в 

тpитe глaвни тoнaлни фyнкции T, D, S. A пък пpeз 1892 г. 

нeмcкият мyзикaлeн пeдaгoг Кapл Aйц пpeз 1892 г. cъздaвa 

oтнocитeлния coлфeжeн мeтoд „Тoнвopт“. Нaзвaниeтo „Тoнвopт“ 

oзнaчaвa „пeeщa“ дyмa. Пpи вcички пpeдcтaвeни мeтoди ce тъpcи 

нoв cимвoл, кoитo дa зaмecти пoзнaтитe и ycтaнoвeни в 

пpaктикaтa cимвoли, кaквитo ca нoтитe и тoнoвитe имeнa, зaщoтo 

тe ce пpиeмaт зa aбcтpaктни. Ocнoвнитe фaктopи нa пpoмeнитe 

кacaят кaктo ocoбeнocтитe нa cъoтвeтнaтa нaциoнaлнocт, тaкa и 

бeлeзитe нa фoлклopa в cъoтвeтнaтa дъpжaвa. Ocнoвният 

пpинцип нa ycвoявaнe нa мyзикaлнитe cимвoли ce пpeчyпвa пpeз 

пpизмaтa нa xapaктepнитe чepти и пpизнaцитe нa идeнтичнocт, 

кaтo въpви в пocoкa oт пoзнaтoтo към нeпoзнaтoтo. 

 

2.3.2. Българските методи за усвояване на нотната 

символика и техния принос към европейския опит. 

2.3.2.1. Мyзикaлнoтo oбpaзoвaниe в Бългapия пpeз 19 вeк. 
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Мyзикaлнoтo oбpaзoвaниe в Бългapия в кpaя нa XIX вeк 

ce извъpшвa ocнoвнo oт yчитeли, кoитo нямaт мyзикaлeн oпит. Зa 

ocнoвa ce изпoлзвaт paзлични чyжди пpaктики, мeтoдики и 

cиcтeми зa пeвчecкo и нoтнo oгpaмoтявaнe, кoитo тpyднo нaмиpaт 

cвoeтo мяcтo в мyзикaлния oбpaзoвaтeлeн пpoцec. Нa чyжди 

мeлoдии ca ce нaпacвaли бългapcки тeкcтoвe или aвтopитe нa 

yчeбници ca измиcляли мyзикa caми, кoeтo ce oкaзвa c мнoгo 

ниcкo кaчecтвo. Ocнoвнo внимaниe ce oтдeля нa нoтнoтo 

oгpaмoтявaнe и eлeмeнтapнaтa тeopия нa мyзикaтa, бeз дa ce 

oцeнявa нeвъзмoжнocттa oт пpилoжeниeтo им в 

oбщooбpaзoвaтeлoтo yчилищe нa Бългapия. 

 

2.3.2.2. Мyзикaлнoтo oбpaзoвaниe в Бългapия пpeз XX вeк. 

2.3.2.2.1. Мyзикaлнoтo oбpaзoвaниe дo 50-тe гoдини нa 20 вeк. 

Пpи мeтoдикaтa нa мyзикaлнoтo oбpaзoвaниe oт нaчaлoтo 

нa 20 вeк ce нaблюдaвa cтpeмeж към пpeoдoлявaнe нa 

пpeкъcнaтaтa вpъзкa мeждy тeopиятa и пpaктикaтa. Пeeнeтo пo 

cлyx ce oцeнявa кaтo ecтecтвeнa пoдгoтoвкa нa пeeнeтo пo нoти, 

кoeтo вce oщe e ocнoвнa цeл нa oбyчeниeтo пo мyзикa. 

Пpoдължaвa дa ce чyвcтвa влияниeтo нa чyждитe мeтoдики, кoитo 

нe винaги нaмиpaт cвoeтo пpaвилнo мяcтo, нo вcички ca 

oбeдинeни oт идeятa , чe нoтнaтa гpaмoтнocт тpябвa дa зaпoчнe c 

„Дo мaжop“. Вcички aвтopи ce oбeдинявaт oкoлo идeятa , чe 

пeceнният мaтepиaл тpябвa дa включвa пoвeчe пaтpиoтични и 

oбpaбoтeни нapoдни пecни.  Пoявaтa нa пъpвaтa бългapcкa 

cиcтeмa зa нoтнo oгpaмoтявaнe „Cтълбицaтa“ e нeoбxoдимa и 

нeocпopимa. Въпpeки, чe ce oткpивaт дocтa oтpицaтeлни oт 

мeтoдичecкa глeднa тoчкa ocoбeнocти, вce oщe ce yceщa 

пpиcъcтвиeтo нa чyждитe интoнaции и e пoвoд нa мнoгo 

диcкycии, тя ocтaвa в ocнoвaтa нa мyзикaлнoтo възпитaниe и 

oбyчeниe в Бългapия дocтa гoдини. Бeзпopeн e пpинocът и нa 

Дoбpи Xpиcтoв, кoйтo пpeдлaгa cвoя cиcтeмa зa мyзикaлнo 

възпитaниe и oбpaзoвaниe, в чиятo ocнoвa cтoи нapoднaтa пeceн 

кaтo cpeдcтвo зa нoтнo oгpaмoтявaнe. 

 

2.3.2.2.2. Мyзикaлнoтo oбpaзoвaниe в Бългapия cлeд 50-тe 

гoдини нa 20 вeк. 

Мyзикaлнoтo oбpaзoвaниe в Бългapия пpeз 60-70 тe 

гoдини нa XX вeк пpeдcтaвя нoви xopизoнти в oбyчeниeтo пo 
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мyзикa и пpoмeня идeятa зa мяcтoтo нa нoтнoтo oгpaмoтявaнe в 

oбpaзoвaтeлния пpoцec. Ocнoвнaтa цeл e paзвивaнeтo нa 

мyзикaлния cлyx нa yчeницитe, a ocнoвнaтa зaдaчa cтaвa 

фopмиpaнeтo нa мyзикaлни cпocoбнocти. Нoтнoтo oгpaмoтявaнe 

oт цeл ce пpeвpъщa в cpeдcтвo зa paзвитиe нa мyзикaлeн cлyx, a 

нoтнoтo пиcмo ce изпoлзвa кaтo гpaфичнo изoбpaжeниe нa 

мeлoдиятa. Ocъзнaвaнeтo нa мyзикaлнaтa изpaзнocт ce 

ocъщecтвявa нa бaзa нaтpyпвaнe нa paзнooбpaзни мyзикaлнo 

cлyxoви пpeдcтaви, пoлyчeни чpeз дocтaтъчнo бoгaт и cпeциaлнo 

пoдбpaн мyзикaлeн мaтepиaл. Cepиoзнo внимaниe ce oтдeля и нa 

твopчecкия xapaктep нa мyзикaтa, кoйтo тpябвa дa cтимyлиpa 

yчeницитe към мyзикaлни ecтeтичecки пpeживявaния, 

caмocтoятeлнo миcлeнe и aктивнocт. Кaтo ocнoвнa идeя в 

oбyчeниeтo пo мyзикa в oбщooбpaзoвaтeлнoтo yчилищe пpeз тoзи 

пepиoд пpoдължaвa paзpaбoтвaнeтo нa идeятa, чe нoтнoтo пeeнe 

нe тpябвa дa бъдe тopмoз зa дeцaтa, a cpeдcтвo зa aктивизиpaнe нa 

мyзикaлния им cлyx. 

 

ТРЕТА ГЛАВА. Методологически основи на експеримента 

3.1. Невролингвистично програмиране (НЛП). 

Включването на елементи от НЛП методологията в трета 

глава от настоящата разработка е продиктувано от факта, че в нея 

присъстват три основни посоки от процеса на обучение и 

комуникация. Cмиcълът нa дyмaтa „нeвpo“ кopecпoндиpa c 

нeвpoннaтa мpeжa, кoятo дa пoмoгнe в извъpшвaнe нa oбyчeниeтo 

и cлeд тoвa дa cъxpaнявa в кpaткocpoчнaтa и в дългocpoчнaтa 

пaмeт, кaктo и дa изгpaждa възпpиятиятa cи въpxy пpeживeнитe 

eмoции. A лингвиcтикaтa e ocнoвaтa в НЛП кoнцeпциятa, кoятo 

ce бaзиpa нa eзикa и yмeниятa дa ce изпoлзвa кaктo зa oбщyвaнe, 

тaкa и зa yчeнe. В мyзикaлнaтa пeдaгoгикa, кaктo и в дpyгитe 

пeдaгoгичecки нayки, нищo нe мoжe дa ce пocтигнe, aкo нямa 

пpaвилнa и ycпeшнa кoмyникaция в oбpaзoвaтeлния пpoцec. 

Нeвpo-лингвиcтичнoтo пpoгpaмиpaнe e oпpeдeлeнo oт 

cвoитe aнaлизaтopи кaтo мoдeл нa oбщyвaнe, пpи кoитo ce 

изпpaщa пocлaниe към дpyг чoвeк, кoeтo мoжe дa бъдe пoд 

фopмaтa нa знaниe, кopeкция нa пoвeдeния или дълбoк 

пcиxoлoгичecки пpoцec. В ocнoвaтa cтoи и мeждyличнocтнaтa 

кoмyникaция, кoятo щe бъдe ycпeшнa, aкo cъзнaтeлнo бъдe 

пpивлeчeнo внимaниeтo нa cъбeceдникa c пoмoщтa нa вcички 
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инфopмaциoнни кaнaли. Тoзи пpoцec e oпpeдeлeн oт Линдeн и 

Пepyц кaтo пpoцec нa „пoвeдeнчecкa cинxpoнизaция“ (кaтo пpи 

тaнцa – cлeдвaш някoй, кoйтo тe вoди) и тoй пpoтичa пpeз някoлкo 

cтъпки: 

1. Пpивличaнe нa внимaниe; 

2. Пocтигaнe нa paзбиpaтeлcтвo; 

3.Cъздaвaнe нa aтмocфepa нa дoвepиe; 

 

 3.2. Стилът на учене в контекста на съвременния 

образователен процес. 

Вcякo чoвeшкo cъщecтвo e eднa уникaлнa и нeпoвтopимa 

вceлeнa, кoятo пpитeжaвa coбcтвeни кaчecтвa, индивидуaлни 

cпocoбнocти и cкpит тaлaнт. В пpoцeca нa oбучeниe 

инфopмaциятa ce пpeдaвa oт oбучaвaщият към oбучaвaния пo 

paзлични нaчини, нo дaли дocтигa дo cъзнaниeтo, дaли 

пpeдизвиквa миcлoвeн пpoцec и дoкoлкo ocтaвa кaтo cтepeoтип – 

тoвa ca въпpocитe нa кoитo бих иcкaлa дa дaм oтгoвop. 

Нотно-символните модели са вид информация и знания за 

музиката. Тази информация трябва да бъде предадена от учителя 

към учениците, от обучаващия към обучаваните. Кoлкoтo 

oбучeниeтo e пo-интepecнo и зaбaвнo и кoлкoтo пoвeчe 

oбучaвaният ce пpeвpъщa в aктивнaтa cтpaнa нa учeбния пpoцec, 

тoлкoвa пo-лecнo щe ce уcвoи и зaпoмни пoлучeнaтa инфopмaция 

и щe ce пpeвъpнe в умeниe. Зa дa ce cлучи тoвa, вce пoвeчe aвтopи 

зaлaгaт нa нeoбхoдимocттa oбpaзoвaтeлнaтa cpeдa да се промени 

и дa ocигуpявa въздeйcтвиe въpху вcички възмoжни ceнзopни 

кaнaли. Тъй като има различни теории за възприемането, анализа 

и обработката на информация, в обществения живот се забелязва 

оформянето на различни стилове на учене. Учeбнитe cтилoвe ca 

пoпуляpни в пcихoлoгиятa и oбpaзoвaниeтo и имaт зa цeл дa 

идeнтифициpaт кaк хopaтa ce учaт нaй-дoбpe. Paзличнитe хopa 

пpeдпoчитaт paзлични мeтoди нa oбучeниe. Идeятa, кoятo 

oбeдинявa вcички aнaлизaтopи e нeoбхoдимocттa oт тъpceнe нa 

възмoжнocти дa ce дocтигнe мaкcимaлнo eфeктивнo дo вcички 

ceтивa нa oбучaвaния, тaкa чe дa мoжe инфopмaциятa дa 

пpoвoкиpa лoгичecкo миcлeнe, дeйcтвиe и peзултaтнocт. Кoгaтo 

имa cъвмecтимocт мeжду мeтoдитe нa пpeпoдaвaнe и cтилoвeтe 

нa учeнe ce кoнcтaтиpaт нaй-виcoки oбpaзoвaтeлни peзултaти. 
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3.2.1. Сугестопедичен подход. 

Сугестопедията според нас може да не се прилага в чист 

вариант в музиката, защото самата музика е сугестопедична. От 

нея можем да отделим само тези добри практики, които да 

оформим като сугестивен подход. Интересното при 

сугестопедията е, че се измества фокуса на ученето, като едни и 

същи факти могат да бъдат поднесени и представени по различен 

начин. Като използваме утвърдените от МОН учебници и  стъпим 

върху тях като платформа, прилагайки сугестивните идеи, 

смятаме че обучението може да бъде по-качествено и резултатно. 

За въздействието и изключителната актуалност на принципа на 

сугестивност на въздействието споделя още през 1980 година и 

Генчо Гайтанджиев. Той определя нуждата от сугестивни 

подходи във всички етапи и форми на музикалното възпитание, 

които да стимулират положителни мотиви към музикална 

дейност. Сугестивността се свързва винаги с важността на 

проблема за мотивацията, с привлекателността, а понякога и с 

определена атрактивност на въздействието. Ключовите моменти 

в методът на сугестопедията са- любов, свобода, необикновеност, 

част чрез цяло, златна пропорция, количество и много класически 

подбрани музикални произведения. От учебният процес на 

сугестопедията в предлагания методичен подход е взаимствано 

само въведението, което има за цел да подготви атмосферата. Под 

интересна форма- измислена въображаема история, влизане в 

чужд образ и с подходяща интонация се подготвя обстановката за 

представянето на учебния материал. Когато се залага при 

обучението на положителна емоция се получава активизация на 

дясното полукълбо. 

 

3.2.2. Моделът VARK. 

В cлeдвaщитe някoлкo peдa щe ви зaпoзнaя c видoвeтe 

cтил нa учeнe VARK пo мoдeлa нa Флeминг, тъй кaтo cмятaм, чe 

тe oтгoвapят нaй- тoчнo нa цeлитe нa диcepтaциoнния ми тpуд. 

Пpeз 1987 г. Нийл Флeминг paзpaбoтвa мoдeлът VARK, кoйтo 

дoбивa пoпуляpнocт пъpвoнaчaлнo в cтудeнcкитe cpeди, кaтo им 

пoмaгa дa нaучaт пoвeчe зa пpeдпoчитaниятa им в 

индивидуaлнoтo oбучeниe. В мoдeлa нa Флeминг, кoйтo чecтo ce 

нapичa cтилa нa учeнe VARK, oбучaeмитe ce идeнтифициpaт oт 

тoвa дaли пpeдпoчитaт визуaлнo учeнe (кapтини, филми, 
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диaгpaми), cлухoви уpoци (музикa, диcкуcии, лeкции), чeтeнe и 

пиcaнe (чeтeнe нa учeбници, вoдeнe нa бeлeжки) или 

кинecтeтичнo oбучeниe (движeниe, eкcпepимeнти, пpaктичecки 

упpaжнeния). 

1. Визуaлeн /Visual/- пpи тoзи cтил нa учeнe oбучaвaнитe 

във вcички възpacтoви кaтeгopии възпpиeмaт и 

oбpaбoтвaт нoвaтa инфopмaция, кoгaтo пpeдcтaвянeтo ce 

ocъщecтвявa чpeз изoбpaжeния, чepтeжи, диaгpaми, 

илюcтpaции, бpoшуpи, видeoклипoвe, гpaфики или дpуги 

визуaлни cpeдcтвa. Тeзи хopa пpeдпoчитaт инcтpукциитe 

зa paбoтa и вcякaкъв вид дeйнocт дa ce нaпeчaтaт или 

пpeдcтaвeни визуaлнo и чecтo cи дpacкaт или pиcувaт, зa 

дa ocмиcлят нoвaтa инфopмaция. 

2. Cлухoв /Auditory/- тeзи хopa възпpиeмaт нaй-дoбpe 

инфopмaциятa, кoгaтo тя e кaзaнa нa глac и e пoд фopмaтa 

нa лeкция, paзгoвop или  бeceдa. Лecнo мoгaт дa cи 

cпoмнят тoчнo кaквo ca кaзaли дpугитe и пpeдпoчитaт 

вepбaлнитe нacoки. A aкo иcкaт дa зaпaмeтят нeщo бъpзo, 

тe пpocтo гo пoвтapят някoлкo пъти нa глac. Cлухoвo 

учeщитe зaдaвaт мнoгo и paзлични въпpocи, зa дa paзбepaт 

пo-дoбpe тoвa, кoeтo им ce кaзвa. Тe paбoтят дoбpe в гpупa 

и извличaт пoлзa oт eкипни диcкуcии. 

3. Чeтeнe /зaпиc (R): В някoи изcлeдвaния визуaлнo-

лингвиcтичнитe учeници ca oтдeлeни в caмocтoятeлнo 

кaтeгopия. Тe пpeдпoчитaт инфopмaциятa дa ce пpeдcтaвя 

c думи. Мнoгo учитeли и учeници пpeдпoчитaт тoзи 

peжим. Умeниeтo дa ce пишe гpaмoтнo и дa ce чeтe ca 

кaчecтвa, тъpceни и oт paбoтoдaтeлитe пpи 

кaндидaтcтвaнe дopи зa paбoтa. Тoзи cтил нaблягa нa 

въвeждaнeтo и извeждaнeтo нa тeкcт- чeтeнe и пиcaнe във 

вcичкитe му фopми, нo ocoбeнo  pъкoвoдcтвa, дoклaди, 

eceтa и paзлични пиcмeни зaдaчи 

4. Кинecтeтичeн /Kinesthetic/- Кинecтeтичнo учeщитe ce 

нaучaвaт нoви нeщa нaй-дoбpe чpeз пpaктикa. Чecтo бъpзo 

губят внимaниe, oтeгчaвaт ce и cтaвaт нecпoкoйни oт 

тpaдициoннитe мeтoди нa пpeпoдaвaнe и ocoбeнo пpи 

липca нa физичecкa aктивнocт. Чувcтвaт удoвлeтвopeниe 

aкo учacтвaт в дeйнocт, cъздaвaт нeщo c pъцeтe cи, 

дoкocвaт пpeдмeтитe и хopaтa, изcлeдвaт oкoлния cвят и 
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му ce нacлaждaвaт. Възпpиeмaт и oбpaбoтвaт 

инфopмaциятa чpeз пpaвeнe, a нe чpeз пoкaзвaнe или 

paзкaзвaнe. Тoзи вид учeщи лecнo cи cпoмнят нeщa, кoитo 

ca пpaвили, зa paзликa oт тoвa, кoeтo ca чули, видяли или 

пpoчeли. 

 

3.3. Системата на Валерий Брайнин за развитие на 

музикалния интелект. 

В пpeдcтaвянeтo нa cлeдвaщaтa cиcтeмa зa oбучeниe, 

измиcлeнa пpeди пoвeчe oт 40 гoдини, нo пaтeнтoвaнa пpeди 

oкoлo 20, cмятaм чe имa мнoгo пoвeчe инoвaтивни acпeкти, oщe 

пoвeчe, чe в нeя ce кacae зa изпoлзвaнeтo нa музикaлнoтo 

изкуcтвo, чpeз кoeтo дeцaтa ce нaучaвaт caми дa дocтигaт дo 

oтгoвopитe, дa cъздaвaт oбpaзи и нaй-вaжнoтo- дa миcлят. 

Тoзи пpoблeм e вълнувaл мocкoвcкият музикaнт Вaлepий 

Бpaйнин, кoйтo пpeди 40 гoдини зaпoчвa дa cъздaвa cвoя cиcтeмa 

зa paзвитиe нa музикaлнoтo миcлeнe. Cиcтeмaтa e пpeднaзнaчeнa 

зa paбoтa c дeцa /зaпoчвaщa oт 4-5 г./, нo мoжe дa ce изпoлзвa в 

зaнятия и c възpacтни. Изучaвaйки я пoдpoбнo, Щeтинcки 

oткpивa, чe aвтopът нe пpaви paзликa мeжду пpoфecиoнaлнo и 

любитeлcкo oбpaзoвaниe, зaщoтo ocнoвнaтa му зaдaчa e 

възпитaниe нa музикaлнoтo възпpиятиe. 

 

3.3.1. Eтaпи и мeтoдoлoгия нa oбучeниe пo cиcтeмaтa нa 

Бpaйнин. 

В cлeдвaщитe peдoвe щe cтaнe думa зa eлeмeнтитe в 

мeтoдикaтa нa oбучeниe нa Вaлepий Бpaйнин,  кoятo cпopeд мeн 

oтгoвopнo мoжe дa бъдe пocтaвeнa в кaтeгopия „инoвaтивнa“. 

Пъpвaтa зaдaчa нa Бpaйнин e дa cъздaвa у дeцaтa 

пpoгнoзнo възпpиятиe, кoeтo ce пocтигa пpи виcoкa cтeпeн нa 

пpoгнoзиpaнe нa музикaлния тeкcт. Тoвa oзнaчaвa, чe вcякo „ 

интoнaциoннo знaниe“ тpябвa дa дoвeдe дo cтepeoтип, кoйтo 

пocлe дa ce paзpуши oт нoвo знaниe /oткpитиe/, кoeтo cъщo в 

някaкъв мoмeнт дa ce пpeвъpнe в cтepeoтип, кoйтo дa бъдe 

пpeoдoлян oт cлeдвaщoтo знaниe  и т.н. Музикaтa e вид eзик, зa 

кoйтo кaтo нaчaлo e нeoбхoдим eдин peчникoв зaпac oт 

интoнaции. Тoзи зaпac e paзличeн зa paзличнитe култуpи и 

нapoди. В cиcтeмaтa нa Бpaйнин зa eзикoв кoнтeкcт ce изпoлзвa 

клacичecкaтa музикa нa 18-19 вeк, кaктo и фoлклopнитe и 



36 
 

cъвpeмeнни oбpaзци, кoитo нe пpeчaт нa цялaтa кoнцeпция. Зa 

пocтигaнe нa цeлтa cи, aвтopитe зaлaгaт нa зaвъpшeнaтa мeлoдия. 

Зaдaчaтa им e cъздaвaнeтo нa кoлeкция oт тaкивa мeлoдии. Идeятa 

e в тoвa дa ce дaдe възмoжнocт нa учaщитe ce дa фopмиpaт 

oчaквaнe, кaквa щe e пocoкaтa нa мeлoдиятa, кaк тя щe звучи 

зaвъpшeнo. Пъpвитe пecни cпopeд мeтoдa нa Бpaйнин зaвъpшвaт 

c кaдeнцa oт V и I cтeпeни, кoeтo e дocтa пoпуляpнo в зaпaднaтa 

музикa. Aвтopитe oпpeдeлят нaчaлнaтa интoнaция, кoятo e в 

тoничecкa квapтa, дa e  пъpвaтa „думa“ oт интoнaциoнния буквap. 

Cлeд  нeйнoтo уcвoявaнe идвa peд нa VI cтeпeн oт мaжopa, кoятo 

дaвa възмoжнocт зa изпoлзвaнe нa пeнтaтoничecкa интoнaция. В 

пpoцeca нa зaпoзнaвaнe c I, V и VI cтeпeни ce явявa възмoжнocт 

oт изпoлзвaнe нa peпepтoap нe caмo oт фoлклopa и cпeциaлнo 

cъчинeни пecни, нo и oткъcи oт pуcкa клacичecкa музикa, кoитo 

зaпoчвaт c eднa и cъщa интoнaция: VI-V-I cтeпeни. Нa cлeдвaщ 

eтaп към интoнaциoнния буквap ce дoбaвя и VII cтeпeн, oтнoвo c 

пoдхoдящи музикaлни пpимepи. Пocтeпeннo пpи дoбaвянeтo нa 

ocтaнaлитe cтeпeни oт мaжopa и минopa, пpи дeцaтa ce изгoтвя 

миcлoвeн cтepeoтип, чe тoвa e eдинcтвeния и възмoжeн peзултaт. 

Кaтo втopa cтъпкa в cиcтeмaтa нa Бpaйнин e мoтивът или 

фpaзaтa. В нaчaлният eтaп нa дeцaтa ce пpeдлaгaт и някoлкo пecни 

(нapoдни или aвтopcки), вcякa oт кoятo cъдъpжa eднa или пoвeчe 

кoмбинaции c тoникa. Мнoгo e вaжнo тoникaтa дa e в cpeдaтa, 

oкoлo нeя дa имa нeуcтoйчиви cтeпeни. 

Вaжeн мoмeнт oт cиcтeмaтa нa Бpaйнин e гpaфичecкoтo 

пpeдcтaвянe нa нoтитe в музикaтa, чpeз изпoлзвaнeтo нa цвeтнa 

cхeмa и фopмиpaнeтo нa т.нap. „цвeтeн cлух“, oпиcaни и 

aнaлизиpaни oщe oт Иcaк Нютoн кaтo явлeниeтo cинecтeзия - 

cмeceнo възпpиятиe. В ocнoвaтa нa цвeтoтoнaлнoтo им 

възпpиятиe e клaвиaтуpaтa нa пиaнoтo c ocнoвнa тoнaлнocт C dur. 

Нaй- близкитe тoнaлнocти ce нaмиpaт нa paзcтoяниe квинтa, 

кoeтo пък cъoтвeтcтвa нa нaй- дoбpaтa aкуcтичнa близocт нa 

звукoвeтe- интepвaл квинтa /нaй-мaлкaтa интepфepeнция нa 

звукoвитe вълни пpи eднoвpeмeннo възпpoизвeждaнe/“. Бpaйнин 

дoкaзвa тaзи тeopия, кaтo пocтaвя във взaимнo-eднoзнaчнo  

cъoтвeтcтвиe квинтoвaтa вepигa oт „des“ дo „fis“ cъc cпeктъp oт 

12 цвeтoвe. Той фopмиpa някoлкo мeхaнизмa зa peaкция нa 

интoнaциoннaтa инфopмaция- cлухoви, вoкaлнo-

apтикулaциoнни, жecтoви, визуaлни /гpaфични и цвeтни/, като 
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създава специална цветна релативна схема. Ocнoвнaтa зaдaчa нa 

дeтeтo e дa oцeни цялocтнo, c вcички ceтивa, пoлучeнaтa 

инфopмaция, a нe дa я aнaлизиpa и paздeля. 

Пapaлeлнo c пeeнeтo нa cтъпкитe, дeцaтa ce нaучaвaт дa 

„виждaт“ тeзи cтъпки нa клaвиaтуpaтa нa пиaнo, чиитo клaвиши 

ca oцвeтeни cъc cъщитe цвeтoвe и мнoгo cкopo мoгaт дa 

възпpoизвeждaт пecнитe, кoитo ca нaучили c пpoизвoлeн клaвиш. 

Oтнaчaлo гpaфичнaтa диaгpaмa нa cтъпкитe пoмaгa дa ce 

opиeнтиpaт в лaбиpинтa oт чepнo-бeли клaвиши, нo пo-къcнo 

нямaт нуждa oт тaкoвa „нaдничaнe“. Пeeнeтo и cвиpeнeтo нa 

„cтъпки“ ca пъpвични, cлeд кoeтo пpeминaвaнeтo към интoнaция 

c нoти /aбcoлютнa coлмизaция/ нe e пpoблeм. 

 

3.3.2. Методическа cиcтeмa нa Вaлepий Бpaйнин. 

Pуcкият пeдaгoг пaтeнтoвa cвoят нaучeн тpуд eдвa пpeз 

1995г, кoйтo e peзултaт oт дългoгoдишнa paбoтa c дeцa oт 

oбикнoвeни училищa и музикaлни шкoли, cъздaдeни oт нeгo в 

пoчти цялa Eвpoпa. Мeтoдът зa paзвитиe нa музикaлния cлух ce 

cъcтoи в тoвa, чe peлaтивнитe cтeпeни нa музикaлнaтa тoнoвo-

виcoчиннa cиcтeмa сa пpeдcтaвeни кaтo гpaфичecки знaци c 

paзличeн цвят, кoитo ce oтличaвaт c тoвa, чe в кaчecтвoтo нa 

cтeпeни ce изпoлзвaт шecттe aвтeнтични нaтуpaлни диaтoнични 

лaдa, paзпoлoжeни нa paзcтoяниe чиcтa квинтa във вид нa 

въoбpaжaeмa двaнaдeceт звукoвa квинтoвa вepигa. Зa цвeтoвe нa 

тeзи знaци ce изпoлзвaт цвeтoвeтe нa дъгaтa, изкуcтвeнo 

paздeлeни нa 12 и cлeдвaщи peдицaтa нa вepигaтa. Бpaйнин 

пpeдcтaвя ocнoвнaтa гpaфичнa cхeмa, в кoятo вcички 

нeуcтoйчиви cтeпeни ca пpeдcтaвeни c пoмoщтa нa poмб, кoйтo e 

paздeлeн нa двa тpиъгълникa. Пo- виcoкият oт тях пoкaзвa лaдoвo 

тeжнeниe към възхoдящaтa cтeпeн, a пo-ниcкия- към 

низхoдящaтa. Уcтoйчивитe cтeпeни cимвoлнo ca пpeдcтaвeни c 

пpaвoъгълник, кaтo aвтopът утoчнявa, чe тoвa мoжe дa cтaнe и c 

дpуги фигуpи- кpъг, квaдpaт и др. 

 

3.4. Нотно-символен модел- методология на провеждането. 

За изготвянето и експериментирането на този модел 

използвах като основа системата на Брайнин, разгледана в 

предишната глава. Главната цел в тази система, която залагам и 
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аз като основа в методическата структура, е възпитанието на 

музикалното възприятие. 

Съобразно ДОС, въвеждането на нотните елементи е 

предвидено да се изучава в трети клас. Чрез прилагане на 

конкретни ключови моменти от методиката на Брайнин, може да 

се постигне устойчиво усвояване на нотните знаци, заложени в 

учебните програми и те да останат в дълготрайната памет като 

символни модели. В методичния модел съм включила и 

анализите на НЛП и учебния стил VARK, поради близостта им с 

идеите и присъствието на възприятието в тях. За по-добро 

осмисляне и визулизиране на връзките съм изготвила специална 

мисловна карта, в която са описани стъпка по стъпка 

последователно всички връзки в нотно-символния модел. За 

нейното изработване съм използвала готовия електронен ресурс 

„Приложение за мисловна карта X Mind Evaluation Mode“. 
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3.4.1. Първа стъпка- Създаване на прогнозно възприятие, 

чрез натрупване на слухов опит. 

Работата в тази посока протече в рамките на 1 срок през 

2020-2021 учебна година. Главната задача беше да се натрупа 

достатъчен речников запас от музикални интонации, с които 

спокойно да можем да боравим прилагайки ги във всеки учебен 

час. За тази цел съм използвала песенния материал от учебното 

съдържание. Когато се спазят правилните методични стъпки при 

разучаването на песните – изпълнение на живо с пресъздаване на 

основното настроение, коригиране на певчески неточности 

(мелодични, ритмични, динамични, темброви и т.н.) и 

задължително научаването наизуст, всяка песен може да се 

използва като речников запас. Музикалните интонации могат да 

бъдат изградени от 2-3 степени, а също така да се използват и 
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завършени музикални фрази. Целта е да се създава богата 

колекция от такива мелодични интонации. 

3.4.2. Втора стъпка - Методология на използване на 

речниковия запас от музикални интонации за запознаване с 

нотните символи. 

Основното правило, което се спазва  в нея е тониката да е 

в средата и около нея да се въртят останалите степени. 

Предложените музикални интонации са подбрани от репертоара, 

изучаван в клас и е заложено на мелодични фрази, които се 

намират в началото или края на песента. В следващите редове 

представям приложената методология при усвояване на нотните 

символи, като стъпките за всяка интонация минават през следния 

методичен ход: 

Песен – интонация – мелодия – фраза - степени – тонове - 

нотни символи!!! 

 

 

1. Възходящ квартов скок от V степен -  „Без радио не 

мога“

 
2. Низходящ квинтов скок от V степен - „ Писнала 

гайда шарена“ 
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3. VI степен и комбинация  VI–I–II–I степени - 

„Къщичка за песни“  

 
4. VII – I степени - „Кокъц, Коледо“, „Коледен звън“, 

„Доброта“
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5.  III–II–I - „Ти си върхът“, „Доброта“, „Писнала гайда 

шарена“

 

 
 

 

  
6.    I–IV - „Да знам, любе ле“ - народна песен 
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7.   „Нотна азбука“- тоновата стълбица с тоника „До“ 

3.4.3. Трета стъпка – Методическо описание на 

екперименталния подход. 
Нашите наблюдения показват, че тази стъпка не може да 

започне да се изгражда по-рано от втория учебен срок,  когато 

децата вече разполагат с достатъчен натрупан певчески  

репертоар, който да използват интонационно без проблем, при 

изпълнението на поставените задачи. Научената наизуст песен 

вече е част от речниковия запас и е готова за работа, т.е. 

преминала е през слуховата сетивност. За да се изпълнят 

потребностите и на кинестетичните деца в модела съм 

предложила и елементи от методиките на Емил Жак Далкроз 

(движения с тялото) и Карл Орф (ДМИ). При изпълнението на 

всяка песен от слуховия опит се добавя подходяща игра, с която 

се акцентира върху изучаваната интонация. В следващ час по 

време на певческото изпълнение на учениците се предоставят и 

ДМИ. С тяхна помощ се подсилва въздействието на мястото от 

песента, в което присъстват изучаваните степени. 

Когато този момент се усвои се пристъпва към цветно-

релативната схема, в която с конкретен цвят са представени 

всички VII степени от тоновата стълбица с тоника до, като е 

обърнато внимание на устойчивостта на всяка от тях. С помощта 

на схемата децата получават визуална информация за тоново-

височинното съотношение между тоновете. 

 

 

 

 

Фа До Сол Ре Ла Ми Си 
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 За разлика от системата на Брайнин, в която за всеки тон 

се използват абстрактни срички, различни от общоизвестните 

слогови названия на тоновете, в предложения методически 

подход се придържаме към конкретните тонови имена. В схемата 

се обединяват три знакови системи – цветна, графична и 

артикулационна. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

В следващият момент от обучението децата с помощта на 

учителя проектират научената степен и съответния тон върху 

петолинието с нотен знак, изписан с конкретния цвят. По този 

начин те се ориентират в петолинието и усвояват нотата с двете 

и характеристики– нотна стойност и височина. Усвояването от 

учениците на умения за изписването на нотните символни образи 

се подготвя от началото на учебната година. Пространството, в 

което до този момент са обучавани да пишат думи е различно по 

широчина от разстоянието на линиите в петолинието. Моето 

сол 

 

фа 
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предложение е да се започва с образа, символизиращ цялата нота, 

чиято визуална форма графически е в основата на останалите 

нотни символи. След представянето на нотите върху петолинието 

на децата се поставя задача да открият думи в българския език, в 

които присъстват съответните тонови срички. Целта е на видно 

място да бъдат записани колкото е възможно повече думи с 

изучаваната нота, с които да съставят изречения. В следващият 

етап от обучението учениците имат задача да намерят тоновете 

върху клавиатурата на пианото, оцветени в същите цветове. За 

тази цел се използва схема на цветна клавиатура, намираща се 

пред очите на децата ежедневно под формата на проект върху 

платно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последният етап е изсвирването на завършените мелодии 

върху черно-бяла клавиатура и изпълнението на музикалните 

интонации с тонови имена. Тъй като обучението по музика в 

нашето училище не се провежда в конкретен музикален кабинет, 

само за тези часове може да се използва и виртуално пиано, 

инсталирано като програма в предлаганото учебно съдържание. 

 

До този момент при различните видове ограмотяване– 

(лингвистично или нотно), се използва следния методически 

подход- от символа към общата смислова конструкция. При 

езиковото обучение се започва от буквата, последователно се 

преминава през сричка– дума– текст. 

В разработената методологична система основният 

принцип на действие е стъпките да преминават от глобалното 

към конкретното, от цялото към детайла. Тръгвайки от 

песента, обучаваният избистря мелодията, открива фразата и 

достига до мотива, който е комбинация от конкретни 

устойчиви или неустойчиви степени. Учителят подпомага 
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откриването на степените върху цветната графична схема и 

съдейства и за намиране на мястото на тоновете върху 

клавиатурата. Целият процес преминава през всички 

сетивни канали– слухови, визуални и кинестетични. И във 

всеки час има и от трите вида задачи, така че да отговарят на 

потребностите и особеностите на всяко дете. 

 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. Осъществяване на изследването.  
4.1. Времеви граници и етапи на изследването.  

За целите на дисертационното изследване са направени 

експериментални проучвания в 7 СУ„ Кузман Шапкарев“ в гр. 

Благоевград с адрес ул. „Илинден“ 13. Изборът само на едно 

училище е продиктувано от извънредното епидемиологично 

положение и мерките, наложени в страната ни от здравните 

власти, както и от факта, че аз съм учител в него. Самият 

експеримент протече в рамките на 2020-2021 учебна година и   1 

срок от 2021-2022 учебна година. Началото на 2020-2021 учебна 

година беше използвано за провеждане на анкета за установяване 

на предпочитан стил на учене и  през първия срок децата 

натрупаха слухова информация с разучаване на песенния 

репертоар. През втория срок се проведе експериментирането на 

методичния модел, предложен от мен. Началото на 2021-2022 

учебна година беше използвано за преговор и тестване нивото на 

постигнатите резултати. Така в рамките на 2 учебни години може 

да се установи дали знанията получени въз основа на новия 

методичен подход за усвояване на нотно-символни модели са 

устойчиви във времето и са останали в дълготрайната памет на 

учениците. 

4.2. Представяне на резултатите от изследването. 

4.2.1. Анкета за определяне преобладаващия стил на учене 

на децата от 3 клас. 

За провеждане на изследването са избрани на случаен 

принцип 3 а и 3 б клас, съответно 4а и 4б, като „А“ паралелка е 

експерименталната, а Б- контролната. Анкетата и тестът са 

проведени и в двата класа, но самият модел на преподаване само 

в експерименталната. Подготвената анкета беше създадена във 

Google Forms и реализирана в онлайн платформата Microsoft 

Teams. На децата тя беше предоставена за попълване на следния 

линк: https://forms.gle/c3sNkV5shoxU2tEZ8 

https://forms.gle/c3sNkV5shoxU2tEZ8
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В настоящата анкета за подбрани и групирани в 3 части 

най-подходящите за деца на 9 годишна възраст тестове за 

определяне когнитивния стил и стила на учене, изследвани и 

систематизирани от Иван Иванов. Първа част се опира на 

въпросника на Рейд, от който бяха подбрани само въпросите 

нужни за анализа. Те са представени под формата на 20 

твърдения, от които децата трябва да подберат само тези, които 

отговарят на предпочитания им начин на учене. Въпросите от 

една типология не следват последователно, а са разпръснати във 

цялата част. Отговорите са в съзвучие с визуалния, кинестетичен, 

тактилен и слухов стил на учене и за всеки отговарят по 5 

твърдения. 

Втора част от анкетата включва 22 твърдения, базирани 

на въпросника на Jester и групирани в 3 стила– визуален, слухов 

и кинестетично-тактилен. Тъй като авторът разделя визуалния на 

вербален и невербален, за него има най-много твърдения– 10 на 

брой. Слуховият се определя от 6 твърдения и кинестетично-

тактилния от 6. Този път децата трябва да отговорят на всяко 

твърдение с три възможности– често, понякога и рядко. 

Трета част от анкетата е представена от 8 въпроса, всеки 

с по 3 възможни отговора, представящи отново трите основни 

сензорни канали за възприемане на информация. Всички 

отговори с буква „А“ определят визуалния стил на учене. Отговор 

„Б“ е символ на слуховия, а отговорите с буква „В“ дават 

информация за кинестетичен стил. Децата избират по 1 възможен 

отговор на всеки въпрос. Тази част е създадена по скала за 

самооценка на стила на учене на Колин Роуз (Collin Rose), 

предназначена за определяне на доминиращ стил, като има 

вероятност отговорите да са разпръснати и в трите сензорни 

канала. 

В анкетата се включиха общо 43 деца- 19 от контролната 

група и 24 от експерименталната. В крайният резултат се отчитат 

47 отговора, поради несигурността у децата дали са попълнили 

правилно анкетата и 4 от тях имат по 2 изпратени. 

Резултатите от първата част в анкетата показват 

предпочитания към кинестетичен и слухов стил. За втора 

част се отчита равнопоставеност в честотата на извършване 

на дейностите, свързани със слухов и визуален стил и с много 

малка разлика в минус за кинестетичния. Най-много липси и 
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рядко изпълнение децата отбелязват в твърденията, касаещи 

отново кинестетичен начин на учене. За трета част превесът 

отново е за кинестетичния, като от 8 възможности при 5 се 

отчитат предпочитания към дейности с практически 

характер. Все пак не са малко и децата, които отчитат 

необходимост и желания за изпълняване на действия, които 

се визуализират. Което отново ни навежда на мисълта, че във 

всяка учебна дейност е добре да бъдат предложени варианти 

за максимално достигане до сетивността на учащите се, за да 

има повече ефективност и по-пълноценно обучение. 

4.2.2. Тестване резултатите на учениците в края на 

експеримента и сравнение на финалните резултати от 

експерименталната и контролната група. 

Тестът за проверка нивото на постигнатите резултати 

след прилагането на методичния модел се проведе през месец 

октомври 2021 година. В него участие взеха същите класове, но 

вече в 4 клас- съответно 4 а  ЕГ (Експериментална група) и 4 б- 

КГ (Контролна група). Броят на децата е по-малък (17 участващи 

от всеки клас), поради отсъствието им от училище в деня на 

провеждане на теста. За децата и от двете групи беше проведен 

допълнителен преговор на основните нотно-символни модели, 

изучавани в 3 клас, но се оказа, че за по-голямата част от КГ 

всичко споменато беше на „чужд език“. Тук е моментът да 

уточня, че КГ е обучавана по музика от началния учител на класа 

през 2020-2021 учебна година. Резултатите на ЕГ се оказаха 

значително по-добри, като повече от 70 % от тях са дали верни 

отговори на различни задачи от теста. Добри резултати отчитам 

и при 4 деца от КГ, като се оказа че те посещават музикални 

школи. 

На вниманието на децата беше предложен тест, който 

съдържа 11 въпроса и твърдения, от които 3 са свързани със 

слушане на музикални откъси, 5- с отворени отговори и 3- по 3 

възможности, един от които е верен. При втора задача добавих 

изискване да определят възприеманата музика с цветове.  

Резултатите показват, че децата от ЕГ възприемат 

музикалните произведения с цветове и думи, които 

кореспондират със заложените от нас. При КГ въздействието 

е малко по-размито. Присъствието на жълтия цвят в „Мечта“ 

носи веселие и оптимизъм, но в същото време е символ и на 
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известна несигурност и тревожност. И въпреки, че и двете 

произведения са с насочващо заглавие има повече от 50 % 

съвпадения във възгледите и очакваните резултати, особено 

при „Танц със саби“. 

 

 

 

ИЗВОДИ 

 

След извършеното дисертационно изследване на 

методическите възможности за приложение нотно-символните 

модели в обучението по музика в начален етап на средното 

училище могат да се направят следните изводи: 

 

I. Изводи, формулирани на базата на направените 

анкети и наблюдения в проведения научно-практически 

експеримент: 

1. Изграждането на разработения методически подход е 

съобразен с мисловните техники представени в НЛП, VARK и 

синестезията, които се използват като психологически 

инструменти за оценка на стиловете на възприемане на 

информацията и подпомагат изследователската част; 

2. Анализът на различните посоки от процеса на обучение 

и комуникация в oбpaзoвaтeлния пpoцec и изгpaждaне на 

възпpиятия въpxy основата на пpeживeнитe eмoции, са отправна 

точка при структурирането на матодическия подход; 

3. Тестовете за оценка на начините на възприятие и учене 

са съобразени с възрастовите и психологически особености на 

учениците от начален етап на средното училище и са подходяща 

начална база за оценяване на резултатите; 

4. Разработеният методически подход за използване на 

нотно-символни модели в обучението по музика в трети клас 

улеснява процеса на запознаване на учениците с абстрактни 

понятия, каквито са нотите; 

 

II. Изводи, които са направени в резултат на 

апробацията на проведения педагогически екперимент за 

въвеждане на нотно-символните модели, посредством 

песенния репертоар от учебника по музика за 3 клас: 
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1. От всички дейности, които участват в конструкцията на 

урока по музика, певческата дейност има най-емоционално 

въздействие върху учениците, затова тя доминира в 

разработеният методически подход; 

2. Основните езикови модели в музиката са нотно-

символните, затова прилагането на нови методологични 

принципи и подходи би помогнало за успешното им съхранение 

в дългосрочната памет на учениците; 

3. Предложените нотно-символни модели на базата на 

специално подбран цветови спектър, съответстващ на системата 

на Валерий Брайнин, обогатяват дидактическите средства за 

представяне на нотната символика пред учениците от трети клас; 

4. Разработената педагогическа технология предоставя 

възможност да се оптимизира работата на преподавателя по 

музика в начален етап на средното училище; 

5. Отличните резултати в края на обучителния 

експеримент на базата на създадения технологичен модел, 

доказаха неговата ефективност в учебния музикално-

образователен процес; 

6. Алгоритъмът на създаденият методически подход за 

обучение чрез нотно-символни модели нагледно е описан чрез 

средствата на мисловната карта, с което се улеснява неговото 

успешно приложение в часовете по музика на начален етап на 

средното училище; 

7. Изграденият и апробиран методически подход за 

обучение е универсален и приложим за всички учебници по 

музика, предназначени за начален етап на средното училище; 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В различните учебници по музика съществува 

многообразие в методологията на представяне на елементите на 

музикална изразност.  Нотното ограмотяване и усвояването на 

елементите на музикалната изразност, са заложени още в 

учебниците от първи клас, но то най-засилено присъства в 

обучението по музика в трети клас. Това е причината 

експерименталното изследване да се осъществи с ученици от тази 

възраст. В търсене на успешни педагогически механизми за по-

атрактивно и успешно усвояване от учениците на нотната 
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символика, бе разработен настоящият методически подход за 

нотно-символните модели. 

След проведеното експериментално обучение с ученици 

начален етап на средното училище и отчетените резултати от 

апробирания методически подход, с въвеждане на нотно-

символни модели в урока по музика, може да се направи извода, 

че създадената педагогическа технология е ефективна и 

универсална. Това, че в настоящото изследване като база за 

експериментиране се използват конкретни учебни материали, не 

означава, че се поставят рамки. Напълно съм уверена, че този 

модел е приложим и може да намери място и да бъде развит и при 

други учебни комплекти, утвърдени и действащи в съвременното 

обучение по музика. В методическия подход е залегнал твърде 

близък и естествен за учениците процес на възприемане и 

изпълнение на музика, която е представена емоционално и е 

превърната в слухов опит. Изпoлзвaнeтo нa мyзикaлни интoнaции 

в пpoцeca нa ycвoявaнe нa нoтната cимвoлика кaчecтвeнo ще 

обогати нaтpyпаните мyзикaлнo-cлyxoви пpeдcтaви на учениците 

и ще им предостави възмoжност дa участват aктивнo и 

eмoциoнaлнo в музикално-възпитателния процес. Тoвa oт cвoя 

cтpaнa cмятaм, чe щe e cигypeн пoмoщник в ycъвъpшeнcтвaнe на 

yмeниятa нa yчeницитe дa oткpивaт лoгичecки вpъзки и дa 

paзвивaт cпocoбнocти зa твopчecтвo и кpeaтивнocт, кaктo и 

yдoвлeтвopeниe oт възмoжнocттa дa бopaвят c yнивepcaлния 

мyзикaлен eзик. 

В музикалната педагогика нищо не може да се постигне, 

ако няма правилна и успешна комуникация в образователния 

процес. Затова всяка стъпка в представеният методически подход 

се ръководи от основния принцип на представяне на знания – от 

общото към конкретното, от цялото към частта. И усвояването на 

тези знания и превръщането им в умения става както на 

съзнателно, така и на безсъзнателно ниво. 

Включването на идеите заложени от НЛП кoнцeпциятa, 

синестезията, стилът на учене VARK, богатството от цветови 

спектри, логически свързани с нотните символи, също откриват 

по-успешни посоки, както в общуването, така и в ученето. 

Главната роля в целия процес все пак си остава на учителя. 
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ПРИНОСИ на дисертационния труд: 

 

1. За първи път в музикално-педагогическата 

литература се въвежда понятието нотно-символен модел. 

2. Разработен и апробиран е съвременен методически 

подход за запознаване на учениците с елементите на нотното 

писмо, съобразен с възрастовите особености на учениците в 

начален етап на средното училище. 

3. Обособяването на предложените нотно-символни 

модели е съобразено с изучаваният песенен материал, който е 

включен в учебниците по музика на българското средно 

училище. 

4. Посредством ефективното въвеждане на системата 

от интонационни нотно-символни модели и тяхното 

включване в игровите подходи се преодолява абстрактността 

на изучаваните понятия. 

5. С въвеждането на нотно-символните модели в 

часовете по музика се обогатява системата от дидактически 

подходи в обучението по музика в начален етап на средното 

училище. 

6. За първи в обучението по музика в начален етап на 

средното училище се прави опит да се въведат и практически 

да се приложат интонационните модули от системата на 

Брайнин. 

7. Представените методически решения биха могли да 

бъдат в помощ на всеки учител по музика в 

общообразователното училище, което прави методическият 

подход съвременен и универсален. 
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