


УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

СИП 12 клас 

 

 

 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Обучението в СИП 12 клас е насочено към: 

• овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с изобразителното изкуство и неговите 

изразни средства; 

• използване на специфични умения, свързани с различни видове изобразителни дейности; 

• прилага знания за пропорции, пространство, форма, и цвят при възприемане на творби на изкуството и в 

изобразителна дейност. 

Хорариум: 62 часа 

 

 

 

 

 



Тема: Компетентности като очаквани 
резултати от обучението: 

Нови понятия: 

1. Пропорции и мащаб   
1.1. Човешкото тяло в 

изкуството. Пропорции.  
Познава основни закономерности за 
изобразяване на човешкото тяло 
през различните епохи 
 
Прилага знанята си за пропорциите 
на човешкото тяло в своите рисунки. 

Пропорционални отношения 

1.2. Човешката глава и тяло и 
тяхното пресъздаване..  

• Познава основните пропорции на 
човешката фигура по половите и 
възрастовите им признаци.  

• Прилага знания за пропорциите на 
човешката глава и тяло в своето 
творчество.  

• Коментира пропорциите на 
човешката глава и тяло в изкуството 
по отношение на половите и 
възрастовите им признаци. 

Анатомичен строеж 

1.3. Човешкото тяло, форма и 
деформация.  

Познава произведения на 
изкуството, в които има деформация 
на човешкото тяло.  

• Модифицира формите на 
човешкото тяло 

• Дискутира произведения на 

деформация, деформация на 
човешката фигура 



изкуството, в които деформацията е 
използвана като изразно средство. 

1.4. Мащаб и пропорции в 
изящните изкуства. 

• Притежава знания за значението 
на мащаба и пропорциите в 
изкуството.  

• Създава проект за пластична 
форма,  със знания за мащаб и 
пропорции.  

• Коментира ролята на мащаба и 
пропорциите в изкуството. 

Мащаб, пластична форма. 

2. Пространство.   
2.1. Персперктивна система и 

видове перспектива.  
• Познава основни типове 
пространствени построявания в 
изкуството.  

• Различава видове перспективни 
проекции според гледната точка и 
броят на използваните убежни 
точки.  

• Прилага различни методи на 
перспективни построения в 
изобразителната си дейност  
 

перспективна система, 
перспективни съкращания 

3. Форма   
3.1. Изграждане на формата в 

живописта, графиката и 
скулптурата. 

• Определя основни принципи на 
изграждане на формата в изящните 
изкуства. 

експресивност на формата, 
символика на формата, 
метафоричност на формата 



• Демонстрира принципи на 
изграждане на формата, като 
създава подражателни на натурата и 
условни изображения с изразни 
средства на живописта, графиката и 
скулптурата.  

• Анализира приложението на 
основни принципи за изграждане на 
форма в произведения на 
изкуството  

3.2. Природни форми в 
изящните изкуства. 

 

• Сравнява начини на претворяване 
на природни форми в произведения 
на изящните изкуства в миналото и 
съвременността.  

• Проучва природни форми и ги 
интерпретира в собственото си 
творчество.  

• Отчита влиянието на материала и 
техниката върху изграждане на 
формата.  
 

природни форми, строеж на 
формата елементи на формата, 
анализ на формата 

3.3. Форма, приложение, 
изображение в дизайна на 
облекло.  

• Обяснява особеностите на дизайна 
на облекло, неговото значение, 
видове, тенденции.  

• Създава проект за дизайн на 

облекло дизайн на облеклото мода 
аксесоар 



облекло (работно, официално, 
карнавално).  

• Оценява и коментира значението 
на дизайна на облеклото - функция 
и естетиката. 

4. Цвят   

4.1. Цветът в изкуството – 
основни свойства и 
функции. 

• Познава основните характеристики 
и функции на цвета.  

• Изпълнява проекти, в които 
прилага знания за свойствата на 
цветовете.  

• Коментира особеностите на цвета 
в собствените си творби. 

цветови тон, яркост, наситеност, 
цветови контраст, адитивно 
смесване на цветовете, 
субтрактивно смесване на цветовете 

4.2. Цветът – изразно средство 
в изкуството. 

• Сравнява използването на цвета в 
изящните изкуства и в декоративно-
приложните изкуства.  

• Използва познанията си за 
хроматични и ахроматични 
цветовете при реализиране на 
проекти.  

• Аргументира начините на 
използване на цвета и неговите 
функции в учебните творби и 
проекти. 

цветови акцент 

 



Препоръчително разпределение на часовете: 

За нови знания до 40% 
 

За упражнения до 40% 
 

За изготвяне на реферат, есе, доклад, портфолио до 15% 
 

Практически дейности до 3% 
 

За контрол и оценка до 2% 
 

 

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка: 

Видове оценяване и методи 

Текущо оценяване: 

- на теоретични знания чрез устно изпитване и тестове 

- на ученически творби, резултат от изпълнение на изобразителни задачи на основа на естетически и дидактически 

критерии и 

показатели 

- на възложени задачи за домашна работа 



- активността на ученика се поощрява 

Забележка: По време на обучението се възлагат проекти или друг тип проучвателни или изобразителни задачи, 

които се оценяват по преценка на учителя. 

Комплексна оценка 

Оценката е комплексна и включва оценките от теоретичната подготовка и оценките от практическите задачи. 

Оценяването на резултатите от практическите задачи се базира на дидактически и естетически показатели. 

Естетическите показатели отразяват качествените характеристики на учебните творби, а дидактическите се 

отнасят до нивото на изпълнение на поставените учебни задачи. 

 

 

Текущи оценки от работа в клас, участие в групови обсъждания и дискусии, конферанси, колективни 
прояви, изложби и конкурси 

35% 
 

Текущи оценки от домашни работи 25% 
 

Текущи оценки от практически задания в клас 25% 
 

Оценки от работа по проект, портфолио 15% 
 

 

 

 


