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УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ МУЗИКА 
ЗА X И XI КЛАС - СМЕСЕНА ГРУПА 

(ФУЧ) 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Обучението по музика в смесената група за X и XI клас допринася за разширяване на музикалната култура чрез придобиване на нови 

знания, данни за историческото развитие на музиката, извежда нови музикални преживявания, като разкрива по-богат и сложен 

музикален свят. Темите в програмата са ориентирани към откриване на пътища за духовната култура на човечеството. Проследяват се 

музикалното изкуство в неговата закономерност и художественото творчество, връзките с другите изкуства в разнообразните прояви в 

концертната зала, изложбата, театъра и киното като част от живота на всеки един индивид. 

Потребностите в областта на музикалната практика са насочени към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани 

със спецификата на музикалното изкуство във всичките му разнообразни прояви и с изграждането на музикалноизпълнителски, 

музикалноаналитични, когнитивни, социални, творчески и други компетентности у ученика, в контекста на задължителните ключови 

компетентности за учене през целия живот съобразно Европейската референтна рамка. 

В музикалнообразователния процес по музика за смесената група от X и XI клас учениците се насочват към овладяване на нови 

знания, музикално-певчески похвати и техники за звукоизвличане, сценична ориентация и успешно реализиране на музикалните 

дейности. В хода на учебната работа се развиват уменията за работа в екип, съобразяване с мнението на другите, стимулират се креативно 

поведение и интерес към начините за търсене, съхранение и разпространение на музикална информация. Учебната програма е 

структурирана в таблици и представя учебното съдържание тематично чрез очакваните резултати от обучението по всяка тема и 

свързаните с нея понятия. Водещ принцип при определянето на темите е разграничаването на основните видове дейности, присъщи на 

урока по музика. В този смисъл темите не са представени в задължителна последователност, а предполагат работата по тях да се преплита 

във всеки урок на принципа на спираловидното развитие на уменията, натрупване на представите и изграждане на понятията. 

 

 

 

 



 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА 

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ 

Устройство на гласов апарат. Постановка на глас. Певчески техники. • Разпознава и назовава различните части и функции на 
гласовия апарат 

• Усвояване на правилна стойка и постановка на глас 
• Овладяване и разпознаване на различни техните при 

певческо дишане 
 

Музикална практика:  възприемане, анализиране и възпроизвеждане на 
музика 

• Знае пет песни от извънучилищния репертоар и ги 
интерпретира според гласовите си възможности 

• Изпълнява химна на гимназията 
• Интерпретира според възможностите си музикалния 

репертоар. 
• Разпознава всички творби от репертоара за възприемане. 
• Анализира и разпознава динамиката и динамичните знаци в 

произведенията 

Музика и съвременни информационни технологии • Използва основни начини за търсене, събиране, съхранение, 
обработка и разпространение на музикална информация. 

• Подготвя презентация за предпочитана творба, композитор 
и/или цялостна музикална програма. 

Музика, култура, общество • Сравнява по характерни черти фолклор от различни краища 
на света в типични изпълнителски форми, жанрове и танци. 

• Познава основни стилови епохи и направления в музиката и 
тенденции в развитието на музикалната култура (вкл. 
популярната) и ги свързва с типични представители. 

• Оценява комуникативните възможности на музиката. 

Музиката в синтез с изкуствата • Разпознава съвременни музикално-сценични жанрове и 
практики. 

• Открива в подходяща музика съвременни форми на синтез. 

• Свързва изучавани музикални творби с техните композитори. 

 



УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

ТЕМИ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАТО ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

НОВИ ПОНЯТИЯ 

1.Физиология и класификация на певческите 
гласове 

• Овладява правилна артикулация на 
отделните тонове 

• Използва умело щрихи в процеса на 
разпяване 

фактура, акцент 

2. Вокалообразуване.  • Овладява чисто интониране 

• Възпроизвежда прецизна постановка 
на вокалите 

• Използва правилно певческо дишане 

• Анализира метроритмичните и 
темпови особености на песента 

aлтерация, морендо, маркато 

3. Пространство и светлина на сцената. 
Сценично ориентиране 

• Изгражда цялостен сценичен 
музикален образ 

• Създава  устойчивост и концентрация 
по време на музикално изпълнение 

• Познава основните елементи на 
музикалната сцена 

• Коментира въздействието на живото 
изпълнение в сравнение с това на 
запис 

декор, звукозаписно студио, плейбек 

4. Музикален анализ на произведение извън 
учебния материал 

• Разпознава разликите в различните 
вокални техники при различните 
стилове музика – народна, 
класическа, поп, джаз и други 

• Сравнява възпроизвеждането на 
звука при различните стилове музика 

• Разпознава музикалните инструменти 
в произведението 

гръдно певческо дишане, вибрато, главов 
резонатор, фалцет, ниско-ребрено коремно 
дишане; костабдаминално дишане 

5. Словото в музикалното изкуство.  • Възпроизвежда правилна дикция и 
артикулация в репетиционния и 
концертния процес 

фразиране 



• Коментира важното значение на 
словесното творчество като ключово 
за взаимодействието на творбата 

6. Песенен и инструментален репертоар. 
Различни стилове (Упражнение) 

• Познава и изпълнява химна на 
гимназията 

• Интерпретира според възможностите 
си музикалния репертоар 

• Анализира и разпознава динамиката 
и динамичните знаци в 
произведенията 

sforzato 

7. Ролята на танца в изграждането на 
музикалния образ 

• Създава видео проект “Mashup” с 
танцови произведения по избор от 
един музикален стил и/или кратък 
танц към изпълнение  

• Създава  презентация на тема „Моя 
любим стил танц“ 

• Коментира любопитни факти и 
особености у танците на различните 
национални култури 

„mashup” 

8. Изработване на репертоарен план и 
подреждане на концертна програма. 

• Определя целта на събитието 

• Изгражда  план за действие 

• Реализира планираните действия 

• Прилага определен контрол върху 
процеса на организацията 

• Регулира културния продукт и 
задържане на интереса върху него 

афиш 

9. Посещение на музикална формация в 
културна институция 

• Разпознава слухово и визуално на 
различни видове групи музикални 
инструменти 

• Разбира специфични особености и 
разлики в инструментите от една 
група 

зингшпил  

10. Ролята на епохата върху изграждането на 
характера на творбата.  

• Ориентира се чрез жанровата 
спецификата в изпълнението от коя 
епоха е възпроизвежданото 
произведение 

традиционни музикални жанрове, 
„комерсиални жанрове“, мегапроект, 
мегаконцерт 



• Сравнява характерни особености у 
различни музикални епохи 

• Разбира връзката между епоха и стил 
и ги разграничава 

11. Ролята на музикалния съпровод. • Изпълнява песен/песни със съпровод  
по избор 
 

акомпаниране, беквокал, симбек 

12. Особености и техники за преодоляване 
на трудности в различни стилове песенен и 
инструментален репертоар 

• Развива музикални способности и 
изпълнителски умения 

• Овладява начални умения и 
съответно постига известно 
автоматизиране при приложението 
на първостепенни певчески принципи 

aранжимент, ауфтакт 

 

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФАКУЛТАТИВНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА 

За нови знания 40% 

За упражнения 30% 

За преговор 10% 

За обобщение 5% 

За наблюдение в извънучилищна обучаваща среда 

наблюдение в изнесена музикално-творческа среда: 

-посещение на музикална формация 

(хор, оркестър, вокално-инструментален ансамбъл) в културна 

институция 

15% 

 

 

 

 



 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ. КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ 

Спецификата на музикалнообразователния процес създава условия за придобиване на ключовите компетентности. 

Ключови компетентности Дейности и междупредметни връзки 

Компетентности в областта на българския език ✓ формулиране на мнение при изпълнение и възприемане на 
музиката; 

✓ търсене на понятия за определяне характера на музикалното 
произведение; 

✓ описване на звукови картини; 

✓ разпознава възрожденското музициране, даскалската 
поезия, хомогенността на музика и текст на възрожденското време; 

Умения за общуване на чужди езици ✓ използване на понятия на чужд език от музиката в 
практически музикални дейности; 

✓ четене на текстове на песни на чужди езици; 

✓ обогатяване речника на учениците, свързан с чуждия език. 

Математическа компетентност и основни компетентности в 
областта на природните науки и на технологиите 

✓ прилагане на математически модели и закономерности при 
осмислянето на по-важн1тте елементи на музикалната изразност - 
изразни средства; 

✓ прилагане на графични модели и закономерности при 
онагледяването на музикални форми и жанрове; 

✓ участие в музикални дейности във връзка със 
звукоизобразителната същност на музиката, теми, посветени на 
различни (природни обекти и явления, сезони, животни, планини, 
реки и др.); 

Дигитална компетентност използване на дигитална звуковъзпроизвеждаща техника и 
съвременни музикални инструменти в обучението по музика; 

✓ търсене, събиране, обработване на информация, в т.ч. и 
музикална, използвайки съвременните информационни технологии 
и интернет ресурси; 

✓ използване софтуер за запис и възпроизвеждане на музика 

Умения за учене ✓ следване на указания за музикално-изпълнителска дейност; 



✓ планиране на собствената дейност в групово музициране; 

✓ сравняване на различни музикални произведения, 
обобщаване, групиране по определен признак; 

✓ самостоятелно събиране и използване на информация при 
поставени задачи в дейности в изнесена обучаваща среда - звуците 
в природата; 
 

Социални и граждански компетентности ✓ обсъждане на текстове  

✓ участие в обсъждането на различни музикални 
произведения; 

✓ участие в групова учебна дейност, свързана с изява на 
толерантност към различните мнения и предпочитания, 
толерантност към различните възможности на съучениците, 
търпимост, уважение и подкрепа в процеса на груповото 
музициране; 

✓ участие в екипи за работа по учебни проекти по музика с 
интердисциплинарен характер. 

Инициативност и предприемчивост ✓ участие в музикални изяви, свързани с календарните 
празници, отбелязвани в класната стая и в училището: коледни, 
новогодишни, пролетни празници, патронен празник на училището, 
завършване на учебната година и др.; 

✓ проява на толерантност към други мнения и интерпретации. 

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество ✓ изразяване на емоционалното преживяване при 
изпълнението на песни, при слушането на музика и общуването с 
българския музикален и танцов фолклор; 

✓ подбиране на музика за отбелязването на български 
празници, свързани с обредния календар (Коледа, сурвакари, 
кукери, лазарки), класови и общоучилищни празници; 

✓ наблюдаване на вокална формация (вокална група, детски 
хор и др.) 



Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен 
начин на живот и спорт 

✓ слушане и изпълнение на музикални произведения, 
свързани с адекватното поведение на човека в природата, на 
улицата, у дома и на обществени места за опазване на човешкото 
здраве, оценяване значението на природосъобразния начин на 
живот; 

✓ наблюдения на жива звукова среда при посещение на 
зоопарк, градски парк и др. 

 


