


УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

ЗА VIII КЛАС 

ИУЧ – 36 ч 

 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Обучението по изобразително изкуство в първи гимназиален етап е насочено към умения, знания и отношения, които формират цялостен и 

задълбочен интерес към постиженията на националната и световната художествена култура. Художественото образование през този етап е 

базирано върху индустриалния свят и творческия потенциал на всеки ученик и неговите възможности за свободно изразяване на идеи и позиции 

чрез знания и умения от областта на изобразителните изкуства.. Учебният презмет изобразително изкуство през първия гимназиален етап развива 

и систематизира знания, които ученикът е придобил в прогимназиалния етап. Нов акцент се явяват знанията и дейностите, свързани с теорията и 

историята на изкуството и връзката между изкуството и виртуалната среда. Основна цел на обучението по изобразително изкуство е стремежът 

към изграждане на художествена културра и съвременни критерии за ориентиране в света на изкуството.  

Обучението по изобразително изкуство в VIII клас е насочено към: овладяване на знания за функционирането на изобразителното изкуство в 

контекста на епохата и културата, връзката му с други изкуства и социални структури; разширяване на занятията от областта на изящните изкуства; 

развиване на умения за възприемане и интерпретация на художествени произведения;разширяване на знанията за визуалната култура със 

средствата на електронните медии; формиране на интереси и ценностни ориентации към националното и световното художествено наследство, 

съхранено в музеи и други обществени места.  

• Разкриване на взаимовръзките на изкуството с културните институции; 

• Посочване на различни модели и критерии за интерпретиране на изкуството; 

• Описване на различни форми на проява на изкуства в съвременната култура, като форми на синтез между изобразителното изкуство и 

други видове изкуства.  

 

 

 

 



УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ  

 

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия  

   

Художествена култура и 

музейни институции 

-Познава и назовава основни художествени музеи в 

България. 

- Извършва посещение и демонстрира знания за 

художествен музей (художествена галерия) в България 

като описва най-общо негова експозиция. 

- Коментира значението на музеологията за развитието 

на българската художествена култура и национална 

идентичнист. 

музеология 

Изкуство и художествено 

наследство 

- Познава шедьоври на световното изкуство. 

- Демонстрира умения за разграничаване на материали 

и техники в произведения на изкуството. 

- Коментира художествени произведения. 

художествено наследство 

художествена традиция 

художествена ценност 

Изкуство и публика - Разбира изкуството като средство за въздействие 

върху публиката. 

- Разработва проект, в който отразява впечатление от 

посещение на художествена експозиция. 

- Демонстрира умения за сравнение на съвременни 

форми в изкуството. 

 

художествена експозиция 

художествена колекция 

публичност на 

художественото 

произведение 



Архитектура и стил - Познава най-общо основни архитектурни стилове. 

- Разграничава и сравнява архитектурни стилове по 

основни стилови белези през различните епохи. 

- Дискутира особеностите на различни архитектурни 

стилове. 

архитектурен стил 

Изкуство в градската среда - Познава и описва традиционни форми за проява на 

изкуствата в градска среда 

- Разработва проекти за художествена изява в градска 

среда. 

- Коментира подготовката и реализирането на проект 

за художествена изява в градска среда. 

художествен център 

салон на изкуството 

панаир на изкуството 

фестивали и биеналета на 

изкуството 

Пространствен дизайн 

 

- Описва най-общо екстериорния и интериорния 

дизайн и тяхното значение. 

- Създава проект за интериор на жилище (схема, скица, 

ескиз). 

- Оценява значението на интериорния дизайн и 

връзката му с жизнената среда. 

екстериорен дизайн 

интериорен дизайн 

ергономия 

Изкуство и синтез - Познава и описва видове изкуства (монументални, 

декоративно-приложни, дизайн) и тяхната връзка с 

градската среда. 

- Създава проект за декоративно пано. 

- Коментира ролята на изкуството за естетизиране на 

градската среда. 

синтез на изкуствата в 

архитектурата 



Сценография - Описва най-общо сценографията и нейното 

приложение всценичните и екранните изкуства. 

- Създава сценографски проект за 

музикалнопредставление. 

- Анализира значението на сценографията и костюма за 

театралното представление или шоу. 

костюмография 

театрален реквизит 

интериор на сцена 

 

Препоръчително разпределение на часовете: 

За нови знания до 60% 

 

За упражнения и практически дейности 22% 

 

За преговор и обобщение до 10% 

 

За контрол и оценка до 8% 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

Текущо оценяване: 

• На теоретическата подготовка – знания от теорията и историята на изкуството чрез текущо изпитване (устно или писмено/и тестове). 



• На практическата подготовка – резултат от изпълнение на изобразителни задачи с традиционни и нетрадиционни материали и изразни 

средства според очакваните резултати по темите на учебното съдържание и индивидуалните умения и интереси на учениците.  

• На възложени задачи за домашна работа. 

 

Забележка: По време на обучението в клас и извън училище се възлагат проекти или друг тип проучвателни или изобразителни задачи, които се 

оценяват по критериите на компетентностите (знания, умения, отношения).  

Комплексна оценка 

Оценката е комплексна. Тя включва резултатите от теоретическата и практичческата подготовка. Комплексната оценка отразява участието на 

ученика в учебния процес по изобразително изкуство съобразно неговите предпочитания към теоретическата или практическата подготовка. 

Активността на ученика се поощрява.  

 

Съотношение при формиране на срочна оценка: 

Текущи оценки (от устни, от писмени, от практически изпитвания) 60% 

 

Оценки от контролни работи 10% 

 

Оценки от други участия (работа в час, изпълнение на домашни работи, 

работа по проекти – портфолио, колективни прояви и изложби, конкурси и 

др.) 

30% 

 

 


