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ПРОГРАМА 

ЗА УСТЕН ИЗПИТ С УЧИТЕЛИ ПО МУЗИКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ 

НА ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН 

 
I . МУЗИКАЛНО – ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ 

1. Цели и задачи на обучението по музика: глобални – предучилищна и училищна 

степен; конкретни – за определени тематични направления, видове музикална дейност, 

ситуации, уроци и други организационни форми. 

2. Учебното съдържание по музика: характеристики и структура. 

3. Анализ на учебната документация по музика: Държавни образователни изисквания 

за учебно съдържание, учебни програми, книги за децата в детската градина, учебници 

по музика в СУ /всички варианти, одобрени от МОН/, книги за учителя по музика, 

репертоарни сборници, дидактически пособия и др. Лични критерии за избор на 

учебник. 

4. Планиране на учебното съдържание и на учебния процес по музика; личният почерк 

на учителя. 

5. Съдържание и специфика на музикално-организационни форми: планирани и 

непланирани ситуации в ДГ, урочни и извънурочни форми в СУ. 

6. Методически модели за запознаване и овладяване на музикалната творба за слушане 

от програмното съдържание. 

7. Основни принципи и съдържание на музикално-изпълнителската дейност /пеене, 

свирене, движение с музика/. 

8. Специфика и съдържание на музикално-творческата дейност. 

9. Специфични форми на работа за развитие на основни музикални способности. 

10.Специфика на музикално – педагогическата диагностика в ДГ и СУ; проверка и 

оценка на музикалните постижения на децата и учениците; музикално – образователни 

изисквания. 

 

II.МУЗИКАЛНО – ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ НА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА 

1. Овладян репертоар за пеене за определена образователна степен /една народна и 

една авторска песен/. 

2. Овладян репертоар за слушане на музика за определена образователна степен 

/разпознаване на музикални творби по изпълнена тема или откъс, свирене или 

пеене на теми от музикални произведения, свирене на български хора и ръченици, 

инструментални клавирни пиеси и др. по избор/. 

3. Изпълнение на съпровод на песен от съответния репертоар. 



4. Съчиняване на мелодия по предложен текст и нотиране. 

5. Овладяна технология за нотно ограмотяване на учениците. 
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ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 За придобиване на пета професионално-квалификационна степен учителят следва да 

покаже и защити овладените от него основни професионални умения за организация и 

осъществяване на образователния процес по музика. 

 Програмата за устния изпит трябва да се приема като ориентир при подготовката на 

кандидата и основа за осмисляне на неговата професионална дейност. 

 Устният изпит се провежда под формата на интервю с кандидата и изява на неговите 

музикално-професионални умения. За целта той предварително подготвя план – конспект на 

занятие в детската градина или план конспект на урок по музика в образователната степен , 

в която преподава и лично изпълнява пред комисията включения от него музикален 

материал. 

 В изложението си учителят обосновава избраните от него структура, учебни задачи, 

дейности, технология, като се ръководи от програмата за изпита.  

 

Програмата е разработена от проф. д-р Севдалина Димитрова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Програмата е актуализирана и приета на съвет на катедра "Науки за образованието" с протокол № КД-01-18/06.03.2023 г. 


