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I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 

           Учебната програма по солфеж като цяло включва теоретично обучение и учебна 

практика. Учебната практика развива и усъвършенства темите, застъпени в теоретичното 

обучение на фолклорните специалности.           

         Учебната програма  по Солфеж обхваща теоретични знания, свързани с музикалното 

изкуство и неговите изразни средства, съставляващи основа на музикално - теоретичното 

образование на музиканта-професионалист. Спецификата на обучението на учениците от 

фолклорните специалности изисква по-задълбочена работа върху едноглас в различни 

тоналности, в прости, сложни /равноделни и неравноделни/  и променливи размери. 

          Съдържанието на програмата предполага предварителна подготовка на учащите в 

рамките на елементарната музикална грамотност и изпълнителски опит. Учебната програма 

позволява изграждането на солидна основа за изучаването на други дисциплини от 

теоретичния цикъл (Български музикален фолклор,Теория на музикалните елементи, 

Хармония, Полифония, Музикални форми).  Тази програма е свързана с теоретичното 

овладяване на учебния материал.  

          Важните проблеми на теоретичното обучение по солфеж са концентрирани в 

комплексни раздели и теми и са разположени в  логическа последователност. Те се работят 

съвместно през цялата учебна година.   

 

  РАЗДЕЛИ: 

1. Формиране на мелодически слух. 

2. Развитие на ладотонален усет. 

3. Формиране на интервалов усет.  

4. Развитие на хармоничен слух.  

5. Развитие на метроритмичен усет. 

6. Тест за Държавен зрелостен изпит по теория на музиката – структура, изисквания, 

оценяване / за XII клас/. 

               

 II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ 

           

         Основна цел на обучението по солфеж е  развитието на музикалните способности на 

учениците и формирането на различните категории и типове слух, активизирането на 

метроритмичното чувство и вътрешния слух, разширяването на обема и трайността на 

музикалната памет. Материалът, предложен за усвояване, е степенуван по трудност и е 

съобразен с ладовите и метроритмични особености на българската народна музика. 

          Съдържанието на дисциплината солфеж е насочено и към формирането и 

произволното ползване на външни и вътрешни музикално-слухови представи. То изгражда 

общия музикално-мисловен процес, необходим в практиката на младия музикант - 

фолклорист. 

    За да осъществи най-пълно своите задачи дисциплината солфеж установява 

специфични междупредметни връзки. Така тя съдейства за култивирането и осмислянето на 

цялостния музикално-слухов опит на учениците, за резултатното му ползване в 

разнообразната им музикантска практика.  



 III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ  

           Разпределението на часовете е в съответствие с утвърдените типови учебни планове 

за специалностите „Гайда“, „Кавал“, „Гъдулка“ и „Тамбура“ от професия „Музикант – 

инструменталист“, и за специалност „Народно пеене“ от професия „Музикант-вокалист“. 

VIII клас IХ клас X клас ХІ клас ХІІ клас 
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уч. 

седм. 

Общ 
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часове 

Брой 

уч. 

седм. 

Общ 

бр. 

часове 

Брой 

уч. 

седм. 

Общ 

бр. 

часове 

Брой 

уч. 

седм. 

Общ 

бр. 

часове 

Брой 

уч. 

седм. 
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бр. 

часове 

36 54 36 54 36 54 36 36 29 29 

 

 IV.  УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

   Структурирането на учебното съдържание е по раздели и теми. За всеки раздел в 

програмата са записани препоръчителен брой учебни часове и отделни теми. Учителят 

конкретизира броя на учебните часове за всяка тема в съответствие с посочените за раздела; 

разпределя броя на часовете, предвидени по учебния план и по учебната програма в 

годишното си разпределение. 

           За постигане целите на обучението учителят разпределя учебните часове за нови 

знания, упражнения и контрол. 

 

№ по 

ред 
Наименование на раздели и теми 

Брой 

часове 

 VІІІ клас  

1. Формиране на мелодически слух. 9 

1.1. Видове мелодически движения.  

1.2. Нотно писмо. Петолиние. Октавови групи.  

1.3 Методически указания за записване на едногласна диктовка.  

2.  Развитие на ладотонален усет. 9 

2.1. Основни мажорна и минорна тоналности. Устойчиви и неустойчиви 

степени. 
 

2.2. Натурален мажор, натурален, хармоничен и мелодичен минор в 

тоналности до 1 знак. 

Алтерации, встъпващи като съседни диатонични и хроматични 

полутонове. 

 

3.  Формиране на интервалов усет. 9 

3.1. Диатонични прости интервали /мелодични и хармонични/ до ч. 5 и ч.8 в 

лада. 

 

3.2. Диатонични прости интервали /мелодични и хармонични/ до ч.5 и ч.8 

извън лада. 

 



4. Развитие на хармоничен слух.  18 

4.1 Видове движения при двугласа - паралелно, странично,  

противоположно, право и смесено. Валдхорнов ред. Анализ и отгатване 

на нисък и висок глас. Методически указания за записване на двуглас. 

 

4.2. Канон. Исторически аспект и специфика.  

4.3. Анализ и дискусия на примери от музикалната литература.  

4.4. Мажорни и минорни квинтакорди и техните обръщения. Тясно  

разположение. Видове тризвучия. 

 

4.5. Главни тризвучия. T, S u D  в  C dur.  

5. Развитие на метроритмичен усет. 9 

5.1.  Размери 2/4, 3/4, 4/4; неравноделни размери – 5/8, 7/8, 9/8 I вид – анализ 

на примери от музикалната литература.  

 

5.2 Ритмика – цяла нота, половина, четвъртина, половина с точка; 

четвъртина с точка и 2 шестнадесетини; осмина с 2 шестнадесетини /и 

обратно/; двувременен синкоп; триола. 

 

                                                                     Общ брой часове годишно 54 

 

 

№ по 

ред 
                    Наименование на раздели и теми 

Брой 

часове 

 IX клас  

1. Формиране на мелодически слух. 9 

1.1 Преговор – видове мелодически движения. Ритмична и мелодична 

диктовка в мажорни и минорни тоналности до 1 знак. 

 

1.2. Мелодическо овладяване на двузначни мажорни тоналности – D dur, B 

dur. Работа с алтерации, встъпващи със скок и с непосредствено 

разрешение. 

 

1.3. Мелодическо овладяване на двузначни минорни  тоналности – h moll, g 

moll. Работа с алтерации със скок и с непосредствено разрешение. 

 

1.4. Методически указания за записване на едногласна диктовка в 

тоналности до 2 знака. Записване на мелодия на басов ключ.  

 

1.5. Басов ключ – солфежиране на мелодия. Солфежиране на мелодия в 

тоналности до 2 знака “ a prima vista”.  Солфежиране на безмензурни 

мелодии. 

 

2.  Развитие на ладотонален усет. 9 

2.1. Укрепване на ладовите връзки между всички степени в 

мажор.Транспониране до 2 знака.Разновидности на мажора. 

 

2.2. Укрепване на ладовите връзки между всички степени в минор. 

Транспониране до 2 знака. Разновидности на минора. 

 

2.3 Старинни ладове.  

3.  Формиране на интервалов усет. 9 



3.1. Диатонични прости интервали /мелодични и хармонични/ в лада – м. и 

г. 6; м. и г. 7 и тритонуси. Хроматични интервали - тритонуси, ув.2 и 

ум.7 с разрешения на ладова основа. 

 

3.2. Диатонични прости интервали/ мелодични и хармонични/  извън лада.  

4. Развитие на хармоничен слух.  18 

4.1 Прост полифоничен двуглас – първи и втори вид.  

4.2. Двугласна диктовка в  тоналности до 1 знак.  

4.3. Солфежиране на двуглас на виолинов и басов ключ .  

4.4. Главни тризвучия в тясно и широко разположение. К6/4.  

4.5. Доминантов септакорд и разрешенията му.   

4.6.  Записване на метроритмично организиран триглас на един ключ в 

тоналности до 1 знак. 

 

5. Развитие на метроритмичен усет. 9 

5.1.  Неравноделни размери – 5/8, 7/8, 9/8 II вид; размер 8/8; размери 5/16, 

7/16, 8/16 и 9/16. Безмензурни мелодии. 

 

5.2 Ритмика –  основни нотни стойности и групи; паузи. Усъвършенстване 

и усложняване на изучената ритмика. Варианти на двувременния 

синкоп. 
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№ по 

ред 
                    Наименование на раздели и теми 

Брой 

часове 

 X клас  

1. Формиране на мелодически слух. 12 

1.1. Преговор на мажорни и минорни тоналности до 2 знака.Осъзнаване на 

мажорни тоналности до 3 знака – слухов анализ и записване в A dur u 

Es dur. 

 

1.2. Солфежиране в в A dur u Es dur в прости,сложни/равноделни и 

неравноделни / размери, безмензурни мелодии и „a prima vista”. 

 

1.3. Преговор и затвърждаване на старинните ладове – солфежиране и 

записване на диктовки. 

 

1.4. Възпроизвеждане и записване на мелодични построения с по –сложни 

интонации и ритмика. 

 

1.5. Минорни тоналности до 3 знака – c moll u fis moll. Солфежиране в c 

moll u fis moll в прости и сложни /равноделни и неравноделни /размери, 

безмензурни мелодии и „a prima vista”. 

 

1.6. Записване на диктовки с постепенно усложняване на ритмиката и 

алтерациите. 

 

2.  Развитие на ладотонален усет. 6 

2.1. Мажорни и минорни тоналности до 3 знака. Транспониране.  



2.2. Изграждане на импровизационни умения по зададена едногласна тема в 

различни ладове. Творчески задачи. 

 

3.  Формиране на интервалов усет. 9 

3.1. Преговор на изучените интервали – отгатване, изпяване, анализ на 

нотни примери. Хроматични интервали. Творчески упражнения. 

 

3.2. Характерни интервали в хармоничен мажор и минор, разрешение на 

ладова основа, многостранност. 

 

4. Развитие на хармоничен слух.  18 

4.1 Записване на двугласна диктовка на виолинов ключ.  

4.2. Двуглас на 2 ключа –  записване на синкопиран двуглас.  

4.3. Преговор на изучените главни тризвучия и D7.   

4.4. Обръщения на D7 и разрешенията им в мажор и минор. Записване на 

метроритмично организиран триглас с D7, обръщенията  и 

разрешенията им. 

 

4.5. Второстепенни тризвучия на II u VI степен– анализ, свирене на кратки 

последования, транспониране. 

 

4.6. Записване на триглас с главни и второстепенни тризвучия; D7 и 

обръщенията му. 

 

5. Развитие на метроритмичен усет. 9 

5.1. Размери 2/4, 3/4, 4/4; 6/8; 5/8, 7/8, 9/8, 8/8, 8/16; 10/8,10/16; 11/8 и 11/16; 

12/8,12/16,13/8,13/16,14/8 и 14/16. Сложни равноделни размери 9/8 и 

12/8.  

 

5.2 Ритмика – четвъртина, залигована с 4 шестнадесетини; раздробяване в 

състава на триола от осмини; двувременен синкоп, залигован с 4 

шестнадесетини; осмина с две шестнадесетини, залигована с 4 

шестнадесетини; едновременен  синкоп; дуола; триола от 

шестнадесетини; четвъртина с две точки и шестнадесетина. 
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№ по 

ред 
                    Наименование на раздели и теми 

Брой 

часове 

 XI клас  

1. Формиране на мелодически слух. 12 

1.1. Преговор на тоналности до 3 знака – слухов анализ и едногласни 

диктовки с алтерации в изучените  размери. 

 

1.2. Солфежиране „a prima vista” и транспониране. Осъзнаване на мажорни 

и минорни тоналности до 4 знака. Солфежиране в прости, сложни и  

променливи  размери. 

 

1.3 Записване на диктовки с усложнена ритмика в изучените размери. 

Записване на диктовки с модулативни отклонения до сродни 

тоналности. 

 



2.  Развитие на ладотонален усет. 6 

2.1. Ладови упражнения за осъзнаване на мажорни и минорни тоналности 

до 4 знака. Транспониране. 

 

2.2. Усложняване на алтерациите в тоналности до 4 знака. 

Затвърждаване на модулативните отклонения до сродни тоналности. 

 

3.  Формиране на интервалов усет.  

3.1. Преговор на изучените прости диатонични и хроматични интервали. 4 

3.2. Сложни интервали – зрителен и слухов анализ.  

4. Развитие на хармоничен слух.  7 

4.1 Записване на раздвижен двуглас на 2 ключа. Цветист двуглас на 2 

ключа с употреба на алтерации и легатури през тактова черта. 

 

4.2. Свирене и пеене „a prima vista” на двугласи  на 2 петолиния.  

4.3. Преговор на второстепенните тризвучия. Второстепенни тризвучия на 

VII u III степени. 

 

4.4. Записване на хармоничен триглас  на 2 ключа.  

4.5. Многогласно солфежиране „a prima vista” на тригласи  на 2 петолиния. 

Солфежиране на триглас и четириглас на 1 и 2 ключа. 

 

5. Развитие на метроритмичен усет. 7 

5.1. Променливи прости и сложни /равноделни и неравноделни/ размери. 

Ритмика – квартола от осмини, квинтола от шестнадесетини, секстола 

от шестнадесетини при солфежиране.   

 

5.2 Усложнени синкопирани комбинации с изучените ритмични групи. 

Затвърждаване на усложнен метроритъм. 

 

                                                                    Общ брой часове годишно 36 

 

 

№ по 

ред 
                    Наименование на раздели и теми 

Брой 

часове 

 XII клас  

1. Формиране на мелодически слух. 12 

1.1. Преговор на тоналности до 4 знака – слухов анализ и едногласни 

диктовки с алтерации в изучените  размери. 

 

1.2. Солфежиране „a prima vista” и транспониране  в  мажорни и минорни 

тоналности до 4 знака. Солфежиране в прости, сложни и  променливи  

размери. Обобщение и наблюдение на орнаментиката в автентичния 

фолклор. 

 

1.3 Записване на диктовки с усложнена ритмика и модулативни отклонения 

до сродни тоналности в изучените размери. 

 

2.  Развитие на ладотонален усет. 3 

2.1. Усложняване на алтерациите и модулативните отклонения до сродни 

тоналности. 

 



2.2. Обобщение на алтерациите, отклоненията и модулациите в сродни 

тоналности. Транспониране. 

 

3.  Формиране на интервалов усет.  

3.1. Слухов анализ със сложни интервали. 2 

3.2. Обобщение на изучените интервали.  

4. Развитие на хармоничен слух.  5 

4.1 Записване на  цветист двуглас на 2 ключа с употреба на алтерации и 

легатури през тактова черта в тоналности до 2 знака. 

 

4.2. Свирене и пеене на двугласи на 2 петолиния.  

Многогласно солфежиране на триглас. Комбинирано солфежиране на 

двуглас и триглас на 2 ключа. 

 

4.3. Преговор на второстепенните тризвучия в тясно и широко 

разположение. 

 

4.4. Леко раздвижена тригласна диктовка на 1 и 2 ключа в тоналности до 2 

знака. 

 

5. Развитие на метроритмичен усет. 3 

5.1.  Обобщение на различните видове синкопи; ритмичното раздробяване и 

употреба на легатури в изучените размери. 

 

6. Тест за Държавен изпит по теория на професията – структура, 

изисквания, оценяване.                                                      

4 

                                                                     Общ брой часове годишно 29 

 

 

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

В резултат на обучението учениците трябва да придобият следните компетенции: 

 

1. Да усвоят теоретичните  знания, свързани с музикалното образование по професиите 

„Музикант-инструменталист“ /народни инструменти/ и „Музикант-вокалист“ 

/народно пеене/. 

2. Да развият и усъвършенстват различните категории слух: мелодичен, хармоничен, 

полифоничен, тембров. 

3. Да усвоят, осмислят и приложат терминологията, свързана със спецификата на 

обучението по професиите музикант-инструменталист и музикант-вокалист. 

4. Да организират правилно протичането на музикално – мисловните процеси. 

5. Да демонстрират развитие на придобитите способности и разбиране на теоретичните 

аспекти и тяхната връзка с практическите умения 

6. Да знаят структурата и приложението на теста като елемент от обучението. 

 

          



VI. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Систематичен курс по солфеж – Ив.Пеев 

2. Солфежи на народностна основа I и II ч. – Ив.Пеев 

3. Хайдн,Моцарт,Бетовен – К.Попдимитров 

4. Канони – Д.Славчева, Ас.Диамандиев 

5. Курс за изучаване на диктовки в неравноделни размери – Д.Славчева 

6. Сборник „Стойно ми,малай моме” – 327 народни песни от Средна Западна България – 

Св.Цветкова 

7. Учебник по солфеж за 8  клас на СМУ - М.Ангелова,В.Попова,Б.Миролескова 

8. Сборник “Живот и песен” – Св.Станилова 

9. Ритмични упражнения по солфеж – Ас.Диамандиев 

10. Учебник по солфеж за 9 клас на СМУ - М.Ангелова,В.Попова,Б.Миролескова 

11. Метод за възпитаване на музикален слух върху български народни интонации и 

метроритми – Ас.Диамандиев 

12. Музикални диктовки върху български народни интонации и метроритми – 

Ас.Диамандиев и Д.Славчева 

13. Неравноделността – система за изучаване – Л.Велчева и Л.Пейчева 
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