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Задачите на дисциплината ПИАНО /ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТ/ се определят от 
особеностите и изискванията на специалността „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА”. 
Обучението по пиано е  необходимо на бъдещите учители по пеене и музика в СОУ  -  в тяхната 
педагогическа и диригентска работа. 
Дисциплината развива необходими практически умения и навици, разглежда общи въпроси на 
интерпретацията, реализира на практика и разширява познанията, придобити по музикално-
теоретичните дисциплини и от своя страна подпомага усвояването им. Задълбочава познанията 
за стиловите особености в музиката. Създава умения за музикален съпровод  и ансамблово 
свирене. Възпитава навици за бързо вникване в музикалния теkст, разширява практическите 
възможности на музиканта чрез познаване особеностите на втори инструмент. 
Часовете по пиано /задължителен инструмент/ стимулират развитието на качествата, необходими 
на студентите за самостоятелно разрешаване на художествените изпълнителски проблеми: 
– възможности за правилно организиране на процеса на работа над музикалното произведение. 
– умение за точно възпроизвеждане на нотния текст и познания за начините за преодоляване на 
възможните технически трудности в него. 
– способност за вярно тълкуване на художествения образ. 
За постигането на тези цели при обучението на студентите се поставят следните изисквания: 
а) изучаване на музикални произведения от всички основни стилови направления, жанрове и 
форми. 
б) овладяване на акомпанименти, леки ансамбли за пиано, клавирни аранжименти и жанрови 
пиеси. 
в) четене от пръв поглед. 
г) публични изпълнения на част от учения репертoар, една контролна проверка на семестър. 
Особено предимство на дисциплината е, че часовете по Пиано – задължителен инструмент се 
провеждат под формата на индивидуални упражнения. 
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ОЦЕНЯВАНЕ 
 

 Критериите за оценяване се усложняват в съответствие с нарастващата компетенция на 
студентите през годините както следва: 
 I курс и II курс 

- Ориентиране в регистровия обхват на инструмента 
 - Начална пръстова култура 
 - Постановка 
 - Ориентиране в несложна клавирна фактура 
 - Елементарни умения в педализацията 

III   и IV курс 
Надграждащите умения включват познания за стил и епоха, постигане на клавирен цикъл, 

способност за автоакомпанимент, цялостно изпълнение на клавирните произведения.  
            Оценката се формира на базата на придобитите практически умения по пиано в процеса 
на четиригодишното обучение съобразно предявените критерии и след преминати две проверки 
за учебна година. Втората от тях се изпълява пред комисия от минимум трима преподаватели, 
като част от материала се представя наизуст. Под внимание при оценяването се вземат 
участията в класови срещи, продукции, прегледи, конкурси. 

 В най- общ план скалата за оценяване се придържа към следните критерии: 
Отличен /6.00/ - Изпълняваните произведения отговарят на учебната програма. Изпълнението им 
се отличава със стилова и техническа убедителност , високо ниво на разбиране и лично 
отношение. 
Много добър /5.00/ - Изпълняваните произведения отговарят на възможностите на студента, но са 
представени с известни технически или стилови неточности. 
Добър /4.00/ -  Изпълняваните произведения съответстват на учебната програма, но има наличие 
на много стилови и технически грешки. 
Среден /3.00/ -  Произведенията съответстват на учебната програма, но се изпълняват със слабо 
ниво на техническа подготовка и текстови грешки. 
Слаб /2.00/ - Произведенията не съответстват на учебната програма или се изпълняват с много 
спирания, текстови грешки, слабо ниво на техническа подготовка. Отказ от изпълнение на 
произведенията.Системна незаинтересованост към дисциплината от страна на студента. 

 


