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Основна задача на курса по е изграждането на високо развит музикален слух. Съдържанието му обхваща 
развитието на основните музикални способности, осъзнаването на елементите на музикалната реч, създаването 
на умения за солфежиране от пръв поглед, за чиста интонация и ритмична прецизност, за музикално слухов 
анализ и за записване на едногласен и многогласен музикален текст. Музикално-слуховото обучение се провежда 
на гласова и инструментална основа.  

Курсът на обучение по дисциплината „Солфеж“ е условно разделен на четири нива – Солфеж I, II, III, IV. Във 
всяко следващо ниво чрез усложняване на материала се усъвършенстват различните видове и категории 
музикален слух. 

В часа по солфеж се провеждат многообразни познавателни дейности, които имат изходна връзка с почти всички 
музикални дисциплини – полифония, музикален анализ, хармония, народна музика, дирижиране, както и с 
изучаването на музикални инструменти или пеене. Тези дейности развиват аналитичните способности за 
осъзнато възприемане, слушане и емоционално изпълнение на музикални произведения от различни епохи. Те 
са съпроводени от естетическа оценка на музиката, а също така и от редица задачи, развиващи творческите 
умения на учащите се. 

Учебният процес по солфеж се изгражда на основата на европейското схващане за музикален език, изразност и 
стил, на основата на органическа връзка между националното наследство и традицията в професионалната 
музика.  

ОЦЕНЯВАНЕ 

 
Оценката по дисциплината СОЛФЕЖ III се формира от писмени и устни проверки върху теоретични и 

практически знания.  
Писмените проверки включват едногласни, двугласни и тригласни полифонични и хармонични музикални 

диктовки. Музикалните диктовки се оценяват отделно, след което се формира средна аритметична оценка за 
писмената проверка. За всяка грешка – във височина или трайност на тон се отнемат 0,25 от оценката. Не се 
допускат до устна контролна проверка студенти получили слаба оценка от писмения етап. 

Устните проверки се провеждат чрез солфежиране на предварително зададен и подготвен от студентите 
материал – едногласни и двугласни солфежи с транспониране, тригласни солфежи за свиропеене, както и канони 
за многогласно солфежиране. Втората устна проверка включва солфежиране от пръв поглед. Оценката от 
устната контролна проверка се формира от показаното от студента – чистота на на интониране, ритмична 
прецизност, достигнато ниво на усет за многогласие, художествено изпълнение. За всяка интонационна и 
ритмична неточност се отнемат 0,25 от оценката 

СОЛФЕЖ III 
 

 


