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УТВЪРЖДАВАМ:     п/п 

инж. Бисерка Каменова 

Директор 
 

 

СЪГЛАСУВАЛ:       п 

 Диомил Попов 

Председател на Обществен съвет 
 

 
 
 
 
 
 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 

VIIIа  КЛАС 

ПРОФИЛ МУЗИКА 

С  РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 
 

 
 
 
 
 
 

Учебна година 2020/2021 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: полудневна 

Прием след завършен VII клас 
 

 
 
 
 
 

Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет - протокол №4 / 

09.01.2020г.  съгласуван  е  с  Обществения  съвет  към  училището  –  протокол  №2  / 

09.01.2020г. и е утвърден със заповед на директора. 

http://sukm-vidin.com/
mailto:sou6_vd@abv.bg
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гр. Видин, п.к. 3700, ул. „Горазд” № 23 , тел. 094/606-157, 094/600-621, http://sukm-vidin.com, e-mail: sou6_vd@abv.bg 
 

 
 

І. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време 
 

 
 

 Образователна степен: средна 
Първи гимназиален етап 

VIII КЛАС 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети Седмичен 

брой часове 

Годишен брой 

часове 

1. Български език и литература 4 144 

2. Чужд  език - Английски език 12 432 

3. Математика 3 108 

4. Информационни технологии 1 36 

5. История и цивилизации 2 72 

6. География и икономика 1 36 

7. Философия 1 36 

8. Биология и здравно образование 1,5 54 

9. Физика и астрономия 1,5 54 

10. Химия и опазване на околната среда 1 36 

11. Музика 0,5 18 

12. Изобразително изкуство 0,5 18 

13. Физическо възпитание и спорт 2 72 

14. Музикално-сценични изкуства 2 72 

 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А 33 1188 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

 ОБЩ ГОДИШЕН БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА 
РАЗДЕЛ Б 

1 36 

   

1. Теория на музиката 1 36 

 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А + РАЗДЕЛ Б 34 1224 

Раздел В – факултативни учебни часове 

 Общ годишен брой часове за раздел В 1 36 

 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 35 1260 

http://sukm-vidin.com/
mailto:sou6_vd@abv.bg


 
 

СУ „Св. св. Кирил и Методий” град Видин 

 

 
 

 

 

гр. Видин, п.к. 3700, ул. „Горазд” № 23 , тел. 094/606-157, 094/600-621, http://sukm-vidin.com, e-mail: sou6_vd@abv.bg 
 
 
 
 

ІІ. Пояснителни бележки. 
 
 
 

1.   Графикът на учебната година определя продължителността на учебните срокове, 

ваканциите и неучебните дни, съгласно заповед на министъра на образованието 

и науката. 

2.   Учебният план е разработен  съгласно  чл. 94 на ЗПУО, чл.8, чл.14, чл.16 и чл. 17 

на Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план на МОН и Приложение №5 към 

същата наредба. 

3.   Съгласно чл. 92, ал.1 от ЗПУО и чл.14, ал.3, т.7 и ал.5   от Наредба, №4 за 

учебния план от 30.11.2015г. за всяка учебна седмица се предвижда по един 

учебен  час  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности  –  волейбол, 

който е извън часовете ,определени в учебния план. 

4.   Съгласно чл. 92, ал.1 и ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба №4 за учебния план 

от 30.11.2015г., всяка учебна седмица извън часовете, определени  в учебния 

план, се включва и по един учебен час на класа. 

5. Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната 

документация на паралелката и към сведението за организиране на дейността в 

училището за учебната година (Списък - образец № 1). 

http://sukm-vidin.com/
mailto:sou6_vd@abv.bg
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УТВЪРЖДАВАМ:                   п/п 

инж. Бисерка Каменова 

Директор 
 

 

СЪГЛАСУВАЛ:       п          

Диомил Попов 

Председател на Обществен съвет 
 
 
 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 

IXа КЛАС 

ПРОФИЛ МУЗИКА 

С  РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 
 

 
 
 
 
 
 

Учебна година 2021/2022 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: полудневна 

Прием след завършен VII клас 
 
 
 
 
 
 
 

 
Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет - протокол №4 / 

09.01.2020г.  съгласуван  е  с  Обществения  съвет  към  училището  –  протокол  №2  / 

09.01.2020г. и е утвърден със заповед на директора. 

http://sukm-vidin.com/
mailto:sou6_vd@abv.bg
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І. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време 
 

 
 

 Образователна степен: средна 
Първи гимназиален етап 

IX КЛАС 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети Седмичен 

брой часове 

Годишен брой 

часове 

1. Български език и литература 3 108 

2. I чужд  език - Английски език 6 216 

3. II чужд  език -Руски език 2 72 

3. Математика 3 108 

4. Информационни технологии 1 36 

5. История и цивилизации 2 72 

6. География и икономика 1 36 

7. Философия 1 36 

8. Биология и здравно образование 1 36 

9. Физика и астрономия 1 36 

10. Химия и опазване на околната среда 1,5 54 

11. Музика 0,5 18 

12. Изобразително изкуство 0,5 18 

13. Физическо възпитание и спорт 2 72 

14. Музикално-сценични изкуства 2 72 

 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А 27,5 990 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

 ОБЩ ГОДИШЕН БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА 
РАЗДЕЛ Б 

6,5 234 

   

1. Музика   

 Музикална култура 1,5 54 

 Теория на музиката 2 72 

 Музикален инструмент/пеене 2 72 

 Пиано/електронни инструменти 1 36 

 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А + РАЗДЕЛ Б 34 1224 

Раздел В – факултативни учебни часове 

 Общ годишен брой часове за раздел В 1 36 

 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 31 1260 

http://sukm-vidin.com/
mailto:sou6_vd@abv.bg
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ІІ. Пояснителни бележки. 

 
 
 

 
1.   Графикът на учебната година определя продължителността на учебните срокове, 

ваканциите и неучебните дни, съгласно заповед на министъра на образованието 

и науката. 

2.   Учебният план е разработен  съгласно  чл. 94 на ЗПУО, чл.8, чл.14, чл.16 и чл. 17 

на Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план на МОН и Приложение №5 към 

същата наредба. 

3.   Съгласно чл. 92, ал.1 от ЗПУО и чл.14, ал.3, т.7 и ал.5   от  Наредба, №4 за 

учебния план от 30.11.2015г. за всяка учебна седмица се предвижда по един 

учебен  час  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности  –  волейбол, 

който е извън часовете ,определени в учебния план. 

4.   Съгласно чл. 92, ал.1 и ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба №4 за учебния план 

от 30.11.2015г., всяка учебна седмица извън часовете, определени  в учебния 

план, се включва и по един учебен час на класа. 

5. Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната 

документация на паралелката и към сведението за организиране на дейността в 

училището за учебната година (Списък - образец № 1). 

http://sukm-vidin.com/
mailto:sou6_vd@abv.bg
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УТВЪРЖДАВАМ:                     п/п 

инж. Бисерка Каменова 

Директор 
 

 

СЪГЛАСУВАЛ:      п      

Диомил Попов 

Председател на Обществен съвет 
 
 
 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 

X а КЛАС ПРОФИЛ 

МУЗИКА 

С  РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 
 

 
 
 
 
 
 

Учебна година 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: полудневна 

Прием след завършен VII клас 
 
 
 
 
 
 
 

 
Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет - протокол №4 / 

09.01.2020г.  съгласуван  е  с  Обществения  съвет  към  училището  –  протокол  №2  / 

09.01.2020г. и е утвърден със заповед на директора. 

http://sukm-vidin.com/
mailto:sou6_vd@abv.bg
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гр. Видин, п.к. 3700, ул. „Горазд” № 23 , тел. 094/606-157, 094/600-621, http://sukm-vidin.com, e-mail: sou6_vd@abv.bg 
 

 
 

І. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време 
 

 
 

 Образователна степен: средна 
Първи гимназиален етап 

X КЛАС 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети Седмичен 

брой часове 

Годишен брой 

часове 

1. Български език и литература 3 108 

2. I чужд  език - Английски език 2 72 

3. II чужд  език -Руски език 2 72 

3. Математика 2 72 

4. Информационни технологии 0,5 18 

5. История и цивилизации 3,5 126 

6. География и икономика 2,5 90 

7. Философия 2 72 

8. Биология и здравно образование 2 72 

9. Физика и астрономия 2 72 

10. Химия и опазване на околната среда 2 72 

11. Музика 0,5 18 

12. Изобразително изкуство 0,5 18 

13. Физическо възпитание и спорт 2 72 

14. Музикално-сценични изкуства 2 72 

 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А 28,5 1026 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

 ОБЩ ГОДИШЕН БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА 
РАЗДЕЛ Б 

5,5 198 

   

1. Музика   

 Музикална култура 0,5 18 

 Теория на музиката 1 36 

 Музикален инструмент/пеене 2 72 

 Пиано/електронни инструменти 1 36 

2. Информационни технологии 1 36 

 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А + РАЗДЕЛ Б 34 1224 

Раздел В – факултативни учебни часове 

 Общ годишен брой часове за раздел В 1 36 

 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 35 1260 

http://sukm-vidin.com/
mailto:sou6_vd@abv.bg


 
 

СУ „Св. св. Кирил и Методий” град Видин 
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ІІ. Пояснителни бележки. 

 
 
 
 

 
1. Графикът на учебната година определя продължителността на учебните 

срокове, ваканциите и неучебните дни, съгласно заповед на министъра на 

образованието и науката. 

2.   Учебният план е разработен  съгласно  чл. 94 на ЗПУО, чл.8, чл.14, чл.16 и 

чл.  17  на  Наредба  №4  от  30.11.2015  г.  за  учебния  план  на  МОН  и 

Приложение №5 към същата наредба. 

3.   Съгласно чл. 92, ал.1 от ЗПУО и чл.14, ал.3, т.7 и ал.5   от Наредба, №4 за 

учебния план от 30.11.2015г. за всяка учебна седмица се предвижда по един 

учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности – волейбол, 

който е извън часовете ,определени в учебния план. 

4.   Съгласно чл. 92, ал.1 и ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба №4 за учебния 

план от 30.11.2015г., всяка учебна седмица извън часовете, определени в 

учебния план, се включва и по един учебен час на класа. 

5.   Екземпляр  от  училищния  учебен  план  се  съхранява  в  задължителната 

документация на паралелката и към сведението за организиране на дейността 

в училището за учебната година (Списък - образец № 1). 

http://sukm-vidin.com/
mailto:sou6_vd@abv.bg
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УТВЪРЖДАВАМ:     п/п 

инж. Бисерка Каменова 

Директор 
 

 

СЪГЛАСУВАЛ:      п   

Красимира Младенова 

ЗДУД 
 
 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

“Музикално-сценични изкуства” 

от VIII до X клас 
 

 

(ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ “ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ”) 

 
Учебната: 2020 - 2021 г., 2021 – 2022г., 2022 – 2023 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хорариум по учебен план: 
 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП) 
 

2 часа седмично = 72 часа 
 

Дневна форма на обучение 
 

 
 
 
 
 

Изготвил:     старши преподавател  Живка Сливенова 

старши преподавател  Ана Илиева 

 

 
 
 
 
 

2020г. 

http://sukm-vidin.com/
mailto:sou6_vd@abv.bg


 

 
 

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Музикално-сценични изкуства  е  учебна дисциплина, която на първо място предполага 

изработването на навици при свирене на инструмент и пеене, свързана със   занимания, 

включващи  и  ансамблово музициране.  Работата с  инструмент  и  пеене включва материал, 

който да разшири познанията и техническите възможности на изпълнителитe. През годините 

степента на трудност на материала ще се увеличава, за да се получи надграждане, като 

заниманията ще бъдат съобразени с възможностите на всеки ученик. Учебната програма за 

учениците  от VIII клас, включваща обучение до X клас (период от три години), е изградена 

върху основата на постигнатoто в предходния клас и е съобразена с възрастовите особености и 

възможности на учениците във всеки следващ клас. Ученикът е поставен в центъра на 

образователния процес и се зачита неговото право на личен избор и изява на предпочитанията. 

В края на обучението на отделните етапи  учениците ще имат възможност за сценична изява в 

училище,  участия в концерти на училището и  концерти, организирани съвместно с други 

музикални институции – Симфониета Видин и Ансамбъла за народни песни и танци „Дунав“. 

В съдържанието на заниманията, които се провеждат по време на курса на обучение, влизат 

различни форми на работа – ансамблово музициране, за които е нужно всеки преподавател да 

разполага  с  нужните  удобства  за  работа  -  кабинет  с  музикален  инструмент  -  пиано. 

Необходима е аудио-визуална звукозаписваща и звуковъзпроизвеждаща техника, за да може 

учениците   да добият представа за стила и начина на изпълнение на изучавания материал, 

също да се запознаят с постиженията на изявени изпълнители. В процеса на работа са 

необходими технически средства: лаптоп, диктофон и др, за да може преподавателят най- 

пълноценно да осъществява своята педагогическа работа. Фонотеката трябва да се обновява и 

да се допълва с нови записи. 
 

Обучението се   провежда два пъти седмично занимания по инсрумент или пеене. 

Трудността на овладяване на  учебния  материал  се съобразява с профила на обучаваните. 

Оценяването е текущо и финално, в края на първия срок и края на учебната година. 
 

 
 
 

II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ 

 
Основна цел на учебната практика по музикално–сценични изкуства е   да развива 

изпълнителските и певческите способности на ученика. Да даде възможност на учениците да 

музицират заедно и да участват в различни сценични изяви, да изградят музикално- 

изпълнителски, музикалноаналитични, когнитивни, социални, творчески и други 

компетененции у ученика чрез различни видове дейности. 
 
 
 

Учебната програма цели следното: 
 

1.  Основната  цел  на  изучаването  на  музикално–сценични  изкуства  е  овладяването  на 

инструмент и пеене в техническо и музикалноизпълнителско отношение. 
 

2. Усъвършенстване на нотната грамотност и уменията за четене на нотен текст. 
 

3. Подготовка на репертоар, съобразен с техническите възможности на ученика. 
 

4. Създаване на условия за развитие на музикалните способности и възможности на всеки 

ученик  чрез  системна  активна  музикална  дейност  за  съвместно  музициране  и  участие  в 

продукции  и  концерти  на  училището,  както  и  за  участия  в  съвместни  концерти  с  други 

музикални институции. 
 

5. Изработване на сценични навици и поведение. 
 

6. Разширяване на музикалната култура. 



 

 
 

7. Стимулиране на креативно поведение, лични предпочитания и желанието за общуване с 

музикалното изкуство. 
 

8.   Разширяване   на   музикалния   кръгозор   на   учениците   и   изграждане   на   умения   за 

интегрирането им в други области на образователния процес. 
 

9. Подпомагане развитието на емоционалната интелигентност. 
 
 

 
III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 

 
Разпределението на часовете е в съответствие с утвърдените типови учебни планове. 

 
VIII клас IХ клас X клас 

Брой 

уч. 

седм. 

Общ 

бр. 

часове 

Брой 
 

уч. седм. 

Общ 

бр. 

часове 

Брой 

уч. 

седм. 

Общ 

бр. 

часове 

36 72 36 72 36 72 

 
 
 
 

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ В КРАЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА ОБУЧЕНИЕТО 
 

Области на компетентност Знания, умения и отношения 

Музикална практика: 

индивидуални занимания 

по инструмент и пеене, 

участие в продукции и 

концерти 

•           Според възможностите си ученикът пее или свири пиеси, 

заложени в предвидения материал. 
 

•           Свързва изпълняваните песни и пиеси с конкретен автор,  а 

народните песни – с фолклорна област. 
 

•           Изразява своето отношение и предпочитание към репертоара за 

изпълнение. 
 

•           Участва в продукции и концерти. 

Музика и съвременни 

информационни 

технологии 

•           Използва основни начини за работа с музикални медии – 

откриване, прослушване на отделни изпълнения. 
 

•           Търси информация за автор и произведение, което изпълнява. 
 

•           Осъществяв звукозапис и възпроизвеждане на музика. 

Елементи на музикалната 

изразност 
•           Усеща ролята на изразните средства и ги коментира в музиката от 

различните жанрове и стилове. 
 

•           Свободно работи с нотен текст. 

Музикални форми и 

жанрове 
•           Ориентира се в музикалната форма на пиесите и песните, които 

изпълнява. 

Музика, култура и 

общество 
•           Разпознава и разграничава различни стилове музика. 

 

•           Познава и изпълнява произведения от български композитори. 



 

 
 

IV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 
 

ГЛОБАЛНИ ТЕМИ Компетентности като очаквани резултати от обучението 

ПЕЕ И СВИРИ 

МУЗИКАЛНИ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

•           Изразява лични предпочитания в избора и изпълнението на 

репертоара. 
 

•           Изпълнява, според възможностите си, предвидения за обучението 

по инструмент и пеене материал. 

СЛУШАНЕ НА МУЗИКА •           Разпознава и проследява принципите на формообразуване в 

песните и пиесите. 

ЕЛЕМЕНТИ НА 

МУЗИКАЛНАТА 

ИЗРАЗНОСТ 

•           Коментира изразните средства в музиката, която изпълнява. 
 

•           Свободно чете нотен текст. 
 

•           Познава и използва динамични и хроматични знаци. 
 

•           Възпроизвежда ритмични групи, тонови трайности и паузи. 
 

•           Ориентира се и спазва означенията за темпо. 

МУЗИКАЛНИ ЖАНРОВЕ 

И ФОРМИ 
•           Открива действието на формообразуващите принципи в 

музикалната форма. 

БЪЛГАРСКА МУЗИКА •           Изпълнява песни и пиеси в неравноделни размери, характерни за 

българската народна музика. 

МУЗИКА И ОБЩЕСТВО •           Изпълнява песни и пиеси от български автори. 
 

•           Познава имената на известни изпълнители и ги свързва с техните 

изпълнения. 
 

•           Коментира характерните особености на музиката от различни 

музикални жанрове и фолклорни области. 

МУЗИКА, ТАНЦ •           Изпълнява хороводни песни или инструментални пиеси, свързани 

със старинни и съвременни танци. 

МУЗИКА И 

СЪВРЕМЕННИ 

ТЕХНОЛОГИИ 

•           Използва компютър за търсене, запис и възпроизвеждане на 

музикална информация. 

 
 

V. ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА 

Годишен брой часове за изучаване на учебния предмет Музикално-сценични изкуства за: 

72 учебни часа годишно (за всяка година от периода на обучение). 
 

За нови знания 40% - 30 часа 

За упражнения 60% - 38 часа 

Уроци за музикално-творчески изяви 5% - 2 часа 

Входно и изходно ниво 5% - 2 часа 

 
 

VI. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА 

УЧЕНИЦИТЕ 



 

Оценяването на индивидуалните постижения на учениците по музикално-сценични жанрове се 

осъществява  чрез  текущи  изпитвания,  които  стимулират  музикалната  изява,  свързана  с 

изпълнителската дейност на ученика. Наред с това се оценява желанието за съвместно музициране и 

участие в изяви. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


