
 

 
АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО 

ИЗКУСТВО – ПЛОВДИВ 

 
 
                                

ФАКУЛТЕТ “МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА” 

КАТЕДРА „МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА И ДИРИЖИРАНЕ“ 

 
 

 

 

Образователно-квалификационна степен: “Магистър” 

Към специалност „Педагогика на обучението по музика“ 

 

 

ИЗГОТВИЛ:  гл. ас. Яна Делирадева 
                                                                                                     

Дисциплината се изучава един семестър. Структурирана е да направи широк преглед на 
хоровата литература от историческа гледна точка (музикални периоди, жанрове, композитори, 
изпълнителски практики, стилове) от грегорианския хорал до композиции писани в нашето 
съвремие. Акцентът се поставя върху познаването на наличността и източници на музика на 
големите композитори. 
Избрани големи хорови произведения се изследват и анализират. Участниците в дисциплина 
представят устни доклади за целевите теми. Литературата се изучава чрез проследяване на 
партитури, слушане на записи на значими творби. Преподавателят и гост -лектори представят 
своите идеи за произведенията, успешно подготвяне на концертна програма и подходящ избор 
на музикална литература за различни нива хорове. 

 
Цели 
След завършването на курса студента: 

 Да може да идентифицира основните епохи в класическата музика, като използва приблизителни 
или точни дати. 

 Да може да артикулира основни аспекти в развитието на мотета, месата и реквиема, 
хронологически, като цитира подбрани композитори и свързаните с тях дати, композиции, както и 
тяхната историческа значимост. 

 Да е развил основни до средни умения да разпознава стилистични особености при разчитане на 
хорова литература и да определя епохата, в която е била написана.  

 Да е придобил умения да говори за хорова литература пред публика.  

 Да е придобил по-широки познания за хоровата литература. 

 Да е придобил програмни умения и идеи за различни хорови ансамбли (напр. училищен, църковен, 
университетски, професионален и т.н.). 

 Да умее да набавя библиотечни текстове и други ресурси за разучаване на партитурите в 
практически и научен план. 

 Да умее да набавя по електронен път ресурси за разучаване на партитурите в практически и 
научен план. 

 Да може да разпознава по-големите музикални издатели и дистрибутори. 

 Да е разработил програми за 2 хорови концерта с разнообразен репертоар за различни музикални 
ансамбли. 

ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКА  

Оценката се формира на базата на две контролни проверки през семестъра. 

ХОРОВА ЛИТЕРАТУРА 
 

 


