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І ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА  ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Увод 
Подчертаното присъствие на българската народна музика в съдържанието на учебните 

помагала по музика за предучилищна възраст изисква от музикалните педагози да познават 

много задълбочено и в основи българския музикален фолклор и народната песен. Независимо от 

своя музикален профил (класически/народен инструмент или пеене) той е част от музикалната 

култура на всеки музикант. Бъдещият музикален педагог трябва не само да владее безупречно 

музикалната материя, която представя на обучаваните във всяка нейна разновидност (класическа 

музика, народна или др.), но също и да може да вниква задълбочено в текстовата материя на 

изучаваните песни. Това особено важи за българските народни песни, които в определен смисъл 

„говорят” на все по-непонятен за днешните деца език. 

В училищното и научното пространство все по-свободно се говори на религиозни теми. С 

навлизането й и в учебната система не само като свободно избираема дисциплина, но и като част от 

други дисциплини, съвременния педагог редом с новите предизвикателства, които времето поставя 

пред него, е изправен и пред обстоятелството да е в достатъчна степен религиозно просветен. Без да 

взимаме предвид личната религиозна ориентираност на педагога въобще, (учителят по музика не 

прави изключение), той е длъжен да е адекватно информиран по актуални религиозни въпроси, за да е 

максимално полезен на своите възпитаници. В повечето теоретични разработки на народни песни, 

като част от музикалната култура и грамотност на подрастващото поколение и важна част от 

духовното и културното им обогатяване, не засягат наличната връзка между религиозните и 

фолклорните мотиви. Част от причините се крият в недостатъчно добре разбраната материя 

(религиозната) или в недостатъчно дооцененото християнско наследство, което е съхранено в 

народните ни песни. Безспорен е обаче фактът, че тези песни продължават да присъстват в учебните 

помагала не само на децата от предучилищна възраст, но и в по-горните класове. Причина за това 

недооценяване е и факта, че мнозина музикални педагози считат за необходимо да обръщат по-голямо 

внимание върху музикалнопрактическите и музикално-изпълнителските умения на своите 

възпитаници. В учебния процес те се движат целенасочено към онази страна от преподаването на 

песента, която им е добре позната – музикалната, и при интегрирането на нейното съдържание сякаш 

се изоставя другия образ на песента - духовния. 

Това особено важи за българската религиозна народна песен, която е не добре позната като 

жанр в музикалните среди като цяло. Тази уникална песен, съчетала религия и народност между 

редовете си, остава сякаш встрани от масовата музикална култура, а също и от погледа  на 

музикални педагози, поради отсъствието й от помагалата по музика.  Тези и други причини 

поставят своя отпечатък върху ценността от това да помислим за това къде е мястото на 

българската религиозна народна песен в учебния процес, както и да намерим пътя, по който 

тази песен може да бъде осмислена по нов начин от музикалния педагог, да бъде преоткрита и 

приложена в учебния процес. Въпросът за мястото на българската религиозна народна песен в 

учебния процес става все по-актуален в днешното време, в което поради много исторически и 

политически неуспехи нашият народ все по-често търси непреходните извори на вечната 

духовна мъдрост, съхранени в религията и фолклора. Когато обаче се открие източник, който 

свързва и двата сектора (религия и фолклор) в едно, какъвто е религиозната народна песен, 

актуалността на подобни изследвания, в които се търси нейното утвърждаване и приложение 

остава постоянно предизвикателство пред изследователя. 

 

Актуалност на изследваната проблематика 

Народно-песенния ни фолклор е грижливо събиран и запазван с цел да се съхрани 

непреходното ни културно и духовно наследство. Наред със седенкарската, жътварската песен 

или песента на хоро стои и религиозната народна песен. В повечето от сборниците тя присъства 

под наименуванието „църковна песен”, като най-вероятно това е поради спецификата на 

религиозната й тематика, която неминуемо се свързва с църквата като институция; в други я 

откриваме като „митическа”, „обредна” или „попска”. Но нито едно от тези определения не се 

отнасят напълно към нея. Тя е и остава религиозна народна песен, защото това, което отразява е 
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единствено религията и народността на българите – не църквата, обреда или какъвто и да е  мит.   

Въпреки уникалността си, религиозната народна песен остава недостатъчно популярен жанр, 

макар че и до днес тя е обект на творчество. Чрез вплетените в нея нравствени ценности, религиозна и 

историческа памет, тя би могла да бъде мощен инструмент за възпитание и съхранение на 

българското, особено у подрастващото поколение. Това именно определя актуалността на 

изследваната проблематика. Водеща в тази посока е значимостта и ползата от популяризирането 

на българската религиозна народана песен. Това означава, че въпросът за мястото на българската 

религиозна народна песен в учебния процес е актуален, - Защото не е все още изследван 

достатъчно и има много въпроси, които предстоят да бъдат изследвани в бъдеще; - Защото 

продължава да вълнува педагози и авторски килективи, които да намират приложението й в 

учебния процес по един или друг начин; - религиозната народна песен черпи своето съдържание 

от два източника: религията и народността (фолклора) на българския народ. И двата са 

непреходни и неизчерпаеми. Това означава, че темата за мястото на българската религиозна 

народна песен винаги ще бъде актуална, защото е актуална основата, върху която е изградена. 

 

Обект и предмет на изследването 

Обект на изследването е от една страна българската религиозна народна песен, а от друга – 

мястото й в учебния процес. В глава първа от изследването е направен опит за проследяване 

историческата и теоретичната рамка на зараждането и разпространението на този жанр народни песни. 

След като се дава кратко описание на процеса на нейното формиране и се маркират по-съществени 

нейни елементи се пристъпва към втората задача – да се определи мястото й в учебния процес. Тези 

фактори породиха необходимостта от издирване и подбор на български религиозни народни песни. За 

целта бяха изследвани и анализирани сборници с народни песни от различни краища на страната ни. 

Тъй като е недостатъчно  изследвана, позната и използвана като жанр, българската религиозна народна 

песен остава сякаш встрани от съвременния бит на българина. Това е причината този жанр песен да 

стане обект на настоящото изследване. Предмет на изследването е влиянието, което този жанр 

песни биха имали върху нравственото развитие и духовна култура на децата в предучилищна 

възраст, за обогатяване на музикалното им възприятие и култура. Интересът е насочен към 

възможностите българската религиозна народна песен да бъде употребена от музикалните педагози в 

процеса на обучение по музика още в предучилищна възраст. В тази насока е направен опит да се 

проследи влиянието й сред бъдещи музикални педагози (от специалност Музикална педагогика към 

ФНПП), начина по който те схващат смисъла на религиозната народна песен и как определят 

значението й за подрастващото поколение; има ли тя място в учебния процес и защо. За целта е 

направен експеримент, който включва и анкети със студентите - бъдещи музикални педагози, и се 

отчитат определени резултати в тази насока. Тези и други основни моменти са предмет на втора глава 

от настоящото изследване. 

 

Основна цел и зачи на изследването 

От формулираните дотук обект и предмет на изследването произтичат неговата основна 

цел и задачи: - да се опитаме да анализираме българската религиозна народна песен в епохата и 

контекста на зараждането й; - да се опитаме да определим как би могла да достигне до 

подрастващото поколение чрез мястото й в учебния процес; - чрез ескпериментално изследване, 

направено на студенти от бакалавърската програма към ФНПП, катедра Музикална педагогика 

към СУ „Св. Климент Охридски”, да анализираме до колко българската религиозна песен е 

позната като жанр сред бъдещите педагози; - да се проследи личното отношение и подготовка на 

бъдещите музикални педагози да я използват в своята работа с деца от предучилищна група; 

Произтичащите задачи от така формулираната цел са: 

- да обърнем внимание на трите аспекта, в обсега на които тази песен се появява и развива в 

песенния ни фолклор. Както всяко явление във фолклора ни, тя също е повлияна от определени 

условия, поради което не може да бъде разглеждана като изолирано явление. Необходимо е да вземем 

предвид историческото, религиозното и фолклорното развитие на народа ни, които са ключови по 

отношение на зараждане и оформяне на религиозната народна песен, каквато я познаваме днес; 

- Християнската религия е базата за създаването на религиозните народни песни. Погледът 
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ни ще бъде обърнат към тази религия от гледна точка на новото, което тя донася на българския 

народ - нещо различно в религиозно отношение от езическото. Този жанр не навлиза в песенния 

фолклор на българите поради социални, икономически или политически причини; 

-  да проследим накратко в контекста на обществото ни като цяло, как тази уникална по 

съдържание песен се превръща в белег за народността и религиозната ни принадлежност;  

- да се изгради адекватна позиция относно съдържание, приложение и функция на 

българската религиозна народна песен у бъдещите музикални педагози; 

Насочеността на педагогическото изследване към ефективността на учебния процес по 

музика чрез наличието на българската религиозна народна песен обуславя формулирането на 

следната хипотеза: 

 Допуска се, че при целенасочено използване на музикални примери от жанра на 

българската религиозна народна песен, това би довело до постигане на: 
1. Комплексно музикално-слухово и нравствено развитие на обучаваните; 

2. Разширяване духовния кръгозор на бъдещия педагог, като нивото на индивидуалния му 

стремеж към духовното в смисъла на нравствеността, е фактор за успешно формиране на усет 

към същото и у подрастващите; 

3. По-задълбочено и адекватно познаване на родния ни фолклор; 

4. Изработване на историческа и религиозна памет у децата още в ранна възраст, което е 

белег за формиране на подобаващо отговорно отношение към духовното богатство на народа ни и 

поставяне в ранна възраст основите на тяхното културно развитие като бъдещи граждани на 

страната ти; 

За реализиране на целта и задачите на изследването се прилагат следните методи: 
● Анализ на съдържанието на учебните помагала по музика, специализирана фолклорна 

литература, сборници с български народни песни; 

● Педагогическо наблюдение върху образователния процес като комплекс от музикални и 

теоретични знания. Наблюдението е свързано с описание на проблемните ситуации и с техните решения, 

както и с обобщение на достигнатите резултати; 

● Педагогически експеримент с традиционна организационна структура – констатиращ, 

развиващ и заключителен; 

В методологията на изследователската работа е използван систематичния подход, който 

се проявява в следното: 
- Музикалното обучение на студентите се осъществява чрез система от теоретични и музикални 

дисциплини, поради което изучаването на българската религиозна народна песен обединява получените 

от студентите до момента знания по други дисциплини; 

- Опознаването на този вече все по-разпространен жанр на българската религиозна народна песен е 

фактор в общото музикално и културно развитие на бъдещите музиканти–педагози; 

- Прилагането на българската религиозна народна песен в музикалната практика изисква добро 

познание както върху контекста на зараждането й в миналото, така и днес, което довежда до подобряване 

ефективността на музикално-мисловните процеси на обучаваните, развитието и надграждането на 

нравствено-духовния им светоглед. 

 

Изследователски инструментариум 

Спецификата на изследваната проблематика изисква както задълбочено анализиране на 

сборници с български народни песни на наши фолклористи, събирани от различни краища на 

страната, така и анализ на български религиозни народни песни, съчинявани през годините на 

ХХ и ХХI век, които наричаме съвременни. В областта на непреходната фолклорна песенна 

форма, вниманието се фокусира върху неизследвания сегмент на народната религиозна песен с 

християнски елементи. Случайно забравена или тенденциозно игнорирана, тя остава встрани от 

научните търсения на фолклористите музиканти. Тук ще направим уточнението, че виждането 

ни за мястото на българската народна религиозна песен в учебния процес не е свързано с 

целенасочено налагане на каквито и да било религиозни възгледи. Макар тази песен по същество 

да съдържа такива, предложението и стремежът ни са те да бъдат осмислени и овладяни от 

обучаваните единствено като белег за връзката между религиозност и народност, изразена в 

музикално-песенното ни творчество, което да доведе до обогатяване на историческата и 

фолклорна памет на подрастващите именно чрез песента. 
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ІІ КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ИСТОРИЧЕСКИ И ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ НА ПРОБЛЕМА 

 

В редица народни песни, приказки, легенди, обичаи и други, фолклорни текстове от родната ни 

фолклористика с религиозно съдържание са залегнали основни моменти от християнското учение, 

които обаче са получили в доста случаи по-друга трактовка До неотдавна (и особено в годините на 

тоталитарния режим) някои от песните, напр., които са имали чисто християнски характер са 

определяни като седенкарски, като обредни, битови или др. Това засяга тяхната класификация по 

функция, докато в класификацията по тематика религиозната народна песен липсва като жанр. Чисто 

българската религиозна народна песен е изместена в страни и все още не може да намери подобаващо 

място не само в обществото ни като цяло, но и в съзнанието на българина. В цялата област на 

непреходната фолклорна песенна форма, вниманието се фокусира върху неизследвания сегмент на 

народната религиозна песен с християнски елементи. Случайно забравена или тенденциозно 

игнорирана, тя остава встрани от научните търсения на фолклористите музиканти.  

Цялата българска култура кореспондира без особени противоречия с православното 

християнство. По-конкретно нашият интерес е провокиран от редица важни въпроси: какво печели и 

какво губи фолклорното ни наследство, и в частност българската народна песен, в умишленото 

отделяне от християнската вяра; доколко наследеното и новопридобитото се срещат; къде и кои са 

техните образи и представи; как се възприема християнската култура в народната песен; и мит ли 

е традиционното разбиране за отсъствие у българина на силно религиозно чувство. 

 

1. Теоретически постановки 

Вярата на българина оставя своя отпечатък върху народните песни като изразява тяхната 

качествена определеност точно като български религиозни народни песни; по същност те 

остават народни. В случая междинното определение религиозни, поставено след български, 

поема смислово ударение, решавайки въпроса за истинността на тяхната християнска, а не 

езическа основа. Основната идея за прилагане на подобни размисли е убеждението ни за 

вътрешната диалогичност между народната песен и християнската религия, за наличие на 

типологическо сходство, но и на пряко усвоена художествена образност.  

 

2. Съществува ли интонационна връзка между българската религиозна народна песен 

и източно-църковното песнопение? 

 Повлияна ли е интонационно религиозната народан песен от източно-православната 

музика?; Има ли взаимстване на мелодиите между двете?; Какво точно в музикално отношение 

предлагаме на вниманието на децата в предучилищнта възраст чрез религиозната народна песен? 

Характерно за музикалната изразност на православната музика е мелодическото построение, 

което е изключително върху „трите музикални строя: диатонически, хроматически, 

енхармонически...”. Дамаскиновото осмогласие и българската народна музика се оказали 

твърде близки в ладово отношение. „Народните мелодии в ладово отношение се базират на 

четирите основни тонови рода,” три от които са същите, както и в дамаскиновия осмоглас 

-  диатоника, хроматика и енхармоника, а четвъртият, ненамерил сходство с дамаскиновия 

осмоглас, е пентатониката. Тази еднаква мелодическа основа подпомогнала получаването на 

новата вариантност на църковните песнопения на българска почва и естественото им 

трансформиране чрез български народни мотиви. Петър Динев, който подробно се е занимавал 

със сложната зависимост между нашия фолклор и източно-православния напев, открива 

песнопения, повлияни от фолклорната ни музика, но не и обратното. На практика това 

потвърждават и изследваните (окол 200) религиозни народни песни -  песента е  „религиозна” 

само що се отнася до текста й, но интонационно тя е представител на българската народна 

музика. Това е причината, усвояването на тази песен от децата в предучилищна възраст да 

протече както при всяка една народна песен и да не крие интонационни особености, различни от 

специфичните за жанра. 
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3. Религия и музика или за религиозното в българската народна песен 

В нито един друг музикален жанр от родния ни фолклор религия и музика не са така 

взаимнопроникващи, почти неразривно, както в религиозната народна песен. 

3.1. Музика в религията – обединители на една идея   

Истина е, че няма религия без музика и без музиката изповядването на религията е непълно. 

Мелодията е точно определена изразност, която подчертава посланието и религиозния 

характер на песнопението като част от религията. Бихме могли да уточним, че в този смисъл, 

в обсега на религиозността музиката е  по-скоро с обслужваща функция. Това ни навежда на 

мисълта за уникалната специфична връзка, която съществува между текста на религиозното 

песнопение и неговата мелодия. 

3.2. Религия (вяра) и музика - различия 

Ето една от съществените разлики между музиката и религията (вярата). Що се отнася до 

достигане по някакъв начин на божественото, музиката отстъпва на вярата, и поради това тя 

обслужва вярата в рамките на религията.   

3.3. Религия в музиката – българската религиозна народна песен 

Извън обсега на религията вярата и музиката също се срещат. Различното е в музиката. Вън от 

религията тя се проявява в други музикални закономерности, различни от религиозните. Полученият 

вариант на такава песен не е богослужебен, но би могъл да е религиозен що се отнася до веровите идеи в 

него. „Религията е една от възможните черти на народността”, поради което тази песен е 

необходима като изучавана материя. Тя спомага за опознаване душевността и духовността на народа 

ни, защото е огледало и не двете. 

 

4. Кратък исторически обзор на съдбата на  

    българската религиозна народна песен в България 

В настоящата работа за назоваването на разглеждания феномен „българска религиозна народна 

песен” е избрано терминологичното съчетание на „българска” и „религиозна”, което не е случайно. Това е 

специфична фолклорна конфесионалност (религиозност), която характеризира българската религиозна 

народна песен. Изкушението да бъде потърсена историческата аналогия между тази взаимовръзка и 

отношението история-народност-религия е голямо. Българската религиозна народна песен отразява 

взаимодействието между доктриналния религиозен светоглед и фолклорните възгледи, както и 

опредметяването на самата вяра чрез обредна, култова и богослужебна дейност. Те захранват своето 

съдържание от два източника: религиозния и фолклорния. България в далечното минало на 9 век става 

призната от нейните съседки държава с въвеждането на християнството. Относно особеностите на 

българската народна песен в този ранен за младата ни държава период, не можем да направим някакви 

конкретни изводи, тъй като не разполагаме със запазени песенни примери. Според видният наш 

фолклорист Петър Динеков, за най-старинна приемаме съществувалата още през IX в. обредна народна 

песен. С развитието на фолклористиката и започналия процес на събиране и съхранение на фолклора, 

наши изследователи записват наред с всички останали жанрове песни, и религиозни народни от различни 

краища на страната. По този начин християнската религия е пренесена във фолклора чрез текстовете на 

народните песни, съдържащи християнски елементи, „сюжети от Библията и агиографията”.  В 

песните Бог е постоянно действащ персонаж от началото до края й, като падането на България под 

робството певецът обяснява с предполагаемо разклащане във вярата на българите: 
„Даде Господ българину 

да царува, да благува, 

ала не знай българина 

да царува, да благува! 

Българин са наголеми, 

че не знаи, како прави, 

како прави, како струва: 

с коня ходи във черкова, 

на кон стои, конка зема, 

пък с мъждрако нафор дига, 

с калъч куните цалува.  

Разсърди се вишни Господ, 

вишни Господ и ангяли, 

че си зеха, бре, царството, 

че го зеха от българина, 

дадоха го на турчино...”( Арнаудов, М. 

Вековно наследство: Българско народно 

поетическо творчество. Т. 1. Варна, 2005. 

LiterNet,19.09.2005. www.liternet.bg)

След освобождението на страната от турско робство, „през ХІХ в., т. е. през епохата на Зрялото 

възраждане” България поема нов курс в развитието си не само в „икономическо, социално, политическо” 

отношение, но и в религиозно. Това е момент, в който се прави равносметка и на песенния ни фолклор; бавно, но 
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сигурно религиозната народна песен е игнорирана като жанр, като някои от образците са третирани като 

„обредна”, „митична”, „църковна”. Мястото й в обществения живот е заето от обредната народна песен, макар че 

както вече споменахме, те не са взаимна заменими. След 9. ІХ. 1944 год. с настъпването на дълбоките промени в 

политиката на България „развитието, съхранението и упадъкът на музикалния фолклор се стимулират от 

няколко фактора. От началото на 50-те години започват да се създават държавните ансамбли..., които се 

превръщат в еталон за подражание...”.Какво се случва с останалите фолклорни жанрове? Жанра на обредната 

народна песен, който е оставен да съществува като заместител на религиозната народна песен е повече 

лансиран. По този начин обредността е била съхранявана, а религиозността в песента - обречена на изчезване.  

 

5. Българската народна религиозна песен – близо до нас и нашите деца 

Днес ние отчитаме важността от подобна дискусия, защото може да се открие истинското лице на 

българската религиозна народна песен и да се опитаме по някакъв начин да я приспособим към новите 

поколения. Подходяща ли е религиозната народна песен при обучението на децата в предучилищна 

възраст? Не случайно известни световни педагози подхождат към музикалното обучение от ранна 

детска възраст  именно чрез народната музика. Когато тя е съчетана с така необходимите ни ценности на 

християнската вяра, получената религиозна народна песен е мощно средство за възпитание на 

подрастващото поколение, като това възпитание не е налагащо се, но предадено чрез музика, и то 

музиката на собствения ни народ.  

 

ГЛАВА ВТОРА 

ПЕДАГОГИЧЕСКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ОТНОСНО МЯСТОТО НА 

БЪЛГАРСКАТА РЕЛИГИОЗНА НАРОДНА ПЕСЕН В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

Децата още от рано имат право да се докоснат до този непресъхнал извор на духовност и 

нравственост не само за да получат естетическата наслада от родния ни фолклор, но и за да вземат 

частица от духовното наследство на народа ни, чиито истини са актуални и днес. 

 

1. Защо точно българската народна песен? 

Активното възприемане на художественото творчество води до обогатяването на духовния свят 

на човека с нови чувства, идеи, преживявания и пряко кореспондира с нравствената същност на 

човека. Българското народно творчество във всичките му дялове слово, музика, хореография, 

приложно изкуство, материална и духовна култура, и в наше време учи и възпитава, дарява радост 

на децата, прави ги добри и верни потомци на българските традиции. Педагозите са тези, които 

заедно с родителите осъществяват приемственост между поколенията, обогатяват социалния опит, 

формират нравствени и естетически качества у детската личност. Запознавайки се с българския 

фолклор, децата на възраст от 3 - 7 години по естествен начин ще могат да се самоидентифицират с 

българския етнос. Така те ще стъпят върху една основа за своята позиция към света представата за 

единение с народа, към който принадлежат. 

- Фолклорът притежава следните особености: - въздейства като струна в душата на всяко дете; - събужда 

у него цялата гама от чувства нравствени и естетически, че е българин; - води до естетическа наслада. 

По отношение на ритми и динамика българският фолклор е един от най-богатите в света 

като се започне с такт 2/4 и се премине към сложните неравноделни тактове 5/8, 9/8, 7/8, 11/16 и 

т.н., та се стигне до трудните и мъчно достъпни за разучаване от чужденците смесени тактове и 

размери. Запознаването с фолклора цели приобщаване на децата към българския музикален 

фолклор и от там изграждане на конкретни представи и умения като: - развитие на 

изпълнителските умения; - конкретни представи за равноделни двувременни и тривременни 

метруми и размери и неравноделни двуделни и триделни метруми и размери; - формиране и 

развитие на музикалния слух и т.н. 

В действителност становищата на музикалните педагози в нашата страна по този проблем могат да 

се разделят на три групи: - такива, които теоретически разбират правилно, че народната песен трябва да 

бъде важен дял от музикалния материал в заниманията по музика; - музикални педагози, които в своите 

изявления подкрепят идеята за музикално възпитание, основано на родния музикален фолклор, но в 

практическата си дейност използват чужди на народната песен интонации; - музикални педагози, които 
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имат по-задълбочено разбиране за използването на народната песен не само като вид художествен 

музикален материал, но и като средство за активизиране на музикалните способности с цел децата да 

станат възприемчиви към ладовите и метроритмични особености на народната музика; 

Георги Байданов изказва ценни мисли относно мястото на българската народна песен. Той стига до 

логическия извод, че щом българския народ притежава музикална дарба, то всички деца трябва да получат 

музикално възпитание, най-верния път, за което е използването на народната мелодика. Байданов смята, че 

народната песен трябва да бъде емоционално понятен език за всяко дете, то да я чувства, разбира и обича; 

чрез народната песен детето да преживее историческото минало на своя народ. Едно от най-

задълбочените, интересни и перспективни схващания за ролята на народната песен в музикално 

образователния и възпитателен процес е това на проф. Добри Христов. Той е един измежду първите 

музиканти у нас, които проявяват загриженост за съдбата на българската народна песен, за съхранение на 

нейната оригиналност. Мария Добринова Атанасова пише, че народната песен трябва да се използва за 

музикалното възпитание на децата още от най-ранна възраст. Тя споделя своето дълбоко убеждение, 

породило се в резултат на богата опитна работа, че ползването на детски музикални инструменти в 

музикалните занимания в детските градини е изключително сполучлива форма на музициране, допринася 

много за ранното запознаване на децата с българската народна песен и едновременно с това им носи много 

радост. Иван Христов, като разглежда песните, предназначени за изпълнение и слушане напр. в детската 

градина от сборника Планинско поточе, намира, че от общо 187 песни 156 са в мажор и 31 в минор; от 

посочените песни 143 са в общ тон, 35 са народни песни и 9 са в народен дух. При ограничения диапазон 

на децата терца, кварта, квинта, заучаването на песни предимно в мажор води до голямо ладово и 

интонационно еднообразие. Затова Ив. Христов предлага песенният репертоар да се обогати преди всичко 

чрез българските народни интонации, което пък от своя страна ще разкрие големи възможности за 

използване на разнообразните тонови основи чрез включване на звучността на различни по строеж 

звукореди в рамките на едни и същ диапазон.  

 

2. Методическа разработка на примерно учебно помагало по музика  

Литературните източници, посветени на мястото на народната песен в учебния процес, както и 

наблюденията в практиката показват, че интересът към нея се увеличава. Това поражда необходимостта от 

подчертано присъствие на българската религиозна народна песен в учебния процес. В този смисъл нашата 

цел е да се даде възможност да се преосмисли значението му за цялостното изграждане не само на децата, 

които изучават този жанр песни, но и на самите учители, които несъмнено се нуждаят от необходимата 

подготовка, за да бъдат полезни на своите възпитаници в този процес.  

Ще разкрием практическата страна на този проблем чрез пример, взет от едно от помагалата по музика 

- това на издателство „Театър Пан”, което из основи се различава от всички други учебни помагала по музика 

за предучилищна възраст. Това е книжката „Българските празници и обичаи” от поредицата „Забавлявам се, 

играя и накрая всичко зная”. Учебните помагала от тази поредица са предназначени както за предучилищна, 

така и за начална училищна възраст. В „Български празници и обичаи” учебният материал е разделен на 12 

групи, като всяка от тях отговаря на отделен месец от календарната година. Освен така обособените 12 

учебни теми, авторите предлагат индивидуална работа за всяко дете (оцветяване, ограждане на елементи, 

свързване по групи и др. дейности, развиващи моторните и интелектуални способности на децата, тяхната 

наблюдателност и мислене). Това, което прави впечатление още с разгръщане страниците на помагалото е, 

че авторският екип поставя един по-силен акцент върху българското, народностното, изразено както в 

обяснения на фолклорните традиции и обичаи, така и в акцентирането върху източноправославната ни вяра. 

Религиозната култура на децата се обогатява повече, като се обръща внимание на значими християнски 

празници - Благовещение, Успение Богородично, Кръстовден, Преображение Господне, св. св. Константин и 

Елена св. св. ап. Петър и Павел и др. Книжката „Български празници и обичаи” е в своето съдържание стъпка 

напред в това децата от предучилищна възраст да получават една по-пълна информираност в религиозно 

отношение (т.е. относно източноправославната религия) в обсега на обучението по музика. Впечатление 

прави и песенния материал, който е както съобразен с възрастовите способности на възприемане от децата в 

предучилищна възраст, така и в известна степен новаторски в тематично отношение, разгледан спрямо 

използвания песенен материал в други учебни помагала по музика за предучилищна възраст. Така напр. в 

помагалото е поместена „Похвална песен в чест на св. Богородица” (на български и църковнославянски), 

която е изцяло заимствана от източноправославния песенен цикъл: 
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„Богородице, Дево, радвай се! 

Благодатна Марие, Господ е с Тебе! 

Благословена си Ти между жените 

И благословен е плодът на Твоята утроба, 

Защото си родила Спасителя на нашите души.” 

Що се отнася до жанра българска религиозна народна песен – този нов, а същевременно 

стар жанр, който продължават своя „живот”, за разлика от обредната песен, която както вече 

споменахме, е по-скоро закърнял в творчески план жанр. Песента е посветена на православния 

светец св. Илия, чийто празник православната църква празнува на 20 юли, Илинден: 
Празнична песен за Свети Илия 

„Хубави Свети Илия! 

у гора има зелен бор 

най-горе свети Илия 

до него свети Гьоргия, 

до него сестра Мария, 

у ръце държи Христоса. 

Сви се тоя божи ангел, 

па ни дигна Ристосия. 

Викна Мария да плаче, 

братче Илия я теши: 

-Не плачи, сестро Марио, 

я си имам кон сос криля,  

ке отлитам дор до Бога, 

ке донеса Ристосия! 

Па си яхна кон сос криля, 

та донесе Ристосия. 

Хубави свети Илия!” 

 Ето първият опит българската религиозна народна песен да намери място в учебното 

съдържание на часа по музика в предучилищна възраст.  

От всичко изложено до момента, можем да направим следните изводи: 

- Обучението по музика не може и не остава изолирана територия, а напротив, разширява 

периферията си, като откликва на съвременното духовно търсене чрез поместването на българската 

религиозна народна песен в учебното съдържание, като носителка на религиозната и историческа 

памет на народа ни, духовни ценности, народност; 

- Религиозната народна песен изпълнява двете основни цели на музикалното образование: не само да 

развива индивидуалните музикални заложби на децата, но и да формира общата им музикална култура, 

голяма част от която е втъкана в религиозното наследство; - Чрез текстовото съдържание на песента децата 

получават адекватна представа за духовните ни богатства от дълбока древност и се учат да бъдат техни 

пазители още от малки до времето, когато  сами ще ги предадат на своите деца; - Така формираните до 

момента изводи оформят следващ, немаловажен извод, а именно, че бъдещият музикален педагог е 

длъжен да има добър набор от знания в религиозно отношение до толкова, доколкото фолклорната ни 

музика в тясна връзка с религията, за да бъде успешен не само като музикант, но и като възпитаващ 

нравствени качества у подрастващите; 

 

3. Представяне на експеримента 

Направените изводи ясно формират актуалността на проблема за мястото на българската 

религиозна народна песен в учебния процес и естествено довеждат до следващия проблем, а именно 

адекватната позиция и подготовка на музикалния педагог. Поради това естествено назря и 

необходимостта от провеждане на определен вид експеримент с диагностичен характер. Наличните 

изводи провокират осъществяването на контакт с бъдещи музикални педагози, чрез който да им бъде 

предоставено възможност да се запознаят с жанра на балгарската религиозна народна песен както и да 

се проследи личното им отношение към песета като специфичен синтез между религиозно и народно, 

а също така и да се отчете подготовката им да обучават бъдещите си възпитаници в жанра на 

религиозната народна песен, предвид текстовата й специфичност и произход.  

Такъв експеримент под формата на експериментално изследване беше направен през 

учебната 2007-2008 г. Обект на направеното експериментално изследване бяха студентите в 

бакалавърската програма на ФНПП, катедра Музика към СУ „Св. Климент Охридски”. Предмет 

на изследването бе българската религиозна народна песен, специфичността на която провокира 

към извършване на задълбочен музикален и сюжетен анализ от страна на студентите и 

конструиране на модел-система от песенни еталони. 

Изследването протече във формата на лекционен материал със съпътстващите го експериментални 

упражнения, в края, на които чрез зададена анкета, бяха диагностицирани определени резултати. 

Необходимостта от лекционен материал беше породена от няколко фактора: - студентите бяха в 

различни възрастови групи, инструментална специалност и ниво на познание по отношение на 

българския народен музикален фолклор; - беше необходимо изравняване на познанията им за 
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българския фолклор до толкова, че това да позволи в общи линии приблизително еднакъв 

старт в запознаването със спецификата на българската религиозна народна песен; 

Целите на експерименталното изследване бяха: 

1) да се изгради добро познание у бъдещите педагози за същността и съдържанието на 

българската религиозна народна песен; 2) бъдещите музикални педагози да формират лично 

отношение към този специфичен, но актуален жанр и да достигнат до лични изводи за мястото му в 

учебната материя по музика; 

Произтичащите от така формулираните цели задачи са: 

1. Да се анализира музикалната и сюжетната същност на българската религиозна народна песен; 2. 

Да се запознаят обучаваните с общия религиозен контекст, в който се зараждат тези песни, което е 

фактор за по-доброто им разбиране; 3. Да получат точна музикална представа за мелодико-интерваловата 

и ладово-интонационна същност на българската религиозна народна песен; 4. Да изградят адекватна 

аргументирана собствена позиция относно съдържанието и приложението й в обучението по музика. 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

Експериментът е най-мощното средство за практическо онагледяване на даден проблем не 

само в хуманитарните науки, но и в музиковедческите, където би могъл да намери приложение. Той е 

подход, който се основава на активната намеса на участващите в хода на неговото протичане.  

Процедурно всеки експеримент предполага сравнение между най-малко две групи опитни 

лица – експериментална и контролна групи. 

 

1. Състояние на проблема в началото на експеримента 

Провеждането на същинския педагогически експеримент е предшествано от наблюдения в 

годините 2004-2008 върху студенти от ФНПП, специалност Музикална педагогика в Софийския 

университет. 

За целите на предстоящата експериментална работа (2007/2008) бяха набелязани: 

1. Учебното съдържание и пропорционалното му разпределение в съществуващия хорариум; 

2. Обвързването на музикално-песенния материал с конкретната музикална специалност 

(инструментално или пеене) на студентите, от което произтича специфичността на работа с 

всеки един от тях; 

3. Методите на работа в отделните етапи на експеримента; 

4. Инструментариума на педагогическото изследване – словестни и нотни текстове, анкети, 

помагала, сборници, аудио носители и др. 

Експерименталната работа, свързана с проверката на формулираната  хипотеза, е 

организирана в три сектора: 

І – Констатиращ експеримент, имащ за цел диагностика на музикалността и музикалните 

знания в областта на българския музикален фолклор; 

ІІ – Формиращ (обучаващ) експеримент – апробиране на експерименталната технология за 

анализ и овладяване на българската религиозна народна песен, резултат от натрупани до 

момента музикално-слухови и теоретични знания ; 

ІІІ – Заключително изследване – отчитане на резултатите от обучението в условията на 

формиращия експеримент, както и конструиране на модел за формиране на представи в областта 

но българската религиозна народна песен в предучилищна възраст; 

Педагогическият експеримент се реализира в обичайните условия на учебния процес в 

Софийски университет при следните показатели: 

- С редовни студенти, бакалавърска степен от специалността Музикална педагогика в 

периода 2007-2008 учебни години – 14 студенти; 

- Възрастов диапазон – от I, II и III курс; 

- Средно образование: 

  а) средно специално – музикално 

  б) средно специално – други видове 
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- Хорариум от 30 лекционни и 30 практически упражнения в един учебен семестър (летен) в 

задължителна и избираема дисциплина „Религия и народност в българския музикален фолклор”; 

- Групова форма на организация на учебния процес. 

Показатели за отчитане изходното равнище на познания и степен на музикалност. 

Основен критерий за ефективността на апробираната технология е изработване на лично 

аргументирано отношение към българската религиозна народна песен, както и 

способността тя да бъде преподавана професионално не само в музикален, но и в 

нравствено-възпитателен план. 

 

2. Съдържание на експерименталната педагогическа технология 

Експерименталната педагогическа технология се реализира в три етапа, всеки, от които 

преследва определени цели и има конкретно съдържание. За всеки етап учебното съдържание е 

разработено в информационни единици, обединени в блок. 

 

УВОДЕН ЕТАП, БЛОК І: 

1. Осмисляне целите на обучението; 

2. Създаване на база от знания и умения, необходимо за осъществяването на обучението; 

 

ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП, БЛОК ІІ: 

1. Активно усвояване на теоретичните знания и анализаторски умения за способността на 

участниците в експеримента българската религиозна народна песен да бъде приложена 

ефективно в учебния процес; 

2. Овладяване на техники на преподаване на българската религиозна народна песен; 

 

КОНТРОЛЕН ЕТАП, БЛОК ІІІ: 

1. Практическо прилагане на усвоените музикално-теоретични знания за българската 

религиозна народна песен чрез музикални примери; 

2. Контрол и коригиране на самостоятелната работа на студентите. 

Всичко това довежда до формиране на умение за преподаване на българската религиозна 

народна песен и изграждане на лично отношение към този жанр. Лекционния материал (в частност 

експерименталното изследване) беше подчинен на модулното обучение на студентите, което „в 

съвременното му разбиране разглежда като иновационна дидактическа система, която осигурява 

индивидуализация на обучението”. Има следните характеристики: 

● Структуриране на съдържанието на автономни единици учебен материал, което 

позволява на всеки обучаван да осмисли и постигне дидактическите цели; 

● Динамичност – рационално съотношение между задължителното (относително стабилно) и 

променящото се учебно съдържание, което дава възможност за непрекъснатото му актуализиране; 

● Действителност и оперативност на знанията и уменията, което предполага учебните 

модули да отразяват както спецификата на изучавания предмет, така и междудисциплинните 

връзки, да осигуряват възможности за пренос на знания от една дейност в друга; 

● Гъвкавост – адаптиране на учебното съдържание и на методите за неговото усвояване, 

съобразно индивидуални възможности и темпове на учене на всеки обучаван; 

● Осъзната перспектива – при модулното обучение се изисква целите да бъдат представени 

пред учащите се като значими резултати от дейността им; 

● Разностранно методическо консултиране – функциите на педагога са в широк спектър – 

от информационно-контролиращи, до консултативно-координиращи. 

 

3. Анализ на констатиращия експеримент 

Експерименталното изследване протече под формата на лекционен материал със съпътстващите го 

задължителен брой упражнения. Преди началото на лекционния материал, на студентите беше раздаден 

входящ тест, чрез който да се отчете нивото на всеки студент по отношение на познаване на българския 

музикален фолклор и религия, тъй като студентите бяха с различни музикални профили (класически, 

инструментален, вокален), обучавани в различна музикална среда. Така направения тест в рамките на 



 

 

12 

 

констатиращото изследване имаше за цел да отчете фолклорната и религиозната култура чрез личните 

музикални способности на участниците в експерименталното изследване – важен критерий за 

съдържанието и реализирането на експериментално-педагогическата технология. Поради това, на 

студентите бяха зададени и музикални примери от българския музикален и песенен фолклор, на които 

участниците в експеримента трябваше да направят кратък музикален анализ. Методите, които 

използвахме, за да проведем настоящия контролиращ експеримент са: допитване, наблюдение и беседа. 

С тях музикалната теория се “докосва” реално до данните и фактите от проведения експеримент, 

които са необходими, за да могат да се направят конкретни изводи и оценки.  

Допитване. Допитването е метод, който е използван често пъти в процеса на работата със 

студентите. Това не означава разпит, а подхождане към изследваното лице (студента) като към 

бъдещ педагог, който има вече формирано отношение към този вид песни и може да изкаже 

конкретна оценка и подканването му да изкаже свободно своята оценка по даден въпрос от анкета, 

например. Допитването успя да събере словесни данни от студентите, които те споделяха помежду 

си и, които отправяха към мен по време на работа. Преди обаче да беше дадена оценка от 

протичането на този метод трябваше студентите предварително: Да познават нещата, за които са 

питани; Да няма основания да премълчават или да не споделят важни неща; Да се съгласят да 

участват доброволно и да споделят със свои колеги въпреки разногласията помежду им понякога; 

Наблюдение. През първият етап основен метод бе организираното наблюдение на студентите. 

Наблюдението в нашия случай не използва положителните страни само на умението 

наблюдателност. Студентите преднамерено следят определени наблюдаеми прояви на своите 

колеги във връзка с това каква е ползата и значението на религиозната народна песен за учебния 

процес и се стараят да го обосноват. В този случай наблюдението е необходимо, защото много 

правилно отчита пътя, който студентите изминават от началото на провеждане на експеримента до 

неговия край; отчитат се промените в тяхното мислене по отношение на мястото на българската 

религиозна народна песен в учебния процес, както и оценката им към самата нея.  

Беседата между студентите за мястото и ролята на българската религиозна народна песен 

във възпитателно-образователния процес. Целта бе да установим какво е мнението на колегите 

по темата, какви организационни трудности срещат и какви конкретни предложения имат по 

посока на утвърждаване на този жанр не само в ежедневната дейност с оглед на важността им за 

изграждане на детската личност, но и тяхното значение за самия учител. Чрез индивидуални 

беседи и разговори със студентите се целеше да се установи обема от знания и умения, които 

бъдещите педагози смятат, че децата ще придобият в процеса на усвояването на такъв жанр 

песни и в каква степен ще ги прилагат самостоятелно в учебния процес и в живота си. Всеки от 

методите има предимства и заедно с това проявява неизбежни недостатъци. Те са свързани 

главно с недостатъчното време (само два семестъра), както и с други пунктове, които възникваха 

в процеса на работата.  

 

4. Анализ на формиращия експеримент 

Резултатите от входящия тест доведоха до разширяване структурата на лекционния 

материал, което от своя страна затрудни динамичния ход на провеждане на лекционните 

занимания. Същността на лекционния материал протече в рамките на формиращия експеримент. 

Студентите бяха запознати с голям брой български религиозни народни песни от различни 

краища на страната. Спецификата в текстовата изразност на някои от тях изискваше анализ, 

който студентите бяха провокирани да се опитат да направят. Там, където имаше възможност 

(тъй като не всички религиозни народни песни имаха запазен нотен текст до днес), беше 

извършван и музикален анализ в стила на фолклорната музика. На студентите бяха предоставени 

и аудио записи на фолклорни групи, които изпълняват съвременни религиозни народни песни, 

като по този начин те не само бяха запознати с жанра на българската религиозна народна песен, 

но им се предостави възможността да обогатят слухово фолклорната си музикална култура. 

Без да се натрапва жанра на българската религиозна народна песен като обект на изпълнение или 

обучение експерименталното изследване в рамките на лекционния материал преследваше 

гореспоменатите цели, а именно - освен да се запознаят с този жанр песни, студентите сами да 

формират отношението си към нея и да са способни сами да преценят необходимостта или не от 
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присъствието й в обучението на децата още в предучилищна възраст. И на базата на формирано и 

аргументирано отношение на всеки студент поотделно и на всички заедно, в края на курса да бъдат 

направени обобщени резултати в рамките на заключителното изследване. За постигане целите на 

формиращия експеримент, лекционният материал беше представен на принципа на модулното 

обучение, което се изразява в: 

● Целево предназначение на информационния материал; 

● Съчетаване на комплексните, интегриращите и частичните дидактични цели; 

● Пълнота на учебния материал в модула; 

● Осъществяване на обратна информативна връзка; 

● Оптимално представяне на информационния и методически материал; 

● Благоприятни субективно-обективни отношения, които стимулират самостоятелна 

дейност на обучения, подпомагат формиране на умения и навици за самоконтрол и самооценка; 

● Активно участие на обучавания в собственото си формиране; 

Подчертано внимание беше отделено на три от посочените принципа, а именно: 

Осъществяване на обратна информативна връзка; благоприятни субективно-обективни 

отношения, които стимулират самостоятелна дейност на обучавания, подпомагат формиране на 

умения и навици за самоконтрол и самооценка; активно участие на обучавания в собственото си 

формиране. Изключително значение за постигане целта на експерименталното изследване има обратната 

връзка през целия процес на протичане на лекционния материал и в частност експерименталното 

изследване. Студентите бяха непрекъснато провокирани да изразяват свободно мнението си относно всяка 

информация, която им се предоставяше в лекционния материал, да задават всички въпроси, които 

възникват в хода на работата, в определени моменти сами да определят посоката на протичане на 

лекционните часове в зависимост от интересите им в областта на фолклора или религията. По този начин 

те бяха предизвиквани да бъдат активната, а не пасивна страна в процеса на обучение (респ. в 

експерименталното изследване), противно на това, да получават готова информация, която да възприемат 

без мисловно и анализиращо участие от тяхна страна. Това доведе до реализиране на втората цел на 

експерименталното изследване, а именно, студентите да формират лично отношение към жанра на 

българската религиозна народна песен, както и сами да достигнат до извода за мястото й в учебния процес. 

Личното участие на студентите в лекционния материал чрез задаваните от тях въпроси в 

хода на работа допринесе за ползотворното изпълнение на поставените задачи: 

- Запознаването с общия религиозен контекст като фактор за осмислянето на българската 

религиозна народна песен се осъществи по естествен път чрез подчертан интерес от тяхна страна.  - 

Определения брой експериментални занимания бяха оползотворени в приложение на останалите две 

задачи:  да се анализира музикалната и сюжетната същност на българската религиозна народна песен, 

както и обучаваните да получат точна музикална ориентация в мелодическата й линия. По този начин 

експерименталното изследване получава интегративен характер, което определя важността и смисъла 

от него. Самата експериментална технология беше подчинена на: - Общите цели на дисциплината 

„Религия и народност в българския музикален фолклор”, както и на спецификата на музикалните и 

фолклорни знания, на предоставения песен материал от фолклорните сборници; - Интегриране целите 

на модулите теория на музиката, солфеж, фолклористика. 

Студентите бяха провокирани към анализ и изказване на аргументирана позиция относно 

песенното съдържание на учебни помагала по музика за предучилищна възраст, и в частност 

поместените в тях от авторския екип на изданията български народни песни. Особен акцент 

беше поставен на разликата между обредна народна песен и религиозна народна песен, като се 

разглеждаха музикалните предимства на всеки от жанровете, и предимствата им в обогатяване 

музикалната и културна представа на децата в предучилищна възраст. Чрез последния, основен 

извод, се очерта на практика един от параметрите на експерименталната технология: 

обвързаност на предоставения материал с бъдещия професионален профил на студентите. 

Задълбоченото вникване в текстовото и мелодическо съдържание на голям брой български 

религиозни народни песни от различни краища на страната ни (бяха анализирани около 200 

песни) провокира хода на работа да премине в нов етап, а именно, конструиране на модел-

система от песенни еталони, които биха могли да бъдат използвани за целите на музикалното 

образование в предучилищна възраст.  
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5. Показатели за аналитичната дейност при конструиране на модел-система от песенни еталони 

Показателите, по които беше конструиран модел-система от песенни еталони са въз основа 

на два вида селективност: 

1. Селективност въз основа на музикално изразни елементи (метроритмика, мелодика, 

интервалика) на българската народна религиозна песен. 2. Селективност въз основа на 

текстовото съдържание. 

Преди да преминем към по-подробно разглеждане на двата показателя е необходимо да 

направим следните уточнения: - Анализираните български религиозни народни песни са 

необработен фолклорен материал, поради което словесното им съдържание носи спецификата на 

народния изказ на съответната фолклорна област, към която принадлежат; - Не всички съхранени 

религиозни песни са запазени и с нотния им текст, поради което беше анализирано само 

съдържанието им; - Сред анализираните песни са както религиозни песни, събирани от наши 

фолклористи и помествани в съответни сборници, така и религиозни народни песни които бихме 

могли да определим като съвременни, поради факта, че са съчинявани в периода от края на миналия 

век до наши дни; - Не всички от разглежданите песни биха могли да намерят приложение в 

обучението по музика в предучилищна възраст във варианта, в който са съхранени до днес;  
 

5.1. Селективност въз основа на музикално изразни елементи (метроритмика, 

интервалика, мелодика) 

Необходимо е да спрем вниманието си върху музикално-изразните средства на определен 

набор (извадка) от религиозни народни песни. Това е важно, тъй като паралелно с нравствено-

духовната си функция, българската религиозна народна песен има и музикално - възпитателна. 

За целта от участниците в експеримента бяха анализирани 97 български религиозни народни 

песни. По-голямата част от тях са от т. нар. съвременни религиозни народни песни. От по-

старинните, с чиито текстове разполагаме, за съжаление нямаме достигнали до нас и нотни 

текстове. 

Българските религиозни народни песни, които бяха предоставени на студентите за 

съставяне на песенния еталон, са както песни, събирани от наши фолклористи, така и 

съвременни религиозни народни песни. Последните са събирани и систематизирани предимно от 

две групи народни музиканти в периода 2000- 2004 г. – едната, действаща на територията на гр. 

Пловдив, а другата – в гр. София. При втората група песните са изцяло авторски и като текст, и 

като мелодия, докато при първата има взаимствани мелодии от популярни народни песни.  

Анализираните религиозните народни песни с по-старинен произход бяха издиравани и 

систематизирани от следните сборници:„Народни песни на македонските българи”, съставител 

Стефан Веркович, под редакцията на Тодор Моллов,  Варна: LiterNet, 2007; „Българско народно 

творчество в дванадесет тома”. Т. ІІІ. Исторически песни, съставител Христо Вакарелски, под 

редакцията на Тодор Моллов. Варна: LiterNet, 2006; „ Милим Божне ле, Коладе ле” съставител 

Димитър Атанасов, Варна, LiterNet, 2004; „Добър юнак с добра коня” (152 обредни песни от село 

Аспарухово, Варненско) съставителство, коментар и бележки Анчо Калоянов; „Български народни 

песни”, събрани от Димитър и Константин Миладинови; Българска народно творчество в тринадесет 

тома – народни песни. Т.ХIII. Р. Кацарова, Ел. Стоин, Н. Кауфман, Т. Бояджиев, Д. Осинин Варна: 

LiterNet, 2007; „Сборник от български народни умотворения” Т. 1. Песни, съставител Кузман 

Шапкарев, под редакцията на Тодор Моллов,  Варна, LiterNet, 2008; „Български фолклорни мотиви” 

Т. I. Обредни песни, съставител  Тодор Моллов, Варна, LiterNet, 2006-2008; Българско народно 

творчество в дванадесет тома. Т. V. Обредни песни, съставител М. Арнаудов, Хр. Вакарелски, под 

редакцията на Тодор Моллов,  Варна: LiterNet, 2004; „Български народни песни от Македония”, 

съставител Панчо Михайлов, под редакцията на Тодор Моллов,  Варна: LiterNet, 2007 и др. 

Направената селективност включваше три остовни ядра на музикалната материя – 

метроритмика, интервалика, мелодика. 

- Метроритмика – резултатите от изследваната метроритмика са следните: в размер 2/4 са 

определени 21 песни; 5/8 – 10 бр.; 7/8 – 16 бр.; 7/8б – 17 бр.; 9/8 – 10 бр.; 9/8б – 1 бр.; 11/8 – 2 бр.; 

14/8 – 2 бр.; 15/16 – 1 бр.; 4/4 – 1 бр.; 4/8 – 1 бр.; 6/8 – 2 бр.; 8/8 – 1 бр.; 9/8 б + 9/8 – 1 бр.; 13/8 в + 

14/8 – 1 бр.; 13/8 в + 9/8 б – 2 бр.; 7/8 + 11/8 б – 1 бр.; 7/8 б + 9/8 – 1 бр.; 2/4 + 6/8 – 1 бр.; 

безмензурни – 5 бр. 
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Направените изводи са следните: 

1. Религиозни народни песни имаме както в прости, така и в сложни размери, както в 

равноделни, така и в неравноделни; 

2. Бяха анализирани и песни с нерядко срещаната в българския музикален фолклор 

комбинирана метрична група. Това са песни, изпълнявани в по-бълзо темпо, при което се 

създават подходящи условия за спояването на сложните размери. От комбиниранат метрична 

група единствено бяха открити двуставни групи.  

3. Най-голям брой песни (21) са  в прост двувременен размер 2/4. Той е размера с най-

голямо разпространение в българския музикален фолклор. Що се отнася до религиозните 

народни песни, това бявление би могло да бъде обяснено с факта, че най-вероятно текста и 

неговото послание са водещи при тези песни. В този ред на мисли двувременните народни песни 

са и едни от най-подходящите за овладяване и възпроизвеждане от обучаваните, особено в 

предучилищна грпа. 

4. Следващият най-голям брой песни от гледна точка на метроритмиката, са песни в 

сложните неравноделни размери 7/8б, 7/8, 5/8 и 9/8. Това са размери, които присъстват в почти 

всички фолклорни области. Този факт обяснява и наличието им и в жанра на религиозната 

народна песен. Това от своя страна ни отвежда към следващия извод: 

5. Религиозната народна песен носи белезите на българската народна песен що се отнася до 

метроритмиката. Не се наблюдава опростяване в метроритмично отношение, което може би е 

подсъзнателно търсено от гледна точка  на съдържанието и посланието на този жанр песни. Дори 

метроритмиката на религиозната народна песен се разгръща до състава на комбинираните 

двуставни размери. 

6. В метроритмично отношение религиозната народна песен носи характериктиките на 

българската народна песен въобще, поради което тя не е изолиран жанр от музикално песенния 

ни фолклор, въпреки специфичността на текстовото й съдържание. 

- Интервалика – интерваликата е тясно свързана с мелодиката, тъй като наличието на 

определени интервали определя отделните ладови функции. Например при мелодии в хроматика 

и енхармоника звучат интервали, които съществено се различават от полутона и целия тон. В 

този смисъл не бихме могли да направим пълно разделение между интервал и лад, а и не целим 

подобно нещо.  

По отношение на интерваловите построения в мелодичния състав на изследваните народни 

песни, са често срещани кварта, квинта, секста, дори октава за изпълнение. Обикновено в 

песните с по-старинен произход максималния интервалов скок, който се отчита е кварта, по-

рядко квинта (макар че не липсват и песни със скок секста или септима, например). При 

изследваните 97 песни мелодията е разгърната, включваща споменатите интервалови скокове.  

Тук ще споменем и факта, че що се отнася до тоновия обем на песните, те варират от кварта до 

дуодецима. От друга страна срещнахме и по-характерни в ладово отношетние, интервали, като 

увеличена секунда, наличието, на която вече ни отвежда към мелодиката на песните. Поради 

тази причина на този вид интелвали ще се спрем в следващото ядро – мелодика. 

Като заключителен извод що се отнася до интерваликата бихме могли да дадем следния: 

религиозната народна песен разгръща мелодията си в интервалови скокове, типични за съвременното 

народно творчество. Широкият й тонов обем в голяма част от анализираните народни песни подсказва, 

че тя не е ограничена в мелодическо отношение за сметка на текстовото.  Това от своя страна я прави 

приемлива за възприемане (поради големия интервалов обем, в който мелодията й се развива), но не 

винаги лесна за възпроизвеждане. Що се отнася до интерваликата в състава на мелодията й – 

религиозната народна песен остава достоен предсавител на българската народна песен и по отношение 

на интерваловата си същност – като тонов обем и като интервалови скокове за възпроизвеждане. 

- Мелодика – в ладово отношение българската народна музика се базира на четирите 

основни тонови рода – диатоника, хроматика, пентатоника, енхармоника. От тук се определя 

характеристиката на ладовите функции и интервалите в отделните ладове. При анализираните 

народни песни бяха открити песни, които бихме могли да отнесем към два тонови рода – 

диатоника и хроматика. 

Изводите, до които се стигна са следните: - използваните тонови рода в анализираните 97 
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религиозни народни песни са два – диатоника и хроматика. По-големия брой народни песни 

принадлежат към диатониката (89), а значително по-малък - към хроматиката (8). Не открихме 

песни, които бихме могли да отнесем кам пентатониката или енхармоника. Тук правим 

уточнението, че не отричаме съществуването и на песни в останалите два тонови рода, но в 

процеса на работа такива не бяха открити. - от изследваните песни има такива, които съдържат 

както всички степени на лада (макама), така и песни, чиито тонов обем е тетрахорд, пентахорд, 

хексахорд и т.н. По-голям е броят на песните с непълен ладов (макамов) звукоред. - от гледна 

точка на мелодиката, по-лесни за възпроизвеждане в предучилищна възраст биха били песните в 

тонов род диатоника, поради липсата на интервала увеличена секунда, който е характерен за 

хроматиката и изисква по-прецизна подготовка за изпълнение. - и в ладово отношение не бихме 

могли да определим религиозната народна песен като по-специфична от други жанрове народни 

песни, тъй като тя носи белезите на музикално песенния ни фолклор. 

 

5.2. Селективност въз основа на текстовото съдържание на песенните примери 

Запознаването с текстовото съдържание на част от религиозните народни песни (около 200 

при налични 350-400) доведе до опит от страна на студентите за конструиране на три модела 

религиозни народни песни в зависимост от сюжетната им линия. Така бяха селектирани 

следните модела песни: - Песни с битов сюжет, но изцяло подчинени на морала и постулатите 

на християнската религия; - Песни с библейска тематика, при които текстът е преразказана в 

стила на фолклорния изказ история от Свещеното Писание, като персонажите от Писанието са 

заменени с познати или измислени личности; - Песни, чиито текст е дословно или с малки 

изменения цитиран пасаж от Библията;  

 

6. Анализ на заключителния експеримент (анализ на анкетите със студентите) 

Анкетата със студентите започна с въпрос, разкриващ в най-широк аспект предпочитаните 

от народни песни във връзка с изпълнението на българска религиозна народна песен. Отговорите 

са обобщени в Таблица № 1.  

Таблица № 1. Отговори на първи въпрос: “Какви народни песни обичате да слушате?” 

Слуша народна музика 
Такива с интересни и 

смешни сюжети 

Такава, която е свързана пряко 

с християнските празници 
Други 

Брой  % Брой  % Брой  % Брой  % 

 15  37   10  5  9  22  6  6 

От така представените количествени данни става ясно, че студентите обичат да слушат народна 

музика, но това предпочитание се базира на определени критерии. Най-многобройна е групата на 

студентите, която обичат да слушат такава музика - 15 или 37%. След тях е тази група, която предпочита 

песни с интересни или комични сюжети – 10 студента или 25%. Близко по брой и процентно отношение 

е и групата на студентите, които обичат да слушат народни песни, свързани с определени християнски 

празници. Важно е да се отбележи, че тук липсва иначе тревожната е статистиката в много висши 

учебни заведения по отношение, на все по-нарастващия интерес на студентите към друг тип музика, 

различен от народната. Студентите не загубват интереса към “живата” музика, към автентичните 

емоции, които носи тя, стига да я разбират добре и да оценяват нейните предимства. 

Втория въпрос конкретизира информацията. Чрез него стана ясно, конкретно вида жанр – 

религиозна народна песен. В случая темите за са доста разнообразни и често са взаимствани от 

телевизионни музикални програми, или слушани и изпълнявани от любими техни изпълнители 

или роднини – „Богородице Дево”, „Отче наш” и др. Количествените данни по втори въпрос са 

обобщени в Таблица №2 

 

Таблица №2. Отговори на втори въпрос: “Какви религиозни народни песни смятате, 

че са подходящи за учебния процес?“ 
Напълно религиозни Такива, които съдържат само 

малка част религиозни елементи 

Изобщо да няма такива 

елементи 

Други 

Брой  % Брой  % Брой  % Брой  % 

 14  35 13 32  10  25  3  8 
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Според мнението на студентите най-предпочитани от децата са напълно религиозните – 

14 студента или 35%. И тук виждаме, че песните, които съдържат само малка част от 

религиозните елементи имат повишен рейтинг и отстоят от тези, които изобщо не съдържат 

такива елементи - само на 1% - 13% или 32 студента. Третия вид – в народните песни изобщо да 

няма такива елементи заема третото място с 10% или 25 студенти. С най-малка популярност се 

ползват песните, които са различен жанр от народните – 8% или 3 студента.  

Третият въпрос от анкетата засягаше психологически елемент от предпочитанията на 

студентите – вниманието.  

 

Таблица №3 Отговори на третия въпрос: “Кои народни песни задържат най-дълго 

вниманието Ви?“ 
Тези с богат драматизъм, песни за 

победата на доброто над злото, за възмездие и 

житейски истини; християнска тематика 

Поучителни народни песни, без 

значение на сюжета – религиозен или 

не, но с нравствен характер 

Други 

Брой   %  Брой % Брой  % 

 19  47 16  40  5  13 

Оказва се, че отново песните, наситени с богат драматизъм, в които се говори за победата 

на доброто над злото, с реални истории и християнска тематика задържат тяхното внимание най-

много –19 студента или 47%. След тях се нареждат поучителните, но с религиозен и 

нерелигиозен сюжет, но задължително с някакъв нравствен характер – 16 студента или 40% 

/трябва да отбележим факта, че групите, в които се провежда изследването са с преобладаващ 

женски състав, които предпочита емоцията и поучителността повече/. Едва 5 студента или 13% 

се концентрират други жанрове песни. Тези данни още веднъж потвърждават, че изследваните 

студенти са под влияние на съвременните информационни средства.  

С четвъртият въпрос “Интересувате ли се от съдържанието на религиозната народна песен, 

или взимате предвид само музикалната линия?“, искахме да установим степента на 

заинтересованост на студентите какво и как разбират те духовния смисъл на този вид жанр. За 

радост резултатите показаха също добър интерес. Резултатите са обобщени в Таблица № 4.  

 

Таблица №4. Отговори на четвърти въпрос: “Интересувате ли се от съдържанието на 

религиозната народна песен, или взимате предвид само музикалната линия?“ 
Почти винаги Понякога Не се интересувам 

Брой  % Брой  % Брой  % 

 12  30  17  42  11  28 

Тази група от 11 студента или 28%, на които им е напълно безразлично какво е съдържанието 

им, са една много тревожна цифра, която за съжаление не официално расте всяка следваща година не 

само сред музиканти, но и сред младото поколение на България, което не познава добре своята 

история, култура, традиции и музика. Най-многобройната група студенти са тези, които “понякога” се 

интересуват от съдържанието на народните песни/разбира се ако са откровени/- 17 на брой или 42%. 

Може обаче да се разчита на тази група студенти, която обръща “почти винаги” внимание на 

съдържанието им – 12 на брой или 30%. 

Следващият пети въпрос е логическа последователност на задълженията на учителите към 

децата в обучаването им на религиозни народни песни.  

 

Таблица № 5. Отговори на пети въпрос: “Според вас би ли било полезно да се разяснява 

духовното съдържание на религиозните народни песни и имат ли място в учебния процес ?“ 
Често; да имат място Много рядко; зависи Не е необходимо; нямат 

Брой  % Брой  % Брой  % 

16 55  10  25 8 20 

Изводите отново са обнадеждаващи и логични и голям процент от студентите се замислят 

върху съдържанието на религиозните народни песни и смятат, че имат подобаващо място в 

учебния процес. Едва 20 % или 8 от тях смятат, че не е необходимо да се разяснява тяхното 

съдържание и нямата особено място в учебния процес. „Често; да имат място” е оптимистичен 

отговор, но процентите са най-високи – 55%. Тази цифра показва, че тази част от студентите 

изпитват педагогическа и нравствена потребност да знаят съдържанието на тези песни и да го 
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прилагат в учебния процес; те смятат, че това би било успешно не само за тяхната духовна 

култура, но и за тази на децата, които ще обучават.  

С последния шести въпрос от анкетата, искахме да установим разнообразието на сюжетите 

в религиозните песни, които предпочитат да преподават студентите. Количествените данни са 

обобщени в Таблица№ 6 

Таблица № 6. Отговори на шести въпрос: “Какви сюжети на религиозни народни песни 

предпочитате да използвате във Вашата педагогическа практика?“ 
Битови Празнични Такива с нравствен характер Други 

Брой  % Брой  % Брой  % Брой  % 

3 15 10 50 5 25 2 10 

От количествените данни се установява, че най-предпочитани са песните с етични сюжети 

или по-точно казано, сюжети съпътстващи детското ежедневие/вършене на добро, въздаване на 

злото или доброто, победата над злото и др./- 10 студента или 50%. Следват празничните, най-

често заимствани от християнските празници и традиции – 25 студента или 5%. На трето и 

четвърто място са битовите и песните с друг характер, които трудно могат да бъдат схванати. С 

това се обясняват техните 2 и 3 %.  

От анализа на получените данни от анкетата със студентите, се оформи най-общо следния 

извод: Необходима е много деликатна, съвместна работа на студенти с преподаватели, на 

студенти с деца и родители, за да се увеличи интереса на всички тях към българската религиозна 

народна песен като възпитателно средство и като важен фактор за формирането на нравствената 

и духовната култура на детето (респ. учителя).  

На базата на направените изходящи тестове бихме могли да обобщим следните изводи: - Чрез 

дисциплината „Религия и народност в българския музикален фолклор” на студентите от 

бакалавърската програма към катедра Музикална педагогика се предостави възможност да 

разширят придобитите до момента знания в областта на българския музикален фолклор, както и 

относно религията на народа ни в исторически аспект; - В края на обучението бяха 

диагностицирани резултати, определящи по-висока степен на познаване на спецификата на 

жанра на българската религиозна народна песен; - Чрез възможността да поставят въпроси в 

хода на лекционния материал, студентите изградиха свое собствено виждане по отношение на 

българската религиозна народна песен, както и мястото й в учебния процес; - В известна степен 

обучаваните бяха предизвикани по примера на неизвестната в музикалните среди българска религиозна 

народна песен да се научат да мислят и работят новаторски; 

 

7. Анализ на резултатите от констатиращият експеримент 

След като придобихме представа за мнението на студентите относно мястото и значението 

на българската религиозна народна песен в учебния процес, започнахме индивидуалната работа 

с тях, за установяване влиянието й върху познавателната им дейност като бъдещи преподаватели 

по посочените по-горе показатели - на входно равнище. Както бе отбелязано по-горе студентите 

се разделиха в две групи Контролна/КГ/и Експериментална група/ЕГ/, според познанията им за 

този жанр песни. Данните по всеки един от показателите обобщихме в отделна таблица. 

Количествените данни по първият показател са обобщени в Таблица № 7.  

Таблица № 7. Сюжет на български религиозни народни песни 
Битови Празнични Такива с нравствен характер Други 

Брой  % Брой  % Брой  % Брой  % 

3 15 10 50 5 25 2 10 

От количествените резултати, отразени в таблицата, се установява, че студентите от двете 

групи притежават аналогични представи за разновидностите на сюжетите/ битови, празнични, с 

етични сюжети, други/. Но разпределението на студентите по групи в експерименталната и 

контролната група е различно. Така например предпочитания към битовите сюжети изявяват 5 

студента или 25% от експерименталната група и 3 студента или 15% от контролната. Към 

празничните сюжети предпочитанията също са неравностойни – 10 студента или 50% от 

експерименталната група и 8 студента или 40% от контролната група. Интересът към песните с етични 

сюжети на студентите от контролната група е сравнително завишен в сравнение с експерименталната, 

което се изразява в количество както следва: 6 студента или 30% за контролната и 3 студента или 15% 
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за експерименталната. Към други видове народни песни различията не са така явно изразени – 2 

студента или 10% от експерименталната група и 3 студента или 15% от контролната група.  

По вторият показател как се изгражда сюжета, кои са неговите структурни елементи и 

каква е съподчинеността между тях, обобщихме резултатите в Таблица № 8.  

 

Таблица № 8. Структури на сюжета в зависимост от елементите, включени в него и 

връзките между тях 
Битови Празнични Такива с нравствен характер Други 

Брой  % Брой  % Брой  % Брой  % 

3 15 10 50 5 25 2 10 

Битовите сюжети бяха установени в двете групи по равно – 2 студенти от 

експерименталната и от контролната група или по 10% от двете групи. Народни религиозни 

песни с празнични сюжети бяха предпочетени от 12 студенти или 60% от експерименталната 

група и 13 студенти или 65% от контролната група. Предпочитание към песни с етични сюжети, 

които пряко взаимодействат върху нравственото поведение на детето проявиха 6 студенти 

илил30% от експерименталната група и 5 студенти или 25% от контролната група. Цялостни 

сюжети с функционални взаимодействия и регламентирани отношения не бяха проявени.  

При проверяване на предпочитанията на студентите да изберат сюжет се установиха 

приемливи зависимости между тези от двете групи. В Таблица № 9 са отразени количествените 

резултати.  

 

Таблица № 9. Самостоятелност при избора на сюжет.  
 

Група 

Самостоятелно предпочита религиозните 

народни песни в учебния процес въз 

основа на лична убеденост 

Взима подобно решение въз 

основа с чужда помощ 

 

Не смята, че те са 

приемливи 

 

 Брой студенти % Брой студенти % Брой студенти % 

 ЕГ 12 60 8 40 - - 

 КГ 13 65 7 48 - - 

Самостоятелно вземат решение дали имат място този вид народни религиозни песни в 

учебния процес две равностойни по брой групи – 12 студенти или 60% от експерименталната 

група и 13 студенти или 65% от контролната група. Взимат подобно решение въз основа на 

чужда помощ 8 студенти или 40% от експерименталната и 7 студенти или 35% от контролната 

група. Към групата, сочеща неприемливостта на българската религиозна народна песен в 

учебния процес не се ориентират даже минимален брой студенти от двете групи.  

След обобщение на данните в Таблица №10, можем да отбележим, че резултатите са абсолютно 

равностойни и за двете групи. Това означава, че на този етап студентите имат пълната увереност в 

равностойното й приложение наравно с други жанрове, но признават, че биха потърсили помощ от 

специалисти в религиозната сфера за съвет, мнение и определени препоръки.  

 

Таблица № 10. Организиране на обстановката за „вграждане” на българската религиозна 

народна песен в учебния процес 
  

Група 

Самостоятелно организира учебния 

процес, без помощ от специалисти в 

религиозната област 

Копира действията на други 

специалисти, но се основава и 

на своята лична убеденост 

Търси помощ от 

педагози предимно 

 Брой студенти % Брой студенти % Брой студенти % 

 ЕГ 13 65 - - 7 35 

 КГ 13 65 - - 7 35 

Умението да пренасят знания и умения в нова ситуация бе следващия показател, които 

изследвахме и в двете групи, за да докажем предположението изказано по-горе, че студентите 

имат знания и умения, но не са много сигурни в себе си и се нуждаят от подкрепата на 

определени специалисти в други сходни области. Тук резултатите показват, че студентите от 

експерименталната група са по-смели в прилагането на знанията и уменията си в нова ситуация.. 

Резултатите обобщихме в Таблица№ 11 
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Таблица № 11. Пренасяне знания и умения в нова ситуация.  
Група Винаги пренасят знания и 

умения 

Много рядко пренасят 

знания и умения 

Почти никога не пренасят знания и 

умения 

 Брой студенти % Брой студенти % Брой студенти % 

 ЕГ 7 35 - - 13 65 

 КГ 6 30 - - 14 70 

От данните в таблицата се вижда, че 7 студенти или 35% от експерименталната група винаги 

пренасят знания и умения в нови ситуации. Броят им не е голям, но в контролната група студентите са 

по-плахи само 6 студенти или 30% на този етап прилагат наученото в нова обстановка. Тази 

несигурност, неувереност в собствените знания и умения проличава в третата графа, където 

резултатите сочат, че студентите и от двете групи не прилагат наученото/вероятно чакайки подкрепа и 

насърчаване от педагози специалисти/- това са 13 студенти или 65% от експерименталната група и 14 

студенти или 70% от контролната група.  

Предпочитанията на студентите към определени песни с религиозна тематика е следващия 

показател. Обобщените данни от беседите и разговорите със студентите от двете групи са 

поместени в Таблица № 12.  
 

Таблица № 12. Видове български религиозни народни песни, които предпочитат да 

преподават в учебния процес 
Група Песни с напълно религиозна тематика Взаимно допълващи се народни песни: религиозни и 

култови (митологични) 

 Брой студенти % Брой студенти % 

 ЕГ 14 70 6 30 

 КГ 13 65 7 35 

От количествените резултати в Таблица № 12 се установява, че в експерименталната група 14 

студенти или 70% предпочитат да прилагат на практика в учебния процес песни с напълно религиозна 

тематика, а от контролната група 13 студенти или 65% изявяват същите предпочитания. Взаимно 

допълващи се народни песни: религиозни и митологични предпочитат 6 студенти или 30% от 

експерименталната група, а от контролната група броят на студентите е 7 или 35%. Всичко това 

показва, че двете групи са почити равностойни преди провеждане на експерименталната работа в 

следващите шест месеца.  
 

Таблица № 13. Мястото на българската религиозна народна песен в зависимост от 

социалната субординация 
 

Група 

Винаги пренасят знания и 

умения  

Много рядко пренасят 

знания и умения 

Почти никога не пренасят 

знания и умения 

 Брой студенти % Брой студенти % Брой студенти % 

 ЕГ 7 35 - - 13 65 

 КГ 6 30 - - 14 70 

Установи се, че студентите от двете групи предпочитат да отдадат ръководните и 

подчинени роли на българската религиозна народна песен, като вторите са по-вече. Така 

например 5 студенти или 25% от експерименталната група предпочитат ръководни роли и 6 

студенти или 30% от контролната група. Според данните студентите се чувстват по сигурни, 

когато отдават подчинена роля - 15 студенти или 75% от експерименталната група и 14 студенти 

или 70% от контролната група.  

При изследването на следващият показател – степен на активност на нейната роля, се получиха 

аналогични резултати, което приехме като доказателство за изказаното по-горе съждение, че студентите 

чувстват по-ясно мястото й в учебния процес, за разлика от мястото й в подчинена или по-слаба позиция. 

Количествените данни обобщихме в Таблица № 14. Установени бяха установени само две степени на 

активност на нейното приложение – висока и слаба.  

Таблица № 14. Степен на активност на нейното приложение 
Група Висока активност Слаба активност 

 Брой студенти % Брой студенти % 

ЕГ 5 25 15 75 

КГ 6 30 14 70 
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От така представените количествени данни се вижда, че с висока активност са 5 студенти или 

25% от експерименталната група и 6 студенти или 30% от контролната група. Със слаба активност са 

преобладаваща част от студентите и в двете групи, а именно: 15 студенти или 75% от 

експерименталната група и 14 студенти или 70% от контролната група.  

Зависимостта на избора на българската религиозна народна песен спрямо други от същия жанр 

(нерелигиозни) проследихме според използваните допълнителни методи в процеса на работа, бе 

следващия показател, по които изследвахме студентите. Резултатите обобщихме в Таблица № 15.  

 

Таблица № 15. Избор на българска религиозна народна песен в зависимост от 

допълнителните методи, които педагогът прилага  

От количествените данни в таблицата става ясно, че студентите и от двете групи проявяват 

разнообразно отношение към българската религиозна народна песен, като и предават различни 

функции в учебния процес. Така например в отношението към преподаването на религиозна 

народна песен с танцов фолклор участват 10 студента или 50% от експерименталната група и 8 

студенти или 40% от контролната. Да преподават религиозна народна песен с определено четиво 

предпочитат 8 студенти или 40% от експерименталната група и 5 студенти или 25% от 

контролната група. В преподаването на религиозна народна песен, но и на други народни песни, 

за да се подчертае разликата между двете участват 2 студенти или 10% от експерименталната 

група и 3 студенти или 15% от контролната група. Студентите от експерименталната група не 

пожелаха да предпочетат преподаване на религиозна народна песен без допълнителни методи, а 

в контролната група едва 4 студента или 20% съумяха да я предпочетат.  

Проявен бе интерес и към предпочитанията на студентите към религиозната народна песен, 

която обогатява не само духовно и нравствено учители и деца, но и ги амбицира творчески. 

Количествените резултати бяха обобщени и отразени в Таблица № 17. Установи се, че 

студентите проявяват определено избирателно отношение към трите разновидности на 

творческата мотивация на българската религиозна народна песен.  

 

Таблица № 17. Предпочитания на студентите към различните видове творчески 

мотивация на българската религиозна народна песен 
 

Група 

Разнообразява духовния 

свят на децата 

Обогатява го с различни 

герои 

Подтиква ги да съпоставят 

своето поведение с тяхното  

 Брой студенти % Брой студенти % Брой студенти % 

 ЕГ 10 50 4 20 6 30 

 КГ 8 40 5 25 7 35 

С най-голяма популярност се ползва предимството на религиозната народна песен чрез 

разнообразяването на духовния свят на децата, към които изявяват предпочитания 10 студенти 

или 50% от експерименталната група и 8 студенти или 40% от контролната група. Към графата с 

обогатяването на детето с различни герои от религиозните народни песни се ориентират по-

малка част от изследваните студенти. Тази група е представена от 4 студенти или 20% от 

експерименталната група и 5 студенти или 25% от контролната група. С интерес бе установено, 

че способността на религиозната народна песен да подтиква децата да съпоставят своето 

поведение с поведението на героите от песните, които слушат, заема второ място по степен на 

предпочитаният от студентите. Така например 6 студенти или 30% от експерименталната група и 

7 студенти или 35% от контролната група се интересуват от способността на религиозната 

народна песен да кара децата да сравняват своето поведение с това от поведението на героите, за 

които слушат в песните.  

Като се има в предвид, че студентите от тази специалност „Музика” във ФНПП се 

 

Група 

Преподаване на 

религиозна народна 

песен с танцов 

фолклор 

Преподаване на 

религиозна народна 

песен с определено 

четиво 

Преподаване на 

религиозна народна песен, 

но и на други, за да се 

подчертае разликата 

Преподаване на 

религиозна народна 

песен без 

допълнителни методи 

 Брой студенти % Брой студенти % Брой студенти % Брой студенти % 

 ЕГ 10 50 8 40 2 10 - - 

 КГ 8 40 5 25 3 15 4 20 
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запознават с много музикални произведения и проявяват интерес и към други жанрове, може 

да се приема с абсолютна увереност установените данни. Изследвахме студентите и по показател 

– степен на мотивираност ,за да реши бъдещия педагог да приложи предпочитан от него жанр, 

различен от този, в който той е специализирал – жарна религиозна народна песен. В Таблица № 

18 обобщихме получените резултати.  

 

Таблица № 18. Предпочитания към даден вид жанр  
Група След насочване Предпочита Предпочита и се мотивира  

 Брой студенти % Брой студенти % Брой студенти % 

 ЕГ 10 50 4 20 6 30 

 КГ 8 40 5 25 7 35 

Бяха предвидени три възможни варианта за мотивиране: след насочване, студентът предпочита 

самостоятелно да предпочете жанра, който да приложи в учебния процес, предпочита самостоятелен 

избор и се мотивира устно. Установиха се данни само по два от показателите. Оказа се, че няма 

бъдещи педагози, които да предпочитат самостоятелно да взимат подобно решение. Да започнат 

игра след насочване могат 9 студенти или 45% от експерименталната група и 10 студенти или 50% 

от контролната група. По-голяма част се оказаха студентите, които предпочитат и могат устно да 

мотивират своя избор. Това са 11 студенти или 55% от експерименталната група и 10 студенти или 

50% от контролната група.  

С обобщаването на данните от анкетата със студентите и индивидуалните беседи и 

разговори с тях, приключи констатиращият експеримент проведен в началото на учебната 

година. Установени бяха на входно равнище предпочитанията и желанията на студентите към 

подобен жанр религиозна народна песен.  

 

8. Сравнителен анализ на резултатите от констатиращия и формиращия експеримент 

При сравняването на резултатите от констатиращия и от формиращия етап се установи, че 

при студентите включени в психолого-педагогическия експеримент, са се повишили значително 

стойностите за всички компоненти на възприемане и прилагане на българската религиозна 

народна песен в учебния процес.  

По съществени изменения отчитаме при следните компоненти на нейното приложение: С 35% са 

се увеличили студентите, които имат предпочитания към определен вид религиозна народна песен, 

като мотивират това си предпочитание. 50% от студентите изграждат цялостни сюжети, като включват 

функционални взаимодействия и с други видове народни песни. 60% от студентите в 

експерименталната група, вземат сами решения какво място да отдадат на религиозната народна песен 

в учебния процес още в началото на експеримента, а в неговия край този процент е 90%, а в 

контролната група този процент се е запазил/65%/. Въз основа на проведения експеримент в 

експерименталната група 95% от студентите самостоятелно организират учебния процес и мястото на 

религиозната народна песен в него, това са с 30% по-вече от констатиращия етап. С 40% повече са 

студентите, които изпълняват биха потърсили помощ от специалисти в областта на фолклора, 

религията или специализирани педагози. Увеличил се е и процента на студентите, които желаят да 

пренасят знанията и уменията си в нова ситуация. От 35% през октомври 2000 г на 90% през месец 

май 2001 г. в експерименталаната група и от 30% през октомври на 50% през май в контролната група.  

От така представените стойности могат да се направят следните изводи: 

1. Много съществено е различието в постиженията на студентите от експерименталната група 

спрямо контролната група по следните критерии: видове български религиозни народни песни и 

активност на религиозната народна песен в учебния процес. 

2. Съществено е различието в постиженията на студентите от експерименталната група 

спрямо контролната по следните критерии: структури на сюжета в зависимост от елементите 

включени в него и връзките между тях;пренасяне знания и умения в нова 

ситуация;самостоятелност при избора на религиозни песни.  

По останалите критерии различията са несъществени, което се обяснява със системността на 

възпитателно-образователния процес. От така представените данни, обработени чрез статистическия 

метод следва логично извода, че можем да прием за вярна работната хипотезата, както и да се уточни, че 

е изпълнена целта и са осъществени задачите на изследване. 
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Графичното изобразяване на проведения със студентите експеримент има за цел да даде по-

голяма яснота относно смисъла и целта на провеждането му. Първият кръг представя 

актуалността на разглежданата проблематика, както и аудиторията, пред която е представена и 

оценена като актуална. Бъдещите музикални педагози не само са запознати с този недостатъчно 

популярен песенен жанр от фолклора ни, но и считат за необходимо неговото популяризиране 

сред децата от предучилищна възраст. Това е обосновано от спецификата и стойностната 

същност на религиозната народна песен. Нейните предимства в текстовия й смисъл са 

изобразени графично във втория кръг. Именно текстът е основно водещо ядро при представянето 

на религиозната народна песен пред децата в предучилищна група, що се отнася до извеждане на 

определени идеи. И тъй като религиозната народна песен в музикално отношение е типичен 

представител на българския фолклор, вниманието е фокусирано върху текста, който е основен 

носител на идеи и нравствени послания. Този жанр песни има предимството да подканя към 

размисъл и отговор на въпроси, на които не само възрастните търсим отговор, но вълнуват и 

най-малките. И това става не само чрез песента, но чрез родната фолклорна музика. От 

формираните песенни еталони естествено се стига до приложението им в предучилищната група, 

където редом със спецификата на родния фолклор, децата ще имат възможността да се докоснат 

и до морала и етиката, в които така или иначе са въвеждани от рано. Когато това става чрез 

изкуството, а именно чрез религиозната народна песен, процеса на възприемане и усвояване на 

определено послание е по-безболезнен, по-интересен и ненатрапчиво достига до тях. Така 

формираната схема графично представя процеса на възприемане на религиозната народна песен 

както от бъдещите музикални педагози, така и от предстоящото й усвояване от децата. 

 

9. Изводи и препоръки 

Обработването и анализирането на данните от психолого-педагогическият експеримент 

даде основания да се направят следните изводи: Българската религиозна народна песен пряко и 

косвено влияе на учителя да се променя познавателната активност на деца, като се обновява 

нейното съдържание; Религиозните народни песни в съчетание с планираните ситуации се явяват 

важно и ефективно средство за предизвикване на познавателен интерес, за възпитаване на 

познавателна активност за овладяване на знания и умения, необходими за по-нататъшното 

духовно и нравствено развитие на децата; Знанията стават основа за формиране на допълнителна 

познавателна активност за действията, определени от познаването на по-голям брой религиозни 

народни песни. Натрупването на знания и опит у бъдещите педагози води до разгръщането и 

обогатяването на духовния свят и на децата.  

Целенасоченото въздействие на учителя над детето е важно условие за достигане от всички 

деца на определено ниво на овладяване на знания, обезпечаващи подготовката им за учебната 

дейност в учебния процес. За целта е необходимо: - педагога да насочва пряко и косвено децата 

към този вид народни песни, съответстващи на техните възможности, интереси и желания; - да 
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създава преднамерена обстановка за тяхното научаване; - да развива у децата гъвкаво ролево 

поведение, като основа за разгръщане на разнообразни сюжети на религиозните песни; - да 

създава проблемни ситуации, постепенно усложняващи се извикващи у децата радост от 

участието им в тях; - да поддържа атмосфера на доброжелателност и творчеството; - да 

обогатява впечатленията и преживяванията на децата в досега им с религиозното; - да работи за 

създаване на духовна потребност у децата за получаване на нови знания; - да предлага достъпни 

за детето задачи, които да го доведат до по-голяма увереност в собствените му сили до прояви на 

активност и самостоятелност при създаване и реализиране на нравствения замисъл в 

религиозните народни песни; - да даде възможност на децата чрез изучаването на религиозни 

народни песни не само да упражняват и затвърдяват своите добродетели, но и да получават нови; 

- да осигури условия на децата за пренос на добродетели и знания от една дейност в друга.  

Като препоръка за практиката се оформя следното: Мястото и значението на българската 

религиозна народна песен се определя и като средство за формиране на детската личност и 

възпитаване на духовната и религиозна активност, но изисква периодична диагностика на 

постигнатото равнище и размисъл върху нейния сюжет с цел правилното определяне на 

управляващите и формиращи педагогически въздействия. 

 

Заключение 
Мястото и значението на българската религиозна народна песен е сфоеобразно средство за 

формиране на детската личност и възпитаване на духовната и нравствената му будност, но 

изисква и правилно професионално насочено въздействие. 

Въз основа на теоретичния анализ на наличния, макар и недостатъчен опит, относно 

проблема за мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес, натрупаните 

емпирични наблюдения върху проведените анкети със студентите от специалността „Музикална 

педагогика” към ФНПП и на статистическия анализ на получените данни от експерименталното 

изследване, могат да се направят следните изводи: 

 

Изводи с теоретичен характер и значение: 

1. Изясняването на същността и значението на религиозната народна песен сама по себе си и 

мястото й в учебния процес, както и на приложението й в педагогическата практика дава основание тя 

да бъда използвана в различни нива в музикалното образование. Но не само това; тя разширява и 

обогатява музикалната и духовна култура на учениците, но и на музикалните педагози, защото 

активира музикалното мислене, спомага за практическото усвояване на музикалния материал чрез 

леснодостъпни музикални образци от народната музика и едновременно с това възпитава.  

2. Анализът на проведените експерименти дава основание да се твърди, че до момента не е била 

разработена конкретна насока (схема) или технология, въз основа на системно ползване на българската 

религиозна народна песен в учебния процес. Мястото й в учебния процес е неоспоримо, тъй като тя 

осигурява не само комплексно музикално ограмотяване на ученици и учители чрез интегрирано 

овладяване на основни музикални техники и умения, но ги обогятява и с музикалнотеоретични знания, 

необходими за успешната им реализация. Това убеждение се базира на следното: 

● Издадени са до момента учебни помагала, в които в една или друга форма присъства този 

жанр народни песни, които обаче са насочени предимно към проблема „обладяване на музикалния 

жанр народни песни” и са свързани с изпълнителското изкуство и с обучението на изпълнителите.  

● Подобни помагала откриват един различен опит чрез българската религиозна народна 

песен да се намери точния баланс между религиозното (в смисъла на историческото и 

нравственото), и фолклорното знание, което дори още в предучилищна възраст трябва да бъдат 

въведени постепенно. 

● Обучението по музика постепенно разширява периферията си, като откликва на съвременното 

духовно търсене чрез поместването на българската религиозна народна песен в учебното 

съдържание, като носителка на религиозната и историческа памет на народа ни, духовни ценности, 

народност. Така, чрез нея, се провокира формиране на отношение и усет у подрастващите към 

фолклорните и религиозни ценности в исторически и нравствен аспект; (пример за посочената по-горе 

книжка „Българските празници и обичаи” на издателство „Театър Пан”); 
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● Религиозната народна песен изпълнява двете основни цели на музикалното 

образование: не само да развива индивидуалните музикални заложби на децата, но и да 

формира общата им музикална култура, голяма част от която е фолклорната музика на народа 

ни и неразделно втъканото в нея религиозно наследство; 

● Чрез текстовото съдържание на песента децата получават адекватна представа за 

духовните ни богатства от дълбока древност и се учат да бъдат техни пазители още от малки до 

времето, когато сами ще ги предадат на своите деца. Именно в това е функцията на българската 

религиозна народна песен – история, религия, духовност и самобитната музика на народа ни да 

продължават своето съществуване през вековете, съхранени в този жанр песни, предавани през 

поколенията. Това обуславя място на българската религиозна народна песен в учебния процес; 

● Така формираните до момента изводи оформят следващ, немаловажен извод, а именно, 

че бъдещият музикален педагог е длъжен да има добър набор от знания в религиозно 

отношение до толкова, доколкото фолклорната ни музика, (която е задължителна за 

овладяване материя), е в тясна връзка с официалната ни от векове религия 

(източноправославната), за да бъде успешен не само като музикант, но и като възпитаващ 

нравствени качества, историческа памет и любов към родните в духовно отношение 

богатства у подрастващите; 

3. При направените експерименти и анализи със студенти от Музикална педагогика към 

ФНПП като резултати са обосновани принципи и подхфоди, които са адекватно приложими 

както на база „висше образование” (ограмотяване на бъдещи музикални педагози), така и на база 

„основно образование” (мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес). 

● При резултатите се установи, че при студентите включени в психолого-педагогическия 

експеримент, са се повишили значително стойностите за всички компоненти на възприемане и 

прилагане на българската религиозна народна песен в учебния процес спрямо предишни техни 

убеждения. По съществени изменения отчитаме при следните компоненти на нейното 

приложение: С 35% са се увеличили студентите, които имат предпочитания към определен вид 

религиозна народна песен, като мотивират това си предпочитание. 50% от студентите изграждат 

цялостни сюжети, като включват функционални взаимодействия и с други видове народни 

песни. 60% от студентите в експерименталната група, вземат сами решения какво място да 

отдадат на религиозната народна песен в учебния процес още в началото на експеримента, а в 

неговия край този процент е 90%, а в контролната група този процент се е запазил /65%/.  

● Българската религиозна народна песен пряко и косвено влияе на учителя да се променя 

познавателната активност на деца, като се обновява нейното съдържание. 

● Религиозните народни песни в съчетание с планираните ситуации се явяват важно и 

ефективно средство за предизвикване на познавателен интерес, за възпитаване на познавателна 

активност за овладяване на знания и умения, необходими за по-нататъшното духовно и 

нравствено развитие на децата. 

 

Изводи с практико-приложен характер: 

1. Българската религиозна народна песен въздейства пряко върху формирането на 

допълнителна познавателна активност на музикалната и духовната грамотност на бъдещите 

педагози чрез познаването на по-голям брой религиозни народни песни. Натрупването на знания 

и опит тях води до разгръщането и обогатяването на духовния свят и на децата.  

2. Спомага за развитието на музикалните способности на обучаващите – метроритмичен 

усет, музикалнослухови представи, усет за многогласие и т.н. 

3. Изучаването на български религиозни народни песни допринася за осмислено 

овладяване и адекватно практическо приложение на музикалнотеоретичните знания, но и за 

развиване на практическите умения на децата да ценят националната култура и музика. 

4. Анализът на качествените данни от експерименталното изследване подтърждава 

работната хипотеза, че системното и целенасочено използване на българската религиозна 

народна песен в учебния процес помага и въздейства положително върху теоретичната 

подготовка, културното им развитие и музикалнослуховото развитие на обучаваните. 

Изучаването на българска религиозна народна песен съответства на възрастовите 
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възможности, интереси и желания у децата; - тя създава преднамерена обстановка за тяхното 

научаване; - Развива у децата гъвкаво ролево поведение, като основа за разгръщане на 

разнообразни сюжети на религиозните песни; - Поддържа атмосфера на доброжелателност и 

творчеството; - Обогатява впечатленията и преживяванията на децата в досега им с религиозното 

и осигярява условия на децата за пренос на добродетели и знания от една дейност в друга; - 

Помага за създаване на духовна потребност у децата за получаване на нови знания; 

Тези насоки се конкретизират чрез образователните ядра: възприемане на българска 

религиозна народна музика; възпроизвеждане на този тип музика; елементи на музикалната 

изразност. Това изисква интелектуалната и емоционалната активност от страна на децата, 

задвижва тяхната духовна и нравствена будност, за да се запознаят практически с 

разнообразието, спецификата и красотата на българския фолклор, многообразието на музиката и 

мястото й в живота на хората. 



ІІІ НАУЧНИ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: 

 

1. Формулиран е научен проблем в областта на Методика на обучението по музика: 

мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес.  

2. Тази тема може да бъде поставена в основата на теоретическата подготовка не само на 

децата по музика, но и на преподавателите и дава възможност за по-широко разгръщане на 

основни тематични гнезда, свързани с нравственото възпитание на децата чрез музика. Темата на 

дисертационното съчинение може да послужи за отправна позиция на нова насока за изследване 

и на други теми, пряко или косвено свързани с основната. Тя  разкрива още една възможна 

основа за нов подход при структуриране на темата за мястото на народната песен в учебния 

процес; 

3. Въведени са нови тези в глобалната тема за качеството на учебния процес по музика в 

частта му – нравствено усъвършенстване на човека чрез музика и възпитателното въздействие на 

религизоните народни песни в учебния процес. 
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