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В О Н ЕД

Во современата литсратура се повеќс се открива дска 
личноста е „организатор”  ма својот ссвкупсп развиток. 
Формирањето и развојот на сиособностите зависи од активноста 
на личноста, односно не само од личните услови на култура, a 
пред cć од активноста на индивидуата во дадена дсјност ири 
услови на материјалното п духовното во културното наследство 
на човештвото. Високиот степен иа ииформираиост на личноста 
му дава можност ма ученикот сам, цслосио и ефсктивно да ги 
развива своите снособности. Во исто врсме, способностите и 
нивното осознавање влијаат врз формнрањето иа исихолошкиот 
облик, врз иоведението н дсјноста на личноста. Така, 
привлекувањето кон музиката, музичката наклонстосг, им даваат 
печат на интересите, иотрсбитс, насоченоста на личноста врз 
избраи субјективен однос кон свстот, врз стеиснот ма активноста.

Поаѓајќи од ирстиоставката дска музпчката култура на 
една средина наоѓа исходиштс и иотпирањс врз широко 
поставена основа на музичкото восиитаиие п образованис на 
младите (учсниците), разбирлмво с значсљсто на сите иаставни 
форми на музичкиот развој во паставииот ироцсс.

Иако наставниот нроцес „основно образованис” нс с место 
каде што се создаваат ирофесионални кадри, кадс што сс врши 
насочување на младите кон музичката уметпост како животен 
позив, сепак токму овде се формира одиосот кои музиката 
воопшто.

Со натрупувањс основи за сиецифичните особености на 
одделни нериоди, низ изјаснување на општото и личиото во 
развојот на музичкитс способности, во зависност на тој развој од



сите други страни на личноста на ученикот можс да сс разјасни 
неносредната врска мсѓу феномсиот возраст и индивидуалната, 
личната сензитивност, односио претходно расположенис кон 
онтимален музички развој. Поссбно важси момент е 
разработката ма количинската и вредносната карактеристика на 
музичкиот развој на одделни исриоди, кои ги определуваат 
особеностите иа возраста. Без таа карактсристика, односно бсз 
востаиовувањс иа оиштото за сите ученицм на дадена возраст 
тешко е да сс востановн личното, единечпото и уиикатното во 
развојот иа музичките способности кпј сдси учсник.

Наставата по музичко образованис има за цел со 
разновидни содржини и активности зиачајпо да придоиесува за 
целокупниот развој на личмоста па ученикот. Заради таа цел с 
нредвидено да се изработи стручен труд врз осиова на 
расположивата соодветна литература, истражувањата, личното 
работно искуство, менторско-консултативните укажувања и 
слично. Перманентоното истражување ќс добие осиова иа 
едукативно-ориентацпомен модел, односно иатоказ во 
реализација на ноставените едукативни стандарди во иаставата 
по музичко образоваине, ноконкретпо за програмската тема 
Слушање музика.

Постапувајќн во остварување на музичко-иедагошкиот 
процес, како значајио определуваље сс иаметнува и прашањето 
за односот: восиитен и образовсм фактор. Одиосно, музичката 
педагогија доста декларативио ја има иаиуштемо позицијата на 
музичко образованис со пагласеп иптслсктуално-теорстски 
пристап и се определила за восиитсн процес и тоа иа сите степени 
во оиштообразовното и ирофеснонално школувањс. Дилемата е
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рсшена, меѓутоа извесни ироблеми остануваат, кои за успешно 
музичко-педагошка ирактика не се без значај.

Проблем на истражување е, соодносот на музички дела од 
богатата музичка литература за слушањс музика со ритмичко- 
мелодиска структура и изразни музички елсмснти, соодветни на 
ирограмскитс барања во иоодслни одделсиија, во соодност со 
возраста, знаењата и пивото на музичко искуство што го 
поседуваат учениците.

И покрај евидентиото мостосњс на зголемен интерес за 
музичко слушаље, восирпемањс, доживување и изразување во

наставата, особено кај оние истражувачи кои сс интсресираат да 
ја ироучуваат таа проблематика од друг асиект сеуште сс 
недоволно испитани - соодносто меѓу ритмочко-мелодиската 
структура, сложенати комПопента ни музичко-изразните 
елементи на музичкото дело со: возраста, шаењатш, нивото на 
музичкото искуство и музичкшTie способности mi учениците за 
слушање, за аосприемање, зи дожчвуаање и за изразување mi 
музикшТш, односно педагошко-дидактичките индикатори mi 
оваа појава и нејзините едукатнвпи ефекти.

Музички дсла - соодвстни на музичкитс способности на 
учениците за слушање, восприемање, доживување и изразувањс 
на музиката со погодување, одредување, воочувањс, 
разликувањс, откривање, внзуелно и акустичко ирспознавање на 
иоимите како сиецифичиост за позитивно насочувањс на 
наставата, давајќи воедно и широка можност за реализирање на 
одредени програмски содржини.

Со хипотезата сс нрстпоставува дека мрн рсализацијата на 
програмската тема Слушаље музика на различсн начин сс 
користат музички дела, и дска тис соодвествувааг со можноста за
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одтварувањс на едукативпите стаидарди. Оваа претиоставка ги 
содржи условите за мастојуваљс па врската во ирсдметот, но м 
нејзиииот равој, односмо има статички и динамички карактер. 
Истата (поврзана во систсм со иоссбните хмпотези) дадс можност 
за прибирање на фактм и мретставувашс посрсдник мсѓу 
моделирањсто на постапката и нејзиното извсдувањс.

Обемот и слосвитоста иа нредмстот ма ова истражувањс 
„едукација за слушање музика” бара н псгово upoyMyBaibe од 
мовеќс аспскти:

- апализирање и класифицирање на музички дела;

- методско обликувањс на слушањсто музика прску 
ирезептирањс на комкрстпи методски модсли;

- восприемањс и доживување ма музички дела;

- изразувањс ка учсницитс no слушањс музика.

Односно, постмгнувањс на целта за испптувањс на стспснот

м начинот па користсњсто на музички дсла, нивмото 
соодвсствување со можиосга за остварувањс па сдукативнитс 
стандарди, како и развивањс на оптимални можности за 
реализирање на програмската тсма Слушање музика.

Начин на истражувањето

Изведувањето на ова истражување ги нодразбира 
активностите од иочетокот на собирањето податоци, со 
примената ма онределсиите техникн, до изготвува1Вс ма корпуси 
од музички дела, како и примсри на мстодско обликување за 
програмската тема Слушањс музика.

Ставот на извсдувањето на истражувањето глобално го 
чинеа:

- иредистражувањето, со рсконструкција на проектот, 
бидсјќи со него сс заиочна собирањсто податоци, потоа
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проектот на истражуваљето со исиитаницитс и 
соработницитс и самата иојава па нрсдмстот на 
истражување;

- соодносот на музичкитс комопнснти и изразните 
елемснти на музичкитс дела за слушањс музика со 
психофизичките можности и искуството на учениците за 
спушањс, воснриемањс, доживувањс и изразување на 
музиката.

Испитувањата сс извршија за времс на рсдовиото одвивање 
на наставата (на часови по музичко образование-восиитание), во 
дваесетина општини, и исто толку основни училишта во 
Реиублика Македонија.

Со однапред изготвени тестови, ирашалници и протоколи 
беа тестирани, анкетирани и набљудувани ученици-иснитаници и 
наставиици кои ја реализираат рсдовиата настава по музичко 
објзазоваиис-воспитание.

Паралслмо се вршеше смпмриска и тсоретска постапка, 
односно сс апализираше недагошката документацмја, програмитс 
и постосчките учебници по музичко образование-воспитанис. 
Исто така, од богатата домашна п свстска музмчка литература се 
вршеше анализа (формалиа, структурална и исихолошка) иа 
музички композиции за изработка иа кориусп од музички дела за 
музичка илустрација при слушање музмка кои исто така ќе 
соодвествуваат со можпостите иа учемицитс, како и за успсшпо 
рсализирањс на мрограмската тсма слушањс музика, односно, 
нсдагошко-дидактичкитс пидикатори на оваа појава и нсјзинитс 
едукативни ефскти.

Овој идејно-истражувачкм проект го чинат неколку 
хомогено поврзани делови:
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- вовсд; 

основни иоими;

теорстски ирмстан коп истражувањето;

- методолошка поставепост на истражувањето;

- амализа на податоците на истражувањсто;

- модсли на имилементација во слушањето музика;

- заклумоци;

- прилози;

- консултирана литсратура;

- содржина.

Самиот ироект бешс иоставси во 1996 година. Елаборатот 
за проектот (во соработка со Проф. Д-р. Марија Тофовиќ) се 
работешс новеќс од сдма година. По изборот м дефинирањето на 
ирсдметот на истражување „сдукација за слушањс музика” , како 
и иоимитс содржани во него, сс одредија и потврдија: цслата, 
задачитс, хипотезитс, мстодитс, техиикитс, инструментитс, 
понулацијата за испитувањс, постапките за статистичка 
обработка иа податоцитс од рсализмраното истражување.

За испитување па оние особини па учениците, кои 
иретставуваат ошпт предуслов за успсх на сдинката во областа од 
ученичката активност, односпо особини кои зависат од нивнитс 
иредисиозиции, општи знасња и искуства. Врз осиова на 
музичкитс слсмснти од иаставнитс содржини во соодветните 
одделенија се изготвија Тестови на способности за слушање 
музика за сите оддслснија од ирсдмстпа мастава. За тоа, дали с 
постигната опредслената цел, односно со цсл да сс види 
изразувањето на учсницитс од слушаљето музика, со музичко 
илустрирањс (на само едпа композиција) се мзготви 
Критериумски тест на знаење за слушањс музика. Моделитс,
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музимките иојмови и елементи беа студискп снимени на десет 
аудио-касети со прикладен тсксг за секос ирашањс. За тсстопмте 
се изготвија и соодветии клучеви.

Сакајќи да се нснита мислењето иа наставмиците, за 
односот на учениците кон слушањето музмка на часовитс по 
музичко образование-восиитанис, како и инвнитс лични ставови 
и погледи ком поставсноста на наставниот прсдмст во основното 
образование, со иосебен осврт на програмската тсма Слушањс 
музика, се изработи Прашалник-скалер.

За непосредно воочувањс на начииот па кој се слуша 
музика, односно, стеиенот на користењс па музички дела за 
слушање музика, нивното корссиопдирањс и соодвстност со 
Наставнага ирограма и музичкитс способиости на ученицитс и 
слично, сс изготви Протокол за снимањс ма наставсн час.

Исто така за слсдсњс па неколку учсници (чстири - no 
случаен избор) за врсме па цслиот насгавеп час, бсшс мзработси 
Протокол за снимањс на иосдмпсчеи случај.

Со мсѓусебно поврзување на добиепитс резултати од 
истражувањето, а во коигекст на соодносто меѓу ритмичко- 
мслодиската структура, сложсната компоиеита на музичко- 
изразнитс слементи па музичкото дсло со: возраста, знасњата, 
нивото на музичко искуство и музичките сиособности на 
учениците за слушаљс, за воснриемање, за дожмвуваљс и за 
изразување на музиката, односно, исдагошко-дидактичките 
индикатори па оваа нојавн и нејзините сдукативии сфекти, преку 
систсматско, постапно и темслно ироучувањс на ноставенпте 
проблсми се изготвија и ионудија соодветпи корпуси од музички

дсла.



VIII
Co тоа ce создадс труд на Едукативно-ориентационен 

модел, односно патоказ во реализацијата на поставенитс 
едукативни стандардн во наставата ио музичко образованис- 
воспитаиие, покоикретно за нрограмската тсма Спушање музика.



1. Т Е О Р Е Т С К И  П Р И С Т А П  К О И  И С Т Р А Ж У В А Љ Е Т О



I
основни поими

Музичката уметност no сисцифично организирани звучни 
сублимати го изразува светот bij умстиички слики, односот на 
личноста кон општсството и кон самиот себе. За разлика од 
дру 1'итс умегности, таа ис изразува конкрстпи објекти, ис 
опишува конкретии иојави во светот и онштсството. Затоа, иак, 
музичката уметпост ја поссдува таа сила неиринудно, 
разнообразно и богато да ги изрази односитс, доживувањата па 
човекот, длабочината на човсчките чувсгва и смоции.

Музичко-уметничката слмка не с само пзразувањс на 
внатрешниот субјсктивен ммр на творецот-компознтор, туку с и 
обраќањс, презир коп внатрешпата духовма сфера и обид на оној 
што ја воснриема музичката творба. Тој сскогаш во ссбе иоси 
исвссен алгоритам на опаа што с одредено за слушатслот.

Процссуалната страна на музмчката умстиост с поврзана со 
протекување на звучмата матсрија во времето. Настапувачкжгг 
карактср на ироцсситс, тсчс во врсмето, нмвиата нсиовратна и 
високоорганизирана пулсација ги открива причинско- 
иоследичните врски, благодареиис на кои структурираниот 
тематски матсријал стаиува иоситсл иа информација.

За да може пребарувањето во библиографските 
информациски системи да сс остварува ме само според масловот 
на трудот и имсто па авторот, туку и сиорсд клучните зборови 
(основнм ноими), вреди овдс да сс смоменат u образложат: 
слушање, воспрпсман.с, доживувањс н изразуван»е на музиката.

Слушаљето претстивува насочувиње на впиманието кон 
она што се сауииг, истото дч се чуе и восприем, одиосно, процес 
на примање на звучпите брапови адекватпи за човековото уво.



Аисолушниош ч релтштниош слух, како снособносш, 
заемно се корисни ч чодчт коч едчч чсшч цел. Ако, од еднч 
страна, апсолутнчот слух го фиксира ччсолутччопч ччсинскч 
квалчтет на iTionoiTi кон хој тој зазсма очределено место во 
музичко-тонскчот систем, од друга, релатшшиот слух чреку 
кванитативното тонско чротччстччуча1че ?о очозможувч 
чувството ни ччтервилскчот сооднос меѓу тоиоччте ч 
нивншТш тончлчч функцчјч чо рамкнте нч музччкчот састем.

Kola ќе се каже дека детето- учсччк треба дч се оспособи 
зч непосредио сетчлчо речГчрччгС чч музчкчтч, потребно е дч се 
чмч чредччд декч такчото реашрање ие с секогчш еднолччно, 
туку се рчзлчкувччт: сензчбчлчо, естестско ч чмчГчнчтчано 
слушчње (Според Јожс Пожгај- Мстодика музичке наставс).

Слушањето чч музчкч е чвтоиомен проблем кој се 
третчрч двојно: трчдчциоччлпо, одчосио диференцијално 
чсчхолошкч, кчко ччд нч речгчрчње чч музчкчтч кога во 
центчрот нч чнчмчнчето е случштелот и чеговото „музччко 
човедение" ч когчччшччстччко, прч imTio чредмет нч 
истражувањето е счмчтч актччпост иа случшњето.

Слушањето музчкч е чроцес чч емоцчоччлно дожчвување. 
Преку случчччето музчкч се чосччтучч ч рчзччча чучство зч 
пчтрчотчзчм, Лзубоч коч рчбочштч, се создчвч ичччкч зч 
внчмателио слушање нч музчкчтч, поточ крччшчко мчслење ч 
т ч. Всушчост, чдејчото, морчлното; естетско ч работно 
восччтчнче се остичруич ч чреку случшњето музчкч.

Слушчјќч комчозчцчч, учегшците се оспособучаат дч ?.ч 
чзнесучччт свочше ччечатоцч зч кчрактерот ч содржчнчтч нч 
музчкчтч, дч рчзлчкуаччт рчзлччнч ччдочч нч музчкч, дч 1ч 
чнчлчзчрччт осчочччте слмсччш нч формчтч чч музччкчте 
делч, дч Гч рчзлчкучччт комчочечтчте чч музччкчот чзрчз, дч



ja сфашаш u доживеаш содржччачш и da ja чзразаш музчкачш со 
текст или цртеж.

Вљсириемање - Впечаток претсчшвуаа оставање траш ао 
човечката свесш. Музччкч апечаток чретставуаа чсчхччкч 
чроцес каде што музччкотп дело се пдразуаа ао човечкошо 
сознание при иеговото усвојуаање, т.е. како форма шоа е 
пс axial кч ф еномен.

Восчрчеличчето на му.шката е сложен чсчхччкч процес an 
кој се аклученч чпаеќе созпајни ч емоцчоналчч дејчостч. Самото 
впсчрчемагм' иа музчката заачсч од поиеќе факторч, а чред се, 
од квалчтетот на музччката творба, од квалчтетот на 
чнтерчречшцчјачш, од чодготовкачш на ученчцчте за 
усвојуаање и дожчауаанге па музччкото дело, од сСпручиата и 
методска чодгптпвка ча часѓчаанчкот ч т к.

Музччкото аосприемање е дејност ао чич ччТи? условч 
прочзлеѓува ч се реалчзчра музччкчот апечаток како 
субјектчача форма, односчо кчко субјектчвеч однос ча 
музччкото дело.

Воспрчемањето на музччкото дело чма своч счецчфччнч 
особеностч. Се каракШерчзчра со емоцчочалност така чбчо 
човек ?о восчрчема дпжчауаајќч hi an че?о разноочдните 
чувстви чстоаремечо стремејќч се да чаалезс an содржччита ча 
делото, пспзнааајќч ја неГпаата целчча.

В. Л . Јаворскч пПределчл дае рамичшша ча восприемањето 
на музчката. ЕднпГчп случичае на музчка, чрч кое чоаек ји 
аоспрчема сетчачата карактерчстчка ча музччкпто дело, In 
определуаа како „надаорешно, матерчјалпо, зчукоао". ДруГошо 
восчрчемање на музчката, чрч кпе чпаек чптччрајќч се на 
звуковата карактерчстчка доаѓа дп ссдржччската стршш на 
таа карактерчстчки, дп чреобрчзуашае ча заукпачпт
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материјал, Проникнувајќи чо слчилатч mi тие зауци. Bo таков 
случај слуишњето е основа зч восириемчигето на музчкччш. 
Второто е поадекватпо восПрислшње на уметничкатш зчмислч 
и се карактеризира со присуство па доживување на естетско 
задоволство, оценка ч однос кон музичкото дело.

При восприемање ич музичката ССшорба емоцччте 
настччувччт и се јавуваат како чзрчз на односот „прнчшш- 
поселдчца", односно пробудепост во чоиекот чод дејство mi 
музичката улleCCmociTi.

Доживудаже п ретсШаауиа свесчост за иастанатата 
чромена од емоциите и чучствата, односно последица од 
алчјанчето на дрчзбчтч.

Чувстваша се определуааат како соцчјчлизиранч и 
хуманчзчршш емоцчончлни дожчиуачигч, односно чуаствата се 
чосчлнч кога се во сиитеза со емоцинте.

Процесот нч дожчвуачње ш\ музччкчтч чишоиацчјч е во 
самата личност. Инчцчрчње mi дожчауачњето u личното 
самодожнвуаиње е чечрочзволчо ч ја актуелчзчра шшлоГнати 
животна емоцпја-дожиаување mi схшчот себе. Too дожиаување 
најчесто има фрагмечтчрен кчрчктер, протекува со песознчјчо 
ниво кон ччјччтчмччтч и ччјзччччјчч стршш зи личноста mi 
духовниот свет.

Џемс Лангеоаата теорија нскажучи дека емоцчјатч не е 
ништо друго туку „ дожиауачње нч шслесни чромеич, саест за 
тие Промени, збир ич чуаствч кои потекнувачт од 
актчвчраччте мускули и анчшрешнч оргчни, кои исто тчка 
зчбрзчио функциопирачт ао иенадејни сшТ<учц1Ш

Л ичнот о дожиаувчње како специфичич „б о јч " којч секоја 
емоцијч јч u m u ,  е токму сушпшпч нч чуиствчГча, кчко осноаен 
елемент ич целокуГшчоГч емоцчончлен жчаот.
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Формирањето na музччко-уметнччкч слики кај 

слушателот (исполнчтелот), Гледаио од психолошки асиекш, 
претставува резултат од врската меѓу објективнчше средсшва 
на музичкиот чзраз (мелодији, хармонија, тембар, дчнамшса, 
регистар ч т н.), субјекччвчото разбчрање од сшрана на 
човекот на тие средства за чзразување, односио од неговите 
можности да ја восприеми и да ја „ прочита" музичкита 
кнформација, да ја ризбере нејзипата смисли, значење зи да се 
добие доживување, задоволуааи?е на музичките потреби.

Чувствата кои се резултат од сетчлното дразнеи?е, што 
се јавуваат со сетклни впечатоци (слух) се доживуваат како 
состојби на пријатиост чли непријатност, преднзвикани од 
члијанието на физичките дразби врз шшште сепшлки органи. 
(Незадоволство - недоволно одредеии емоционални состојби. 
Задоволство - израз на група пријатни емоционални 
доживувања).

Фундаментална задача и цел на проѓрамската тема 
Слушање музика е емоционално и мисловпо доживување на 
музичкото дело. За доживување п сфаќање ни музиката прч 
слушањето потребно е ди с.е познаваат осиовччте чзрчзнч 
елементи на делото.

Изразување значи од непосредно емоцчонално 
„занесување" св преминува нчз интелекшушшо осмислување на 
уметнччкчте слчкч кон лччностната на самото музччко дело, 
кон прончкнување на чндчвчдуален однос. Тука, блсподиренче на 
механчзмот на вредносно-смисловпата рефлексчја, ученчкот 
носи субјектиано-индиоидуални претпоставки кои соодветни 
естетскч нормч. Ton однесување на чндчвчдуалната 
чрчсрасност ч објектчвнчте врдчостч ни музччкото дело ч ја 
дава смчслачш ча лччносчш за арчдобчвање на делото. Односно,
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со средствата na јазикот, co Гестопп, милшки, аосклици, со 
зборови, азраз и слпчпо да се пскажат мисли, чуаства, желби, 
дожпвувања, расположепие и друго. ДожчасапаСПа музика да се 
изрази со текст, цртеж (плустритивно) и слпчно.
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U .  О С Н О В И  H A  М У З И Ч К И О Т  П Р О Ц Е С  150 H A  С Т  A  H AT A

Музичкото восиитанис п образовапие ирстставува 
едииствсн, во суштина неделлив процсс за вовсдување во 
музичката уметност и наука. Тоа е иринцииислна основа, која, 
како и сској восиитно-образовон процес, усливува основни цсли и 
задачм, а иотоа и ииза конкрстни објектшши, па и субјсктивни 
фактори.

Што сс однесува до музичкиот ироцсс во иаставата, во мсго 
сс иовеќс мзвиј)ат разлмчми аспекти кои ја потврдуваат 
сложспоста на предметот, но огкриваат и можности на линијата 
човск-музика да сс создаваат моинакви совршсни одмоси.

1.1.1. Е С Т Е Т С К О Т О  ВО М У З И К А Т А

Платоновото сстетско движсњс во музичката умстност 
дслумио може да сс иретстави како д в и ж с јв с  од  оптологијити на 
музиката (градбата на музиката, модуситс и ритамот), кон 
ГносеолоГијата па музиката (иодражавањето и еознавањето) со 
цел на акснологијата иа музиката, (норматмвитс на „добрата” 
музичка уметиост).

Аристотел вовсдува у тт с сдси слсмснт, што долго ќс 
господари со естетиката на музмката- подражшшн>е на емоциите, 
зашто слушајќи музика што подражава нскоја смоција, кај ситс 
се јавува истата емоција и тогаш кога нс ја слсдат музиката, 
ритмичкитс движс.ња м иесната. Змачи, постсисно сс отвара 
патот кон осамостојување на музиката како спсцифичсп 
феномси, надвор од тројмата кореја на танцот, музиката и 
иоезијата.
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Идеите на софизмош - ммаат тротмаи дска „музиката го 

репрезентира задоволството, а мс добродетслта и индивдуалнитс 
емоции како морални врсдности” . Противставувањето на 
„емотизмот” - дека „некои млади луѓе ги прават спокојни, други 
пак разбрани, трети ираведни, некои храбри а други кукавички” . 
Дека дијатонската музика пе ги прави похрабри од оние што 
употребуваат спхармонски или хроматски рид.

Големитс имиерии иодразбиралс културни вкрстувања од 
неверојатни размсри.

Сиорсд Кант, иостојат само трм внда убави уметности: 
Гоаорните уметпостм, Јшковпчте уметности и уметпоститс ма 
нгршTie на чувсшвата. Уметиостите на убавмте игри на чувствата 
- сиоред Кант сс двс: музиката и сликарството во бои.

„Сиоредувањсто на убавите уметпости со оглсд на нивната 
сстетичка врсдност”- ја рамгмра музичката умстност веднаш по 
литературата. Опермрање со поимите, одиосио со мислењсто е и 
Хегеловата класификација, дска „музиката ссиак, предизвккува 
во душевиоста разновидни возбудувања” . Мсѓуто таа остаиува- 
уживање, отколку култмвирањс. и просудсиа со умот, таа има 
најмала вредност од која и да с друга убава уметност. 
Асоцијативноста па музиката кај Каит с објаснста со помошта на 
теоријата на интонацијата. Таа, „иоаѓа од чувсгвата и оди кон 
неодрсдсмитс мдси” , иоради тоа што нсјзинитс висчатоци сс 
транзитории и се губат по завршувањсто на изведбата.

Музиката се наметнува бсз оглсд иа волјата ма човекот и пс 
можс да се избсгнс. Можс да сс ирстпостави дска дел од 
Кантовото испријатслство спрсма музиката ироизлегло од 
иомодното свирење на пијаната па „татковитс ксрќи” .
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Вкусот ирстставува моќ на просулување на сдем прсдмст 

или на некој вид иретставуањс со помошта иа донаѓањето или 
недоиаѓаљето без каков и да с нмтерсс. Прсдмстот на таквото 
допаѓањс сс парскува убан.

Убаво- с она што бсз иомм ирсдизвикува оишто доиаѓање.

Увшшна- е форма иа целссообразноста на сден иредмст.

Убавошо- с оиа што без иоим сс осознава како нредмст на 
нскос нужно допаѓање.

Класификацијата ма естстскиот исрипд што заиочнува во 
срсдината иа 19 вск и трае се до дсисс, с двојна: голсм број 
естетички трудовм често изиссуваат крајно спротивни и 
дивергентни ставови и идеитс во сден дел од тие трудови сс во 
континуитет со идеите на сличпите трудови од минатото.

Постои и проблсмот на музпчките граници. Средината иа 
19 вск, во таа смисла, пс иретставува карактеристичиа граница на 
иреминот од едеи во друг стмлски период, туку с врсмс во кос 
ромаптизмот с во иолма сила. Романтизмот го озмачува крајот на 
долговековното трагањс по топалитетот. Заиочнува обратииот 
мроцес, ироцссот па разградување, кој во почстокот на 20 вск ќе 
доведе до неговото самоуииштување. Разгранувањсто заночнува 
со експлоатација ма хармонијата како изразио и конструктивно 
срсдство. Kora ромаптмзмот ја вклучил хармонијата во 
постигпувањсто ма изразиоста на фразитс, кога алтерациите, 
хроматиката, меакортскитс тоиовм, хроматските акорди, 
доминамти за сиоредните стапала и т н., станалс клучно средство 
за постигнување иаинатост што сс ирснссувала натаму н никогаиЈ 
не се разрсшила докрај.

Со касицизмот с озпачен крајот иа развојот на музичките 
форми и с достигнат стеиенот па иајсложсната музичка форма-
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соиатата, со консеквенциите на сонатниот циклус. Со 
наиуштањето на тоналниот цснтар врз кои билс изградени и 
с|)угата, и сонатната форма, потоа и хисрнрхијата на степснитс во 
скалата сс нарушува и содржинската смисла на контраститс на 
одделнитс излагања иа материјалот.

Музичката култура што стои насироти сонремсната 
сстотика на музиката, треба да сс истакнс и тоа дека во цслмна 
таа е многу иобогата и многу иоразновидна, отколку нејзипиот 
теориски одраз. Ова богатство и разновидност на современата 
музичка култура с двојно: од сдна страна, сс наоѓа брзата 
промена на стиловитс, а од друга, совремсната музичка култура с 
карактерисгична со мултипликацијата на музичките жанри, 
односно новите синкретички жанрови, кои според всќе 
навсдениот иринции доживуваат и брза промена на стиловите во 
своите рамки. Значајно сс влијае и врз каркатсристиките на 
самото музичко битие.

Со голсмо количество музика што стигнува до човекот 
иреку слектро-техничкитс медиуми, индивидуата прима многу 
иовсќе музика отколку што тоа било можно порано. Промсмет е 
музичкиот концеит и со тоа концептот на музичката култура. 
Она што како идсја го застапува авангардната или 
ексиеримснталиата музика, с многу далску од тоналмоста на 
забавната музика на истото времс. Во ваквата сложсна ситуација, 
естетиката на музиката повеќе се смашла во смисла на 
ирилагодувањето на одделнитс филозофски насоки, од кадс што 
ја извлекувала и методологијата и го дсфинирала прсдметот на 
истражувањето. 20-тмот век го означува и дефинитивното 
осамостојување ма соцнологмјата и исихологијата па музиката,



како и развитокот ма лингвистиката, со што сс придонссува за 
којавата на сениологијата на музиката.

Аргументацијата на сдна, со цсл за гснерализација на 
иодрачјсто на друга наука, доведувало до психологизам, 
социологизам и т н.

Хербарт ги поставил основнитс тсзи иа естстичкиот 
формализам. Тој сметал дска „убавината ис значи мишто друго 
освен она што е- убавина” . За Хсрбарт, музиката претставвуала 
иогодио иодрачјс за исшггувањс и дсмонстрација на идеите. 
Судовите што обично сс опфаќаат со терминот „вкус”, се 
резултат иа сложснитс слсмснти. (Хсрбарт воедно е и сден од 
основачите ма модерната нсихомстрија).

Објективизмот на убавото, во корслација со „оргапот” со 
кој убавото се прима, не е - чувство, туку фантазија. Тој ист 
објективизам придонесува слушателот да ужива во тонското дело 
што звучи. Kora убавото дејствува исклучиво врз разумот, 
човскот сс одиесува логички намссто естетички.

Хаислик ја вовсдува дииалшкита на чувстаата. Со оваа 
динамика тој, сспак, сс оддалсчнл од својот учмтсл Хербарт, н од 
апсолутно - чистиот формализам.

He иостои никаква можноаст за ирикажувањс на чувствата, 
и дека тоа ирикажувањс никогаш нс можс да стане есгетски 
иринцип иа музиката. Убааото во музиката не би било 
конгруентно во всрното нрикажувањс на чувствата дури ни 
тогаш кога тоа би било и можно. Смисловните односи на 
тоновите сами по себе се и иодражавачки.

Праелементот на музиката сс смста хармонијата, a 
нејзината суштина ритамот. Ханслик ја надополнува 
онтологијата на музичкото битис со што го создава неговиот
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објективитст со гмосеологијата, во која сс образлага суштииата 
на музичките идеи. Ако една музичка идсј а е целосно доведена 
до појавност, тоа с всќс самостојно убаво, всќс с соиствсна цел. 
Содржимата на музиката се- формите раздвижемм од тоновите. 
Според Хаислик, постои „иптензивно дејствуваи>е на музиката 
врз човечкиот нервеп систем”, при штотаа, всушност, има повеќе 
моќ од останатитс умстности.

Психолошкото свртувањс кон сстстскнтс проблеми на 
музиката, норади карактерот иа самата наука, восдпо озиачувало 
и свтрувањс иа интереситс кон субјсктот што го креира и што го 
доживува музичкото дсло. Психолошката сстстика во своите 
интереси била миогу иоразличиа од сстетиката ма формализмот. 
Успсситс кои психологијата ги иостмгнува во овој период, пред 
се, се однссуваат на физиологијата на нерцепцијата.

Фсхнср се обмдсл да ги одреди исихолошките закони што 
владеат и во сстетското освојување иа феномснот. Основниот 
иринцип што ги одредувал овие закони с принципот на 
асоцијативноста. Фехнср се мстакнал м со статистичкото 
исиитуваље. Тој, исто така за цел го иоставил разјаспувањето на 
паралелизмот помеѓу „пронорциитс на движењсто и

доживувањето” .

Музиката може да го ирснесс човскот од рамнодушна, 
состојба во особено расположенпс. Исто така Фехнср заклучил 
дека ова расноложение можс да сс одржува или зголемува, и ако 
сиротивноти расположение е премногу силно, оваа

противречност може да сс доживес како нсрасположение.

Хелмхолц повеќе сс замимавал со иерцсицијата и физиологијата на убавото како основа за доживување на музиката. Анатомијата и (|)ИЗИологијата на убавото укажувале
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дека музиката е, сепак, дстсрминнраиа од структурата иа 
влакната во Кортнсвиот opran. Хслмхолц всли дска „убавото ги 
рсшава ситс сложени звуцп во иендуларни трепсрсња, според 
законот на симпатетичката вибрација, и ги ирифаќа како 
хармонични само оние дразби и лсрвитс што немаат пречки” .

Сиоред Асафјсв процесуалноста подразбира некакво 
онтогенетско, односно во самото дело, и филогемтско, односно 
историско движење и развој. Иитервалите се - всли Асафјев, 
„форма на изразување во сској дадсп систем од тонови преку 
пазвучен ред” . Елемемтот па колективпата свсст стапува стожер 
околу кој седвижи интервалот.

Асафјев се нотрудил да го прикаже развитокот на 
интонациите на интервалите, со п јт о  ќе го доведе и изведувањето 
на карактеристичиите интервали на интонацискиот избор на 
одредени стилски епохи.

Лукач ќе ја одрсди музиката во однос на другите уметности, 
со тоа што непосредно ја одразуват конкрстната предметност на 
човековиот надворешсн и внатрешен свст.

Во општественоста на музиката н пејзиниот подражавачки 
карактер се вклучува и музикологот Зофја Лиса - (Полјачка), 
која ќс придонесе за едио нијансирано и продлабочено 
теоретизирање на музичката уметност. Да се дсфинира 
музичкото дсло како клучна и централна сстетичка категорија, 
произлегува од сите можни исиитувања: историските, 
географските и жанровските. Значи, во одредени периоди на 
разовјот на музичката култура, дејноста на човековиот звучси 
исказ се огледувала во дслата, а во други, снротивпо, во звучнитс 
творби со други онтолошки својства.
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Прмнцииите na историскиот и географскиот „рслативитст” 

иодсднакво сс примеисти и врз аспсктитс иа процссуалноста на 
музнката. Според Лиса, таа процссуалпост кај слушателитс се 
остварува со помош на чиновите ма спорсдување: а) 
утврдувањето иа еднаквоста на фазите, б) пивната целосна 
различност, односно коитраст. Во тоа сс состои и активното 
обликување иа формата од субјсктот.

Според Блох клучни иретпоставки што ја детсрменираат 
суштината ма музиката: антопологизмот, експресивноста, 
утопизмот и антроиоцснтричноста. Историчноста на музиката 
кај Блох е фон врз кој се следи појавувањето и развитокот на 
одредспи категории што можат да имаат филозофско-естетички 
карактер и значење. Низ историчноета се изведени и музичките 
форми и обликувањето на музичкиот простор. За да ие сс 
расфрли ништо, мора тоновитс, сеиак, да сс држат заедно. Блох, 
сеиак се концентрира во триаголникот: барок-класицизам- 
романтизам.

И Блох и Шоненхауср и даваат нривилегирана нозиција на 
музиката, тргнувајќм од нејзината моќ за откривањс на 
иајвнатрешната суштината на свстот. Спорсд Блох, музиката нс с 
мстафизичка суштииа иа светот туку видовнтост.

Тргнувајќи од гносеологијата, која с исходишна и 
ултимативна, Адорно ја остварува комплстпата аналитика на 
онтологијата на дванассеттонската и атоналната музичка 
техника. Тој се заиимава со музнчките средства за да ја докаже 
нивнатаисторисказакоиитостипромекливоет.

Шенберг и Веберн успсалс музичките дсла да ги доведат до 
мајголемото ниво на густина и конзистенција на формалниот 
состав. Во тој дух новата музика ги дсмолира орнаментите, а со
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тоа ii симетрично- скстензивмите дсла. Во новата авангардпа 
историска позиција посебна улога одиграло рушсњето ма 
тсжалмтетот. Различните димснзим што ги носсдувала музиката 
на тоналниот круг, осгапуваат слободио да сс развиваат 
самостојно без илам, „исконски” .

Рушењето на одделпитс компонснтм на томалмиот систем 
довсдува до крајиа нарцијализација м изсдмачувањс ма тоновите 
од додекафонскиот рсд. Музиката стаиува етатична без 
можпости за варирањс, со можиост за различмо рмтмизираљс. Сс  
иримеиува низата во чстири модуси: мнверзија, како „рак” , низ mito почмува со послсдниот тон, и како инверзија на ракот. 
Ширипата иа изборот на мслодиската смисла ги трпи истите 
ограничувања, а дисонанцата во овој систем има иоссбио 
зиачсњс.

Фсиомснолошката сстстичка школа во музиката добива 
поголсм број нрмврзаници. И нопатаму осганува барањето за 
пожива активност на слушатслот и па сдно јасно, објсктивно 
созиавањс на самиот феномсн. Клучниот методолошки ирмиции 
станува фсномснолошка редукција. Покрај ова иробиваље во 
длабочината на самиот феномсн, фсномспологијата подеднакво 
ќс сс занимава и со модалитетите иа сгзистенцијата иа тоа битне, 
односно кумуиикациската релација автор-дело-изведувач- 
нубл ика.

Шенкср е сдси од првите прииадници ма феноменолошкиот 
начин на мислеље. кој го гради свосто објаспувањс на фсноменот 
врз основа на три слемснти: праслогот (фсномснот на басот- 
тоиика, доминанта, тоника); прилинијшТш (нској вид оригинална 
мелодија); средниот слој (сето она што ги иоврзува важните
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тонови). Шснкеровата редукција можс да бидс нригодна метода 
за аиалнза на делата од барокниот и калеичниот мстод.

Принципот напнатосш и разрешување с подсднакво 
ирисутсн и во трудовмтс па фсноменолозитс.

Халм ја разгледува мслодијата, односно, темата- кај фугата 
п сонатата и процссот иа обликувањс иа формата низ 
динамизмот на иротивставувањс иа самостојнитс енергии.

Мерсман го образлага движењето врз осиова па 
„континуирамата иоследоватслност на спротивности”. Мсрсман 
ги поделил квалигетите на музиката иа примирпн (мелодиката, 
хармониката, ритмиката) н секундарни (атгиката, динамиката, 
колоритот), за да дојдс до тектоинкати како сума на ситс 
иеиосредно обликувани сили во дслото пгго го создаваат 
елементите, од нивпото просто настојувањс, до израз да израснат 
во просторот.

Хартман ја дсфинира музмката како слободна игра со 
формата. Утврдувајќи го тоиот како „материја со која сс 
обликува музиката” , Хартмап ги прогласува сукцесмјата к 
поврзаноста на тоновите како „рсалси слој и прсдсн план” .

Според Бузопи иостојат дссст модусп преку коп музичкото 
битис сс трансформира на иатотод композмторот до слушателот: 
(идејата на музиката, откривањсто на схото, музмката во 
партитурата, толкувањсто на записот во свсста иа диригентот, 
толкувањето во медиумог, акусгичката перцснција, аудитивниот 
избор, избраии делови од свеста, музпчкото доживувањс, 
обновувањсго на музичкото доживувањс).

Гермапскиот музиколог Карл Далхаус го избира „средниот 
пат” за да гч реши иовеќсзначајпите можмосш на толкувањето 
на музичкиот феномен. Спорсд Далхаус, хетерогсноста на
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мислељето има свои историски фои и единствено на тој начин 
музичката уметност можс иравилно да се третира. Далхаус сс 
занимава со различните асиекти на естетиката иа музиката со цел 
за „смирување” на антиномиите коишто го иоларизираа 
естстичкото мислење за музиката на 20 вск. Исто така, тој се 
занимава и со односот на музиката п тскстот, како и со 
независноста на инструменталната музика.

Жизсл Брслс посвстува иовеќе свои дсла на мрашањсто за 
односот иа есгетиката и интерирстацијата. Тој тргнува од 
нретпоставката дека музичкото дело доживува формалиа целина 
само кага сс обраќа кон сетилата во момсптот па извсдбата.

Прифаќањето и доживувањето на естстските особини 
скоро секогаш се естстски обоени. Естстските убавини во 
музиката, како и во другите умстности, не можат да се доживеат 
потиолко интелектуално. Емоциите и т>  го слсдат сстетското 
доживување можат да бидат проследепи и со пекои надворешни 
манифестации.

Дали кај ученикот е иредизвикана иекоја рсакција, можс да 
се забележи и по иеговото држеље. Ако пекоја музика му сс 
домаѓа, учсникот с добро расположеи м иокажува интсрес за 
истата. Наиротив, ако музиката му с само наметната, ученикот е 
иотиолно иасивем и изгледа уморно. Оваа иослсдна реакција 
може да иридонесе миогу мал коитакт со музиката.

Како што с потребно учсиицитс да сс учат иа естетско 
воочување, мсто така, кај нив треба да сс развива и способност за 
естетско доживуваље.

Со доживувањс на убавмната и складноста (хармоничноста) 
ма музиката, ученикот е способен да ја доживее и содржината. 
(Пример, иосните што ги опејуваат природнитс убавини на
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татковина, кај учениците побудуваат чувство и љубов кон иса, 
песните иак кај кои се всличи работата, кај учсниците побудуваат 
желба за работа, за активпост). На учениците поблиска им е 
таканарсчсната програмска музики, бидсјќи има точпо одредена 
содржина. Но не трсба оваа консгатација да ја исклучи 
иримсната на апсолутната музика за работа со учениците. Во тој 
случај на учениците треба да им сс укажс на слемснтитс на 
музичкиот говор и да сс спорсдуваат со онис во програмската 
музика. Мсѓутоа, практиката покажува дска новозрасните 
ученици со систематска работа можат да сфатат и да доживсат 
содржини на композиции изразсни со елзмеити на музички говор.

За да сс создадс некој емоционален однос кон музичкитс 
дела, иотребно с повсќекратно повторувањс за да им стане 
позпата, и да можат да се снајдат во мноштвото влијанија.

Творечкото настојување кај учсниците (и кај 
талентираните) е ограничено заради нивмото малечко искуство. 
Творсчката активност треба правилно да сс насочува, на 
учсниците трсба да им се иружи одредено искуство, елемснтарни 
знаења и вештини и да се мотивираат на креативност. Со 
творечката активнист кај учениците сс иридонесува не само 
развивањс па музичкмтс способности, туку и за нивииот сестраи 
развој.

1.1.2.Ф УН К Ц И ЈА Н А  М У З И Ч К О -В О С П Т И Н И О Т  П Р О Ц Е С

Важно с да се истакне методското мачело дска и 
правилното водсљс иа наставата ио музичко образование и 
воспитанис никогаш не би имала за цел иотполно да го 
искристализира знаењето кај ученикот за музмката и за нсјзините
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сстстски закопитости, туку да ја развие учсипковата умешност, 
тој да може на свој личен, индивидуалсм, мсѓутоа секогаш јасно и 
свсспо образложсн начип, да сс иостави кон умстиичкото дсло.

Култивирањето на естетското проучување, формирањс на 
естстските врсдмости, псрцснцијата и музичкиот вкус ја чипат 
самата срцевипа ма музичкото образование.

'Гака. како рсзултат може да сс добие развиена музичка 
свест на идниот граѓанин, кој музичко-уметничката 
ироблсматика ќс ја опфати во толкава мсра колку што е таа 
условсна со нсговитс индивидуалии музнчки предисиозиции. 11е 
треба да има никаква присилба над ириродата, туку трсба само 
неговите скриени можности да сс откриваат до релативна мерка 
што ги одрсдуваат исихолошкитс, воспитните и општествени 
чинитсли (иредисиозиција, училиште и срсдина).

Музичко-воспитниот ироцсс, како и секој наставио- 
восиитен процес, во ситс свои стами и стснсни е мовикан да ја 
сдуцира, развива п формира личноста. Двата ошнти патишта за 
восприемање на сознанието-сетивсн и аистрактно-логичен, важат 
и за наставпиот процсс ви музичките дисциилини. Улогата на 
слушмите и сензибилнмте сстила, на восприемањсто и 
иретставитс во музичко-воспитииот ироцес е значителна. 
Недопустливо с да се омаловажува сстивпиот или логичниот пат 
за добивање на сознаиие, заради фактот дска музичко- 
умстничкиот факт иретставува псраздслио сдлпство од сстивна 
комкрстност во умстиичката обонштсносг. Карактерот на 
семзорпите (сетивните) сознанија ја оиределува понатамошната 
мисловпа дејиосг, а осигурсиата висока созмајмост и целиост во 
музичко-воснитната работа го определува рсзултатот на 
крајниот ефект.
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Co рсдовно патрупувањс па зиаења, со усвојувањето на 

наставнитс содржини, сс збогатува и ирактичиоста кај учсниците. 
Постеисно тис го совладуваат рационалнмот начин и потфат за 
оперирање со тие знаења, за користсњс ири други дсјпости. На 
тој начин, наралелно со смоционалното, м во интслектуалниот 
развој на ученицитс сс создаваат суштсствспи промсни.

Квалитстна карактсристика на соврсмсиата личност би 
била непотполна ако пс сс оирсдсли цслосиост и вредиост иа 
системот. Тоа с условено и од (|)ормираната дсјиост на музичко- 
воснитииот ироцсс.

Засдно со емоционално-сознајнитс, во практичната дејност 
низ иаставмиот нроцсс во музпчките дисциплмии, сс вградуваат 
мдси м иогледи на светот, оцонувачки критсриуми (естетски и 
морални) и умеења за дејствување па внагрешиата 
(исихофизиолошка) п надворепшата (нсихомоториа) активност.

Наставно-воспмтпиот ироцсс ги става учсмицитс во 
конкрстми социјални односи. Учсничкитс микро-колективи 
(класови, умстничкм состави) сс иоволна срсдина за утврдувањс 
на социјалната средина за развивањс иа мотивациски систем, 
насочсп кон самоутврдување и саморазвивањс пиз училишниот 
исриод ii при завршувањс на образованисто. А  освсн тоа 
музичко-восннтниот ироцсс има уштс едпа особииа-тој обединува 
двс крајпи иротмврсчиости: сдна с формирањс иа творечка 
личност со „солистички” квалитетм, а другата добивањс чувство 
за ансамбливост и колективизам. Тоа има големо значењс во 
музичката практика и при изучување на имструмент, но има свои 
форми и во тсоретскитс дисциилини.

Во современите општествени ссј)аќан>а сс формира и 
искристализира принцииислно нотиолио одрсдси став сирема
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музиката, музичкото восиитување и образование. Првин 
музичкото образовамие било ставаио и сфаќано како интегрален 
дел во целосииот развој на личноста, дел за ссстрано формирањс 
на човекот, меговите духовни, емоционални и творечки способно- 
сти, нодвлекувајќи дека тоа е развој на иидивидуалност, но и 
хуманизација иа цслокупниот човсчки живот и работа.

Музиката, спрсма тоа, е составсн дсл ма шилтественото 
движсње на кое и во минатото таа с средство за идеолошка 
борба. Меѓутоа, веќе не се користи нротив човечкото слободно 
сфаќање п изразување, туку напротив, стана значаен фактор на 
ослободен човечки дух. Зблмжувајќи поединци и маси, богато му 
се оддолжува на општеството за се што с вложено во нејзиниот 
развој и шнрсње. Спрема тоа, огнитествените рамки и темели на 
музичкото воспитание и образование цврсто сс иоставсни.

Имсно, како рсакција ма иорансинште интелсктуално- 
тсоретски становишта и догматски пристаи иа „сколистицизмот 
u педаГоцешТшзмот ”* во односсгг ученик-музика, доаѓа до 
потполно дистанцирањс од какво било воонштувањс, сиитеза и 
теоретски заклучоцм, иа самодоживувањето на музиката се смета 
како битен фактор за разбирањс па уметничкото дело. 
Избегнувањс секаква иостапка која би можела да се 
окарактеризира како „сувоиармо теоретизирање” , „вербализам” 
или „историцизам” се занемарува и сс паиушта теоретската 
основа. Така се оди во друга крајност, исто така еднострана како 
и онаа порамо. Спрсма тоа, јасно с дека современата музичко- 
педагошка концспција стое на становиште дека музичкото 
восиитание треба да опфаќа и осиовни елементи ма образовниот 
процес.

* - Д. Плапит - Музика нз раинјпх асискта - Београд 1969.
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За да сс постигис такво насочувањс м соодвстен одиос, во 

музичко-недагошката практика е иотребио да се тргне од 
доживуваљсто, бидејќи ирм слушањс музмка тоа с примарна 
реакција, а иотоа иостспсио да се настојува извесно искуство, 
откривање па законитост, крсмраље и форммрањс па музичко 
дсло, iiiTO значи влнјаммс па создавањс и одредспо музичко- 
тсорстско знаење. „Откажувањсто од крајната цсл иа музичко- 
воспитната работа можс да бидс во иосдиим коикретни восиитни 
ситуации, но тогаш мора да сс бндс свесен дска пс с постигната 
цслта дска с изградеп љубитсл на музика чијшто критериум за 
вредносгга иа уметноста на топовите ќс биде насивсн. Исто така, 
треба да сс биде свесеп дека нс с искористена музичката 
ументпост како воспитсн фактор во она мерка во која таа можс a 
и треба да биде искористсна” .

Поаѓајќм од ваквото сфаќаље, современата настава но 
музика во општообразовнитс училмшта можс да сс организира во 
рамкмтс па различнм нрсдмстип иодрачја кои, глсдано од 
теоретскп асискт, можат да сс систсматизмраат и опишат, но кои 
во музичко-мсдагошката практика претставуваат само патокази 
што водат кои едииствеиа, целосна воспитпо-образовна цел. 
Зголемено инсистираљс иа едио иредметно подрачје, тоа значи 
да се загрозува неопходната рамиотежа впагре во воспитно- 
образовниот процсс, иа спрсма тоа сс довсдува во ирашање и 
неговиот конечсн резултат. Предметнитс иодрачја, разбирливо 
имаат своја вертикалио-спирална линија, п во рамките на секое 
од нив постапно сс остваруваат иоставепите задачи во однос на 
нивната сложеност. Односио нсма никаква иричипа и овде да не 
сс применат иознатитс дидактички правила изведени од 
прпицииот на систематичносгг и иостаиност: од блиску кон
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далеку, од едиоставио кон сложсно, од лесио кон тсшко и од 
иознато кон нсгтознато. Оваа с зиачајпо да се иагласи, бидсјќи 
токму во музичката настава cć уште релативно често сс јавува 
извесна псдоцентрична состојба. Поаѓајќи од спомтани детски 
интерсси, наставата се иретвора во игра и забава, свесно се 
избегнува нејзината систематичност и образованието сс смалува 
или иотполно занемарува. Во крајна линија, со ваквата постаика 
воспитно-образовниот нроцес се оддалсчува од науката и 
уметноста вооишто, а ученикот се затвора во „неговиот свет” , 
што во современото оиштество нс може да претставува 
ирогресивна ориентација. Конечо, во систематизацијата на 
предмстните подрачја можат да се диференцираат и ирсдметни 
области како делови на едно предметно подрачје, игго може да ја 
олесни постаиката за рамномерно ангажирање на восиитаникот 
во ситс видови на воспитио-образовнмтс постаикн што сс 
реализираат.

Треба да се иагласи дека оваа систематика нс значи 
оддалечуваље од музичко-тсорстските мислм. Напротив, во 
содржините на сите иредметии подрачја п области се ирисутни 
музичката теорија, солфеж, хармонија, контраиункт, науката за 
музичките форми, науката за инструментите и историјата на 
музиката, но секако, во согласност со основмитс цсли и задачи на 
воспитно-образовниот процес, негова'га принципиелиа 
определсност и психо-физичката возраст на воспитаникот.

Методолошката основа на пснхо-акустичките истражувања 
ја сочинуваат експериментитс со кои сс обезбедува целосна 
контрола како при создавањето на стимулусите и 
регистрирањето на реакцмите, така и ири останатитс релевантни 
услови. Вистината, како најзначаен пснхолшикм атрибут на
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тонот, сиаѓа мсѓу најистражуванитс феиомеии па исихо- 
акустичнитс основи на музиката. Сиоред бријноста, слсдат 
истражувањата на гласиоста, како исрципирама смла, јачина на 
тонот. Тонскиот квалитет (бојата), поради својата 
мултидимензиомалпост, во иомала мсра с предмет на психо- 
музичките студии. Димеизијата ма времето, како физички 
корелат на звукот, сс истражува во исихолошка смисла како 
траење, додска со психолошкпте димсизии на просторност и 
густината на звукот, кои имаку исмаат аналогии физички 
иарамстри, иред сб, сс заклучуваат психо-акустичките 
разгледувања.

Практичната примена на музмката с, исто така, нредмет на 
психо-музичките разгледувања, нако студмите во повсќсто 
иодрачја на примена ис сс иоссбмо бројии и не го надминуваат 
експлоративпото ииво. Покрај естетскмте и сксиресивнитс, 
музиката има и цела низа „немузички”  функции: во зависност од 
карактерот таа стимулира или смирува, сс користи како срсдство 
за зголемувањс на ефикасноста на процесите на учсње, псјзината 
примсна во индустријата се ироучува од аснскт на влијанисто на 
работниот морал и иродуктивноста, а како „мизадина” , музиката 
овозможува хуманизирање иа околината во различми институции 
и на разни мсста. Во терапевтски цели музиката систсматски сс 
користи од ирсд нсколку дсцении, со тсндснција на нрошнрување 
на обемот на примена. Со стимулативното, смирувачко или 
социјализирачко дејство на музиката сс сака да сс помогпс во 
иредмзвикување пожелни промени во однссувањсто на 
иациентот, и т п.
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1.1.3. Л П А Л И З А  H A  М У З И Ч К И  ТВОРБИ  И С О З Д А В А Љ Е  

П Р Е Т С Т А В А  ПРИ С Л У Ш А Њ Е  М У З И К А

Аиализата па фактурата нс с само техничка оисрација, туку 
и важсн момент од етруктурирањето на звучната материја, од 
нсјзииата впатрсиша оргапизацпја. Комилексниот карактер на 
фактурата ја упатува анализата кон различпи асмсктм: општ- 
уметнички, комуникативси и комиозицмоио-логичеп. Првиот го 
опфаќа умстничкото сдинство на делото, псговата оформеност 
како завршсн формално-тсматски систсм. Фактурнптс срсдства 
имаат мајјасси однос кон естетиката на комиозиторот.

Анализата на ладовите средства во мелодијата бара 
сообразност со рсални историско-стилистички услови, 
определувајќи ги координатите на музичкото мислсње. 
Функционалмите тсндснции, соодносот помеѓу стабилните и 
нестабилни ладови систсми, лмпеарните сили каде што се 
зголемува зиачењето на самостојноста иа иитервалскмте 
соодноси, како м мстро-ритмичката страна, влсгуваат во 
комплексот од проблеми. Кон нсго сс вклучува и фомичиата 
страна на мслодиската линија, јасно поврзана но нсјзините 
содржајни ладовм срсдства. Тие можат да акцентираат на 
одрсдсии пунктови во мелодијата, да го потенцираат пивното 
значење ииз средствата што ги дава ладовиот колорит.

Огшсната анализа сс засиовува на претноставката дска 
уштс со ирвитс звуцм на комиозицијата ирактично с иокрснато 
спсцифично „доживувањс" на дммсмзмитс иа времсто, иа тој 
иачин in to  реалниоттск иретставува музичко врсме. Времето се 
„промушта” прску „музички простор” и тоа, бидејќи започнало и 
своевидно иартмтурио „одбројувањс”, настанува „музичко
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време” , тоа би било „доживсапо" времо (temps duree) кое сиоред 
истнот автор, е реално издвосио од „опросторсиото” време (temps 
еѕрасе)*.

Музичката анализа, логичката линија е насочена кон 
содржинската страна па музичката форма, кон нејзнините 
спсцифични средства, оргаиизирани во соодветммот систсм. 
Историски ироизлегувајќн и развивајќи сс. систсмите иа 
оргаиизација сгремат кон свои карактерни, иманентни 
виатрешни механизми на дсјствување и закономерности, коишто 
го регулираат движсњсто и структурираљсто па музичката 
материја. Логичката страна на анализата е директно зависна од 
карактерот ма систсмот, кон којшто падлежи аиализираното 
дело. Во зависност од тоа во аиализата сс опредслуваат како 
најошпти кординати, внатрсшнитс врски помсѓу слсментите на 
целината, како н големииата па реалпо суштествените и 
дејствувачки структурни елсмснти во системот.

Историската лнпија во апализата ја надополпува логичката, 
збогатувајќи ја со иовеќе информации во сфсрата иа историскиот 
тск, сс мснува и музичкиот јазик м сволуцијата ма стилистиката. 
Систсмитс на музнчкото ммслење со сопствсмитс вматрсшни 
закоиомериости, сепак, шггориски ес мсмливи м релатмвни. 
Заради тоа, историцизмот нсопходпо приеуствува во разните 
пивоа на анализа, како и при изучувањето на категориите 
музички форми, музичка синтакса, тсматизмот и формалнитс 
принциии.

* - Henri Bergson. - Fissai sur les donucs immediaies dela conscience 3 e cdlicion ..Quadrigc” , Presses Univcrsilalircs dc France. Paris. 198R
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Содржината с идсјата, а форма с како таа идеја с 

овоплотспа. Интерссот па исихолошката анализа ирвенствено с 
насомсн на структуралната законитост иа дслото. Процесот на 
сознамие со чија иомош прсдметот за изучување (дслото) 
мисловно се расчлеиува на иеговите соетавии делови, нли сс 
одделуваат карактеристикитс на тој прсдмст (дсло) за да можат 
тие да се изучуваат како дсливи на цслината, ќс придонссе за 
сеопфатно разбирањс, емоционално и мисловно доживуваљс на 
истото.

Важна задача на сскос онштсство с рсшавањето на 
иедагошките ироблсми сврзаии со формираљето на развојот на 
учсникот, на неговиот духовеп одпос кои светот што го 
оикружува. односно ироблеми сврзани со развојот па градењето 
на личноста. Решавањето ма тис нроблеми можс да сс бара врз 
воспитапмето само тогат, кога тоа сс разгледува како дсл од 
цслта на човештвото, сврзано со расветлувањс на мекои од 
асмектитс на заемииот одиос „човск-свст” . Тогаш кога 
восиигамието е насочсио кон формирањс на личноста, на 
нејзиниот одмос кон светот и коп самиот себс, кога 
воспитувањето на учсммцитс кон општочовсчкитс вредности и 
нивното самоутврдувањс се ирави во услови иа субјскт- 
субјективиа засмност. Во процссот ма таа засмност субјектитс 
(возрасен-дстс) заемно се збогатуваат и го осигуруваат возвратот 
па оншточовечкото во еубјсктио-личноспо иастојување, 
благодаремие на учепичката (дстската) активност и самостојност.

Восприемањсто на учсникот како цсл и врсдпост стои во 
основата иа тој педагошки ироцсс, рсализираи во рампоиравиост, 
благодарсние ма кос сс создава индивидуален обид и сс 
формираат квалитети, својства и сигурпа заеммост помеѓу
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детската (учеиичка) личпост и евстот. Прстставува извссност, 
дека цслосииот развој ма ученикот, исговата самоувереност, 
растечката компетснтност и развој сс творечки нотепцијал што 
зависи исклучиво од мсговитс имтсрсси и смоциоиална 
иаклонетост. Ошитата смоционална состојба, чувствитслиоста на 
личноста (учсиикот) како резултат од задоволувањс ма своите 
интерсси, иотребата и успсхот од брзото ориситирање и 
ирестројувањс иа својот одиос кон сдна или друга животпа 
ситуација сс изразува пиз исјзините појави во нејзиното 
однссувањс. Глсдаио во исихолошко-нсдагошки илан, 
настојувањсто, нсговата насочепост, сстстскиот мехамизам на 
врсдиост, смоциоиалио врсдиосната ииформација го изразува 
односот на личнота кон срсдииата што го опкружува.

Уметноста ја има таа сила да иредизвика смоции, да биде 
иоткрснувач на механизмитс за будсњс на чувствата. 
Восирисмањето на уметноста (музиката) нс сс свсдува само иа 
интелектуални, а прсд се на емоционални ироцсси, на 
доживување на умстничката содржина и на умстничката форма. 
Преку него личноста гм изразува индмвидуалнитс, интимните 
односи кон условитс иа свосто суштествувањс, кон самиот ссбе 
си, односно доживувањсто на уметничката форма води кон 
дожнвувањс на самиот себс си. Toranj уметноста е во состојба да 
ги преобрази механизмитс иа регулацмја па односот иа личноста, 
иа нсјзините духовни вредиости, на сето ona што на личноста и сс 
пудм. Во ироцесот на тоа заемно доживувањс на умстиичката 
форма го ирсобразува доживувањето на личноста на свој начин и 
спорсд своја форма.

Растечката улога на умстноста како фактор за формирањс на 
умствената активност на личноста, естетскиот однос кон свстот,
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неговата убсденост п утврдување иа ставот дска воспмтанието на 
учсницитс (децата) од областа на уметпоста с исоиходно. 
Воспитанието преку уметноста (музиката) носи глобален 
карактер, и тоа, од сдна страна, таа во личмоста формира 
естетски однос кон свстот и кои самиот ссбс си, а од друга, 
содејство иа сесграност ма таа личност. Естетското усвојување на 
свстот с творсчко самоутврдуваље ма човекот. Во таа духовно 
ирактична засмност со личпоста, големо мссто авзема музичката 
умстност.

Музичката уметност е умстиост која сс развива во времсто 
кога низ осмислени и специфично оргаиизирани звуци го 
изразува во умстнички формн односот, доживувањето иа човекот 
кон светот п кон себс.

Восприемањето и исполнувањсто иа музиката по својата 
суштина е смоционално доживување. Бсз доживување нс можс да 
сс достигнс до пејзииата содржина, д» музичко-умстничкитс 
форми. Музиката ис би била ona што трсба да биде ако нс 
изразува и нс буди чувства. Осповпата содржима иа умстничкитс 
форми во музиката с развивањето и откривањето па човечките 
односи.

Суштипата на музичката маука с мејзиното практично 
дејство, нејзпните исограпичеии можиоети за духовно освојување 
и преобразувањс ма човскот, кој с дсл од тој свст. Исто така, 
музичката умстност нс гм изразува само односитс па творецот 
кон свстот, no пстата с м срсдство, засдпиштво мсѓу пародите.

Музпката пепосредпо дсјствува врз чувствата па личноста. 
Музиката с и емоционален фон, кој сс создава со оптималии 
услови за умствено развивањс п воспитапис па личиоста. Таа ги 
прави привлсчпи објоктптс и иојавите од околипата, го задржува
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вниманието, ги збогатува ирстставите, го активира мислењето иСЈ1ИЧ1К).

Восприсмањсто м иснолиувањсто на музиката Gapa ис само 
да сс обмисли и осознас музимката содржииа, но и создава жслба 
да сс размснат висчатоците и чувствата создадсни од таа 
содржима. Така, музиката создава услови, ја зголемува 
умствсната и смоционалната активност, односно услови за 
„учсње” низ доживувањето па определсни врсдности. Кај 
личноста се формира неговиот формален лик, за развојот на 
одговорност, животна радост, ииицијативпост, пастојчивост. 
Учеството на личноста (ученикот) во различни (|>орми на 
музичката дсјност создава услови за формираљс па редица 
морални квалитети и добра култура па однссување.

Добиените смоции, прсдизвикани од музиката, имаат 
благотворно влијапме п врз псрвниот систсм ма личмоста, во 
квалитетот на односот и движсњето на цслиот физички развој на 
детето (личноста).

Воспрмемањето на пспггата ииз музичката наука, 
ирисвојувањсто ма естетскптс вредпости ирм нсгуваљс на таа 
наука и нивниот ирссврт и настојуваље сс оиредслуваат, 
признанието ма ученикот мс само како продукт, туку и како 
субјскт. творсц на својот сопствсн развој. Односно кај личноста 
се формираат ошпточовечки квалптсти и својсгва, кои што ја 
регулираат взасмноста личност-музика.

Заемиоста на личноста со музмката бара комнлсксно 
спсцијални и општи музички сиособности, овозможувајќи го 
восириемањето и мсполнувањсто на музичката творба. 
Покоикрстно, сс бараат такви својства па личиоста, кои за да го 
овозможат ошнтото-умстничко усвојувањс и обработеност иа
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средствата na музикалпата изризност, осмислување м оцсиување 
на естстски факти за да се дојдс до откривањс на испрсплетепите 
нешта во музичката форма, објекти, појави, односи од светот кои 
ги нобудиле пак чувсгвата, мислите п идепте иа создавачот 
(комиозитор). Восприемањсто на музика создава подготвсност на 
личноста, развивање ма музикалноста, на музичките способности. 
Тоа придонсува исклучитслно значеље, тис коп што заемно 
дејствуваат со музичката уметмост, можс да сс смста само тогаш 
кога сс создадени услови кои сс тссно поврзани со музичкото 
воспитание и музичкиот развој.

Музичкото восиитанис е субјскт-субјективна заемност 
рсализирана во услови на сскојднсвио негување низ музичката 
наука во извесна музичка дејност и возраста на учсникот, кадс 
што субјектите заемно сс збогатуваат, иравсјќи општочовечки 
музички вредности во субјективно-лично настојувањс, 
произвсдувајќи, предавајќи илм творсјќи.

Музичкото восиитанис с иродолжителем процес, нсзависно 
од возраста на личноста.

Целта на музичкото воситиаиис с музичкиот развој на 
човекот, сфатено како ироцес на ирмсвојувањс на богатството ма 
музичката култура создавапа од човештвото, кадс што 
традицијата и соврсмсиоста сс соединуваат во имсто иа развојот 
на човечката личност, на стимулирањето на творечките 
можности u развој во името ма развојот на самата музичка 
култура во врсмето. Поточно цслта на музичкото воспитамие е 
насочена кои учсникот-субјект па засмиост со музичкото 
искуство, во кос во услови на дмнамм !\о мснуваље на светот сс 
формира индивидуален стил на оиштење на уметноста, на учењс
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n запознавање иа свстот имз пего, на можпости да сс орисптира 
во разлимпите музичкм појави.

Основимте задачи па музичкото восиитапие сс условени и 
од неговага цел, потчинета од општата цсл за развој па 
ученичката личност и нсјзиииот музички развој, сообразени со 
сисцифичиоста па музичката умстиост, засмиоста човек-музичка 
умстност м можиоста на учсниците и сској учеиик во различии 
етапи во школувањсто.

Дналитичкото откриваље па „ссмантмчкнте” функции 
(фупкции од формалното значсње) на еквивалснтни класм 
практично може да сс одвива по фази така што:

1. ЈЈа  микросинтаксичко ииво (речснмца-фраза и 
подрсчсничмо-иотфразмо ниво) ирво сс откриваат различнитс 
формални елсменти. Нивпото мегусебмо иропозиаваље с 
послсдица на еквивалентност заснована врз нивните 
карактеристики (сличпоста-раздвојува и слично). Сској од овис 
слемснти ќс покажс такви својства кои како да го сочииуваат 
дслот на некоја изборна сквивалснтна група, односно како да му 
обезбсдуваат прииадност на мскоја груиа со заемна сднозначна 
кореспомденција, нри пгго ирисуството на сдсн одрсдси, a ne на 
некој друг елсмсмт, м ќе направат нивните разлики да бидат 
носители на значсљето.

2. Н а  макросиптаксичко пиво (мадрсчснмчно-иадфразно 
ммво) се откриваат односм помсѓу двс или повеќе установсни 
еквивалентни групи на микросиптаксичко ниво. Во таа смисла, 
семантичките карактеристики на наведсиите поединечни груии 
ќе ирстставуваат дслови па сдпа, мсто таква, сквивалсптна груиа, 
но овојиат, во завпспост од постосчката хисрархија, груиа од друг 
степен. И така, постспено no рсд, сс до еквивалснтната група која
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ќе ги опфати одиосите на ситс групи подрсдспи во цслината на 
музичкото дсло.

Описната „анализа” по фази, со која иостепено сс создава 
формално значење во свсста на слушателот за нскоја 
композиција, ги следм можните правци на таложењс на 
висчатоци (кумулативна анализа). Постаиниста е основна форма 
на оваа метода, која тргнува од елсментите коп целината, на ист 
начин како што се случува и во стварноста-тогаш кога музиката 
се создава или слуша. Притоа, постепено сс доаѓа до нараспување 
на „семантичкиот бран” кој може да дсстигнс прилично големи 
размери и лесно да го „понссс” заинтересираниот слушатсл.

Музичкитс форми пе треба да бидат третирани како 
апстрактни, надвор од историските консгрукции, туку како живи, 
развојни, тсматски систсмм, кои се наоѓаат во процес на 
иостојано движење и еволуција при различни социјално- 
историски услови. Со следење на движељето на историската 
линија во една анализа, можс да се стаса не само до суштествени 
наоди, туку и да сс направи извесна нрогноза.

Во историјата на музиката не сс исклучспи случаите во кои 
големи мајстори па музичката уметност го имаат „изминато” 
врсмето и самобитноста, предвивдувале многу од она што 
историски било условено како далечиа претиоставка. Пример: 
Бах - и неговите квартети, кои можат да Сшдат реализирани no 
новите историски условп н аХХ век од Барток п Шостакович.

Мстодот на изедначеност, еднаквост, најшироко сс користи 
нс само во музичката аиалнза туку и во други области (хемија, 
физика, аматомија). Методот ма сдиаквост дава широка 
информација за различните нивоа па апализата. Дури само во 
однос на едно изразио средство (мслодија или хармонија) можат
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да се установат суштествени детали за цс.лата аиализа, кои водат 
коп окрсделено стилско миво, можат да сс укажат цемтралии 
решенија. Со овој мстод може да се достигис до подлабоки 
организацнско-логички врски, откривајќи го патот на дадениот 
стил во етаиата на неговата еволуција.

Музичката форма е специфична умстнмчка оргамизација на 
систем од средства, пеоиходии за рсализација на дадсната 
содржина. Системот од средства прави сложен комплекс со 
својата внатрешна организација, обедмнувајќи ги мслодијата, 
хармонијата, ритамот, метрумот, фактурата и т н.

Во поширока смисла на зборот музичката форма 
иретставува едиствен и целосен процес иа теченис во вре.мето на 
изведбата на сдно дело. Во потссиа смисла на зборот, музичката 
форма е сооднос на елемснтитс на музичкото дсло и нивното 
заемно влијание.

Под музичка форма во иотесма смисла на зборот можат да 
се разберат, индивидуалните соодноси кои и ирипаѓаат на 
виатрешиата организација на сдмо дсло, откривајќи ги 
особсностите на композициониот илан, така и на општите црти 
на дадената музичка форма, која настанува и се развива во 
оиределени социјално-историски услови.

Разгледувајќи ги формите како содржииски форми со 
исограиичени можмостм за немсцрпни сликовити решемија, 
музичката аналмза гн следи нивниот гслезис, минување и 
еволуција при различно-жанровскни стилски услови.

Во системот па изразните средства мслодмјата зазема 
централно место. Таа учествува м во комплексот на височинските 
соодноси, интонативпата изразност, ладово-хармомските 
средства, метроритамот, жанровските елемснти и фактурната
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целина. Таа се стреми кон својата архитектоничност и 
внатрешната динамика на развојот, способни да ги 
концснтрираат визуелпитс црти па едпо музичко дсло.

Комилексниот и високо организиран карактер на 
мелодијата е сврзан со неисцрпните изразии и конструктивни 
можности, што ја чинат животоспособна и стабилна како 
функционален самостоеи уметиички систем со висок коефициент 
иа содржајмост. Во мелодијата пастануваат и дејствуваат некои 
од закономерноститс и принцинитс, кои имаат ис само локално 
значење и дејство, туку истите се распростираат н врз општата 
логика на развојот во музичката форма.

Оиределувањето ма поимот мелодика не трсба да биде 
сднозначно и е пеопходно да бмдс сообразеио со нејзината 
разнострана ирирода и самобитност.

Во усната традиција на народното творештво, како и во 
постоечките современи жанрови (примср во детските песни, во 
масовните ноиуларни и забавни жанрови), мелодијата е 
едногласно изразена музичка мисла. Во неа е содржан целиот 
комилекс од средства, врз кои се гради музичката цслина. Во 
условите на развојот на повеќсгласисто, мелодијата с главен, 
водечки глас, со својата висока индивидуализација, допуштајќи 
одделување од општиот контекст. „Високата концентарција на 
средства вп мелодијата, просторно ја посат во преден план и 
при една сложена и повеќеслојна слика *

Височинските соодноси нсносредно се иоврзани со стспенот 
на нејзината организираиост. Иститс имаат закономерен 
карактер и се рсзултат од дижсњето на различни височински то-

* - (прнмср): Бсла Барток - Концсртза вполина и орксстарброј 2, I сгап
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нови, кои образуваат единство и сс, исто така, стабилеи слсмснт 
во организацијата на мслодијата и за одрсдувап»с иа историско- 
стилистичкитс работм со константна голсмииа. „Меѓутоа, н 
незначајии отстапувања можат да ги деформираат 
закоиомерно подредените височински соодноси".*

Височинските соодноси го чинат рслјсс])от и графиката на 
мелодијата. Таа го материјалнзира хоризомталното, линијско 
мерењс на звучната матсрија. Навраќајќм сс во врсмето, 
мслодијата нротекува ис хаотично и произволно туку како 
закономерпо организмраи процсс со својот липсарсн ирофил. 
Мслодиското движеЈБе дава нросторни асоцијации за јасно 
доловувањс на сознанието.

Динамиката на мелодиската линија, заснована врз 
соодиоситс мсѓу нодигањето и сиуштањсто, и е потчииета на 
определсм нринции. Неговото дсјство излсгува од рамкитс на 
мелодичиите појави и сс распростира врз архмгектонскиот плаи 
на музичката форма. Брановиот-1ipmiцми с важсп стимул и ири 
градсњсто иа големи музички форми.

Мелодиското противставуваи.с с дмпамичен прииции во 
линеарното разграмуваљс на мслодијата. Мсговото дсјство сс 
јавува низ оддслпм мелодмски двмжења, кои му противречат на 
општото движењс па делото. „Меѓутоа, мслодпската линија 
може да прави и ?олемо сПуттиње само иадолу, почнувајќи од 
високо изразепа теситура Гш надолу дури до милата октава * **

’  - (иример): Л. В. Бстовеи - Снмфоннја број 5, н Д. Шостакопич - Симфонија Срој 7** - (ирпмср): Л. В. Бетовеи - Соната ча мвјаио On. УО
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Ингонацпјата с onoj изразепо уппвсрзалси фактор во 

музикатл, кој дејствува на ситс пнвоа во организацијата иа 
смстсмот од изразни срсдства. Оживувајќи ја врската мсѓу 
слемснтите. таа „пулсира" исизмерно ири тскот иа музиката во 
врсмсто и од своја страна ја оемислува содржината на 
ироцссуалноста во сите нејзшш перноди. Звучпата матсрија има 
интонациска ирирода, која сс иоајвува, пс само ннз музичкптс 
содржиии, туку и низ вонмузичкитс асоцијативии врски. 
Интонацијата сс протега низ цслиот ток па звучиата музичка 
материја, ироектирајќи сс иа мслодиската хоризонтала, 
акордската всртикала на мстроритамот, тембарот, ритамот, 
динамиката, фактурата и од најмалитс микросдммици во 
структурмрањето ма материјалот до гемсралнитс планови на 
архитсктониката. Осознавањсто ма улогата и зиачсњсто па 
нптонацијата во музиката с од рсшавачко запчсњс за музичката 
анализа.

Функцжжалноста с сдна од најсилннтс формативни 
својсгва на хармонијата во тоналното ммслење. Таа го стимулира 
дсјството ма логичкитс фупкции и помага ирм засдништво на 
целината во музичката форма. ЈПроизлсгувањсто и 
кристализирањсто на функцмомалиата логика с продолжен 
истормскм ироцсс, кој мипува пиз разми стаии, за да достнгнс 
висок стспеп иа зрслосг во класичпата музика.

Дсјството на (ј)ункционалиоста сс појавува на сите иивоа:

- микроетруктура (соссдпи слсмспти) како и па голсми 
а рх итс кто м ск н 11 а ј 111о в и.

Функционалпоста во иотссиа смисла иа зборот с 
иодредспост на топиката иа лабилнитс фуикционални сфери: 
домнмаита м субдоминанта. Како основсп двигатсл с конфликтот
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мсѓу двата фуикционални антипода-нсстабилмата доминанта и 
понеутрална субдоминаитна функција.

Во иоширока смисла па зборот функционалноста с сооднос 
меѓу тоиалностите. Тониката која сс просгира ииз основата на 
формата с цсмтралниот елемеит. Движсчката сисргија се изведу- 
ва на новисоко ниво како конфликт мсѓу цснтрализираната 
развојно главма тоиалност и подрсдепитс тоиалностм.

Конструктивпите својства на функцпоиалноста иаоѓаат 
ИОЈ1И израз низ функциоиалните врски на растојаннс. 
„Ризрешувшието пи нестабшиште функции (натштоста) ао 
каденцншTie комплекси можат да се реализираат не само во 
ностоечките пепосредно do нич стабилпи созвучји, и комплекси 
од созпучја, туку и По извесен Псриод од музичко време".*

Функциоиалната логика во класичмата музика се одликува 
со стабилност и сфикасност на врскитс, со закономсрна 
расморсденост на фумкционалнитс сфери. T u k u ,  за почетеи 
стадиум на ризчој во формата е најтшшчно аоаедување иа 
домшшнтната тоиалпа сфера **

Субдоммнантмата сфера с ионсутрална и има онределени 
конструктивми својства на централпо-насочсна сила, со дсјство за 
закреннување на стабилноста во завршнитс сггадиуми на 
формата.

Ритамот и метрумот како два хисрархиски стенсни во 
врсменската организација на звучниот материјал, имаат општ 
кореи. Процесуалната дишшика на формата сс иотпира врз 
нејзиното сиихроиизираио (иаралслно или намссга), илп асинхро-

* - (иримср): В. А  Моцарт - Коицсрт ча клавнр и оркссгар, број 20,1 став, кадс што домп- нантната хармонија no 4-такт не доГшна рачрешувањс no 5-так г, туку па роастојаипс по 8-такт.** - (иример): Л. В. Бетопсн - Симфонија број 9, II став,домш1а11Г11ата тонална сфсра може да бидс директна-тоналност на Ѕ-стапало, нсдирсктпа иа 3-стапал» и поретко на 7-стап.
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ннзирано дејетво. Шмроко распространсчч» с закопомсрноста на 
метроритмичката усоглассност. 11сјзииото дсјство сс потиира на 
течснисто во времсто иа музичката матсрија пиз динампчно 
двосдинство „сггабилност-нестабилност”. Метрички лсснитс 
врсмиња сс однссуваат кон тсшките како нсстабилни коп 
стабилнп голсмини. Аналогно па тоа, иомалитс нотпи вредиостм 
се одиссуваат кон поголсмитс. Во иоширока смисла иа зборот, 
рмтмичкитс сложсиости и поразличим дслови создават стрсмсж, 
скломост ком посдпоставпите м собрапитс.

Закономсриоста за усогласспосга па дсјстввуањс на 
ритамот м метрумот с едпа од можнитс теидспции во развојот иа 
формата. Во опрсделенн жамровски сфсри, кадс игго доминираат 
хомофомн срсдства, коордмнацијата на ритамот и мструмот п 
нивните појави чинат сдна појава.

Во цслосната мроцесуална градба на музичката форма 
гсмата сс вклучува во смтс стснени и пивоа, учсствува во 
оформувањето на различните мисповни цснтри, давајќи нм 
акцснт на моментитс со повисок тематски интснзитет. Нејзиното 
порамномермс) учество во дпиамиката на развојот с сврзаио u со 
смалувањс па иитсизитетот на тсматската пулсација, со 
растурање иа тсмата во т.и. „ошити формм на двпжењс”  нли со 
појава на нсиидивидуалнзирап тсматски матсријал.

Тематскиот матсријал претставува мснуваљс и развој нод 
дејство на разновиднн формалио-образовни иринципи. Со 
усвојувањето на музичкиог јазик формално-образовните 
принцини сс збогатуваат, а исто така сс нојавуваат и нови, ком 
што соодвествуваат на ирвнчнитс својсгва и рсални квалптсти на 
те м атс к м (>т м атс р иј а л.
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Интоиативното обповувањс с, истотака, сдеп од формално- 

образовните принципи со нсогранимеи радиус па дсјствуваљс. Се 
јавува на различни нивоа низ различии и подвижпи форми.

Тематскиот контраст с припции, кој радикално го обновува 
тсматскиот развој. С с иојавува како во мал (во одпос ма соседпи 
мотиви), така и во одиос па заврпшите дслови од формата, како 
поголсм слемснт. Значењето му се простмра во спте сфери иа 
уметмоста како сдси од уиивсрзалнитс ирипцшт боз чија номош 
е иеможно дсјствувањсто иа сложспитс формативми системи.

Во музичката форма коитрастнто сс сдни од најразлични 
карактери и условно можат да се сведат на неколку 
разновидмости.

Коптрасното противставувањс обично сс иојавува ирп 
непосрсдно течение на заврнЈНИТс дслови од музичката форма.

Музичката форма с цслоссн, сдинствсн мроцес којшто тече 
во врсмсто. Високоорганизираната звучиа матсрија сс восирисма 
во нсјзипото тсчсппс, иснрскмнат развој од ирстходмото кои 
слсдното. Слсдејќи го нсјзипото разгранување, сс востановува 
паличје на заемно иоврзанп стадиуми, коишто сс разликуваат 
спорсд нивото на нивпата ироцссуална дииаммка. Некои од нив 
протекуваат интснзмвно, а мекои со иобавна брзина на 
ироцссите, ири што настанува расчлспувањс на исто и различмо. 
Различниот стспсн иа коицентрација на срсдствата и заситсност 
со збиднувања, создава ирстноставки за фнукционална 
различност, за создавањс на различни ио смисла завршни делови. 
Функционалпата дифсрспцијацпја се распростира иа ситс нивоа 
на структурата и го стимулира о(|)ормуваи>с'1Ч) на сиптаксисот во 
музичката с|)орма иреку создадеиите момспти во временското 
течение на свосвидии иаирегнати зиаци. Со нивио иосредство
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јасно сс доловува иулсот на звучната матсрија, нсјзината висока 
организираност како поситсл на ииформацијата.

Расчленувањсто во музичката форма се појавува во сите 
сгеиени на структурирањето на тематскиот матсријал: во 
микроструктурата (најмалите градбени сдиници или 
микроклетки) и во макроструктурата (од хиерархиски 
расположивите стспонм до најголсмитс клучпи плаиови).

Во основата иа музичката форма дејствуваат двс 
протмвтежи, но мсгусебно се надоврзуваат и иадонлонуваат со 
теидснции: ироцесуалма (иоврзапа со неирскпнливоста на 
развојот) и конструктивната, која наоѓа израз во

расчленувањето, во нсопходноста на прскинувањс на тсченисто. 
Расчлемувањсто го изразува закономерниот карактер во 
организација на музичката форма, редот п иоложбата на 
елементите во иеа и нивннот сооднос и ошитата логика. 
Расчленувањето создава конструктивна прсглсдност, бсз која 
восприемањето и осмислувањсто на музичката целина е 
неможно.

Расчлснувањсто во музичката форма достигнува до 
неговата носледпа точка, одиосно до најмалата самостојна 
мисловиа единица-мотивот. Градсњсто на музичката тема, како и 
на тематизмот како систсм, сс потиира па нрвичнитс 
микроклетки, на имиулситс, кои што содржат потснцијални 
можности за развој кои го чинат мотивот. Нсговата појава во 
живата завучна материја, како основсн градбем слемеит, с 
резултат од концентарцијата на карактерните црти, 
оирсдслувајќи му ја формата иа своевиднист во музичката 
форма.
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Метрммката ирирода иа мотивот ja оиредслува неговата 

коиструктивна страна како група тонови, обсдинсти околу сден 
стабилсн момсит (силпото, акцентирано метричко врсме). 
Голсмината на мотивот сс опредслува во зависнот од размерот на 
повисокитс (по хиерархија) од мсго слемсити, од интсизитетот на 
мелодпско-линеарните сили м амплитудата на мелодискитс 
бранувања. „В о  определени стшгистнки содржината на 
мотиаот се сместуаа обично an римките nil тактот *

Фразата сс состои од нсколку мотиви (минимум од два). 
Иитонативо поширока и иобогата од мотивот, фразата можс да 
има разновидна мотивска содржина. „Обединуаањето на 
мотившTie во фраза најчесто се потГшра врз основа на двојки, 
од еднаквн нли (во поредок случај) различни мотиви".**

Од тројната рсдица: создавање-исполпување-восприемање, 
ќс сс заночне со трстата компонснта на објаснувањс заради 
значењето:

а) при анализа на исихолошки ироблемм во музиката 
воснриемањсто доаѓа ирво во човековото истражно иолс;

б) тоа с водсчко u важпо суштествување иа првите двс 
комионенти, кои инаку ја губат смислата без него;

в) тоа е најдобро изучено и нрво е влезено во маучната 
тематика за музиката;

г) од дидактички потреби, добро с да сс започне со нсго и 
оттаму да сс одм кон другите ироблеми.

* - (нример): ‘1>. Шсшсн - Прелудиум Оп. 28, Орпј I, нјш .1. Браме - Симфопнја Gpnj I oran’ * - (npiiMcp): Л. В. Бстовсн -  Соиата ча пнјано Оп. Ш, брчј 3, IV стап-рондо; Ј .  Брамс -  Интсрмсцо On. 1 16, Gpoj 2; <1>. Шопсн - Соиата no li-moll, On. 58, I cran
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Функцијата ма слухот с основа за музичко восприсмањс. 

Усвојувањето иа тие иарамстри е прсдмет на акустиката и психо- 
акусгиката две иодеднакво м мајдобро разработсии области вс> 
музичката наука. Иаучната анализа во тмс областп иостига 
најголсма точност м убсдливост. Тоа довело до градсње на 
акустиката како сдна завршна и точпа дпсциилима која располага 
со доста големи п точни осиовп.

Слушнн осети сс ирсдизвикуваат под дсјство на почстсжот 
на слуховиот рецеитор на псриодично згуснувањс и разредување 
иа воздухот (звучим браповм) како рсзултат па нишањс на 
предмети што даваат звук.

Звучните брапопп сс надолжни трспсрења ма чсстички од 
воздух, иредизвикаии од телоти кос треиери, кое служи за извор 
иа звук.

Звуцитс можат да сс раздслат иа музички тонови м шумови. 
Музичкитс тонови сс иериодични звучни трсисрсња, шумовите- 
пспсриодмчмм трспсрсња. Кон првмтс се идиссуваат звуцитс на 
камертонот, гласот па псјачот, звуцмтс на музичкиот ииструмент 
и слично, а кои вторитс-шумот на водоиад, чукаљето, троиањето 
и слично. С с разлмкуваат уштс м чисти и сложспи тонови. Чист 
тон с звукот иа камсртопот, сложен звук на музичкиот 
инструмснт luni човсчкиот глас. Сској чист тои сс каркатсризира 
со чсстота и амплитуда (илм растојанис) ма тремсрењата. 
Сложсните тонови се разлпкуваат сдси од друг no составот на 
различност но честота и амилмтудни движења. Слуховите оссти 
сс разлмкуваат но височина, спла м боја (тсмбар). Височипата ма 
тонот основно сс опрсдслува од количсството трентаи во 
секунда. Колку с честотата на трепетите поголема толку с 
повисок т о н с у г  и обратно. Исто така височината на топот го
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покажува влијанисто и интснзитстот иа тоиот. Така, ако сс 
засилува висок топ тој изгледа уштс иовисок. Ако сс засилува 
нмзок тон, тој ќс изгледа уштс ионизок.

Слуховиот орган на човекот рсагира па слушни осети на 
звуци во нрсделот од 16 до 20.000 треиерсља во секунда. Звуцитс 
кои лежат иодолу од крајната граиица па осети на ниските звуци 
сс нарекуваат иифразвуци. Звуците што се иаоѓаат над гориата 
граница на високите звуци сс иарскуваат ултразвуци. Животните 
можат за восприемаат и такпи звуци кои што човечкото уво не 
можс да ги восприеми.

Слуховите осети сс карактсризираат со пространствсна 
локализација на звучни дразби. Тоа сс постигнува благодаренис 
на двојната работа на двстс мозочни иолутопки и разликата во 
врсмето ма идењето па звукотдо секое уво.

Областа на музичкото слухово восприемањо има свои 
соиствеии граници и е значитслмо намалспа во снорсдба со 
нсштата што се објаснуваат со дејствувањсто во музиката со 
тонови, восприемањето е најјасио. Оддслппот аналмзатор иа 
восприемените импулси во мозокот нс с тссно локализиран, a 
пастанува во кората ма голсмите полутоики, вклучувајќи врски и 
со другитс анализатори. Освен тоа, учсствуваат и сиецијални 
јадра на ииализаторите, образувајќм патруиување, густи 
концеитрации па слсмситите на анализаторите, каде што 
дејствува амализата и еиптсзата. Таква с амализата и синтсзата на 
музичкитс тоиови.

Помсѓу музиката со дијатонски карактср и музиката со 
чисто хроматски (значи музмчки фактури засновани на 
дијатонски односно хроматски скали) иостојат иовеќс формм на 
премииување во самите скали, и попекогаш с иотсшко да сс
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опрсдели дали една одредена структура с со дијатонски или со 
хромагски карактср. Дијатониката има извесен објективен 
карактер (особено музиката со дурски карактер), додека 
иримеситс на хроматиката во дијатонската фактура го 
субјективизираат изразот. Во изразииот карактер на 
дијатониката u хроматиката постои едиа „чудна”  
иротивставспост во самата хроматика како сстстски феномен. 
Значи до субјсктивизација на изразот довсдува саморазвиваље и 
заострувањс иа сиротивностите помсѓу дијатониката и 
хроматиката во фактурата а кога ќс ирсовладее едната од нив 
изразот, иовторио се сгреми кон објективиост (дијатонскиот 
„објективизам” с иомал од хроматскиот).

Во музичката синтакса (која ги проучува законите за 
градсње на мелодијата) важм и ошитото правило: повторуваљсто 
на истиот матсријал ја дели формата на делови, а новрзувањсто 
на различен материјал ја ирави сдинствсна, псдслива. Одиосно, 
истото-раздвојува, различното-спојува.

Во уметнмчката музика сс отстанува од шаблонот на 
мелодиската форма каде што с тоа можно, додека во забавната 
музика иретставува правило (тоа с воедно и едпа од разликите 
иомеѓу овие два музички вида).

Полифоната тсма иема (освсм во почетокот) однапред 
одредеп хармоиски илап. Меѓутоа, хомофоната во поголем број 
случаи држм извесен одреден хармоиски план. Најважно е да се 
сочува во тој поглед иочетокот па ирвиот дсл на големата 
реченица кон вториот, другиот и ирвиот полупериод кои вториот 
во периодот да има рсциирочен карактср: ако иочстокот на 
ирвиот дел с па тоимка, вториот ќе иочмс на доминанта, а ќе 
заврши на тоника. Спрсма тоа, односот на хармонските функции
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вотаквите мелодии би бил пивертен: тоимка доминанта-домината 
тоника (ТД-ДТ).

Музичката мелодија нсма (освсн но вокалната фактура) 
зборови како израз, и затоа во своитс „ирашања” и „одговори”  
гаа има неограничена артикулациска слобода.

Слушањето музика е автономен проблсм кој сс третира 
двојно: традиционално, одиосно дифсрсицијално исихолошкн, 
како вид иа реагирање иа музиката кога во дснтарот на 
вниманието с слушателот и псговото „музнчко иоведеиис”, и 
когиитивистичко, при што ирсдмст на истражувањсто е самата 
активност на слушањето. Првиот начин на однесувањс на 
слушателот на музиката се разглсдува од повсќе аснекти:

а) Физиолошкото сс одиесува на следењсто иа 
физиолошките реакции на различпн вндови на музиката, на 
пример, седативната наспроти стимулативната (no Гастон 1970);

б) Психолошкитс аснекти на однссувањсто па слушателитс 
сс многубројни и испреплетспи и се рсалпзираат прску 
емоционалните одговорм, односио музичкиот вкус, што сс 
иоклопува со третирањето на ирашањата од оиштитс начими на 
реагирањс на музиката;

в) Социјално-психолошкитс аспскти го зафаќаат 
истражувањето на иовсдепието иа слушатслот во врска со 
социјалиата средина: како влијаат нмтср иерсоналпмте односи и 
влијателните личности (родитслитс, наставниците, врсниците) 
одиоспо социо економските фактори;

г) Развојните и воспитно-образовните видови на 
поведенисто ма слушателот: текот на развитокот на способноста 
за слушањс музмка, можноста зн восиитување сиособности за 
слушање на музиката се третира двојно.



Поелементарииот начим ja паглаеува важноста на 
мсхапизмитс на релативно едноставпото, нспосрсдното 
аудитивно групирање (на нримср групирање на низа од тонови no 
височина) кое создава едноставии или сложсни импликации. 
Сложените процсси на мсрципирашето па музиката можат да сс 
објаснат дури со вклучување иа функцијата па виимаиието, кос 
овозможува избор иа она што ќс сс слуша и иомиењето на 
воочсните врски и односи на тоновите во музичката материја, 
што всушност ја нретставува суштипата на музиката. 
Снособноста за аудитивпото рсирсзептирањс на она што сс 
слуша е суштипска когнитивпа активност пред слушањсто 
музика.

1.1.4. Р Д З В И В А Њ Е  И Ф О РМ И Р А Њ Е Н А  М У З И Ч К И  
С П О С О Б Н О С Т И  И М У З И К Л А Н О С Т

Човечкиот ум ие само што собира восхитувачко мноштво 
од иоединсчности туку е во состојба и по хронолошки рсд да 
реиродуцира низи од ирстходимте случувања. Човсчката свсст за 
врсмсто зависм од причипата па човсчкиот ум да дејствува со 
„најизменичпи чиновм иа вниманис” .

Доколку човскот е онкружсн со збиднувањата на 
музичкиот тек, дотолку ќс му изглсда дска врсмето брзо 
иоминува. Појавата во смисла како луѓсто го чувствуваат 
временското уредување врз основа ма насочување на вниманисто, 
претставува тежок ироблем. Односно, постојат неколку фактори 
кои сс важни и коишто можат да го отежнат приемот на 
случувањата во музичкиот тск, или нотиолно да го исклучат 
контексот со композицијата која сс слуша. Таа причипа, сскако,

4 1
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ja истакнува важноста за насочувањс па вниманието. Ако 
музичкото дсјсвува!вс сс одвива во силио згусната низа, односно 
иовсќс музички збиднуваља сс случуваат со згусиат редослсд, 
тогаш заморува вложувањето папор за исираќање ма таквиот 
музички тек, и особепо значајиите елементи во нсго се со цсл 
благовремсно да сс идеитификува и слушни да сс препознаат 
клучните формални единици, важни за разбирањето суштината 
на музичкото дело.

Во рамките на перципирањето на музиката мошпе е 
зиачајно нрашањето на механизмите на груиирање, односно 
организацијата на музичките информации, со оглед на 
сложсноста и брзото сменувањс на голсмиот дијапазон ма 
звучните впсчатоци коишто онкружуваат и пред аудитивниот 
систем сс иоставуваат извоиредио комнлексни барања на 
интсриретација иа звучииот снсктар, аналогио на барањата кои 
ги поставува и визуелниот систем. Соочсн со сложсната 
аудитивма, одиоспо музучка коифигурација, слупшиот систсм 
врши груинрањс сиорсд извеснп карактеристики: фрсквенција, 
амилитуда или иросториа локација иа елемсптитс.

Проблсмот за развивање и формирање на музички 
снособности зазема цемтрално место во музичката иедагогија и 
нма фундаменталио значење за музичкото воспитание на 
учениците. Решавањсто на овој нроблем зависи исклучиво од 
ириодот, од различните концепции, кои стојат како воведнп 
иозиции нри иеговата разработка.

Развојот иа музичкитс способности, пс само во животот 
туку и (тврди нсихолошката и иедагошката литсратура) од 
музичките заложби, од природната надарсност на човекот.
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Постојат повеќе гледишта за тоа дали музичката наклонетост с 
вродена или се стскмува.

Современата теорија за дијалектичкото единство на 
нриродното и стекнатото во способностите го оиределува 
биолошкото и социјалното како систем за детсрминација на 
единствен процес на развојот на музичките способности. За 
разлика од механичкиот детерминизам, кога внатрешнитс 
причини непосредно го определуваат ефектот на содсјството 
независно од својствата на објектот иа содејство, односно 
внатрешните иричини дејствуваат пиз внатрсшнитс услови.

Индивидуалииот музички развој кај ученикот, како и 
другите појави, се нотчинети па законот на детерминизам и сс 
онределуваат од заедничкиот однос на снецифичните внатрсшни 
и надворешни услови.

Тис ириродни особености, таа внатрешна структура, во која 
се обопштуваат ефектите од музичката дејност ма личноста како 
субјект па таа дејност, и животната дсјност како индивидуа може 
да сс опрсдели како пегов музички потенцијал.

Што зиачи дека односот „иптерес-музички сиособности” се 
менува во процссот на музичкиот развој на личноста, дека 
улогата на генотипот не е едиаква како во однос ма различни 
степени на музичкиот развој, така и во однос на музичките 
способности. Музичките интереси можат да се опрсделат како 
дадени нретпоставки, како потенцијални услови за музичкиот 
развој на личноста, кои во засдништво со определени услови 
можат да откријат влијание на формирањс на музичкитс 
снособности. Во формирањето на музичките сиособности 
учествуваат „коонеративно” генетичкиот фоид и со дејство на 
социјалната средина. Генетичкиот фонд во таков случај не влијае
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неиосредпо врз развојот иа музичкитс сиособиости, тис како 
индивмдуална генетска ирограма за личиоста ис ги опредслуваат 
иејзииите способностм, а мнтсресите на личноста, одиосно 
генофомдот влијае врз развојот па музичкитс сиособности.

Врз основа па повеќс проучуваља (во носледнивс години), 
се докажува голсмото значење иа врската интерсси-способности, 
односно личиоста бара ирстпоставкм за развој на различни 
сиособности или различни форми во развојот иа онредслени 
смособности.

Во музичката псдагогија п нсихологија с утврдено 
становмштето дека музичкмтс способности сс развиваат и 
формираат во музичката дсјност. Ири таков одмос, 
способиостите сс ставаат во целосна зависиост од соодветниот 
вид музичка дејност.

Процесот на совладувањс на дејиоста и нејзината 
усовршеност настаиува „сипрално” . Вотаков случај, чувството на 
музичката дсјност создава можност за добивање иов степен ма 
формирапиот вектор „мотив-цел” , којшто се рсализира во 
дејиоста којашто создава иови можности и сличио. Така се 
развиваат интсрссптс, склоностмтс и споообностите иа личноста- 
ученик. Музичката дејност, гледано од асискт на динамичсн 
систсм на заемност на човекот со музичката уметност, во 
ироцесот во кој се реализираат музичкитс сиособности, с услов 
за создавање фактор за формнрање и објскг на добивањс на 
музички снособности. Музичките сиособиости имаат нс само 
стимулативна, туку м регулариа функција, односио личноста 
наоѓа внатрешни резерви, ги меиува внатрсшните услови за 
ностигиување на високи рсзултати.
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Развојот na музмчките способиости с во музичката дејност, 

no тоа зависи од карактсрот па одпосот па личпоста коп тис 
дејпости, од дејпоста што тис ја имаат за псго, од активпоста и 
начинот на вклучување во неа. Карактермзирањето на музичката 
дејност како развојпа за музичкитс способности, одвосно од 
личпоста, бн било нсточно и пеправилпо. Способноститс сс тие 
кои ја опредслуваат карактсристиката па можпоститс на 
личпоста. Тоа сс форми па појави на нејзината активпост. 
Природно е квалитетитс на личноста да играат улога па 
прстпоставка за формирањс на повмсок степсн на способпости, 
како п нсјзипиот внатрешсн развој да води кон повисок стспсн па 
спосбпости кај личноста. Способпостите се вбројуваат во синтсза 
со другите психички фактори кои ги прошируваат можностите на 
личноста.

Сето тоа и ја задолжува совремеката музичка псдагогија да 
открпва таквн форми м методи па работа, кои за сокој човек би 
бмлс многу сликовитм можности за саморсализација па личноста. 
Осповпа задача на педагогот трсба да биде создавање на такви 
оптималпи услови, кои ќе овозможат полп расцвет на нејзиниот 
потснцијал, иа псјзипитс сили, благодстм, сврзапи со дејностната 
суштина на човекот. Тоа ја оиредслува актуслпоста на проблемот 
за формирање и развивањс иа музичкитс сиособиосги.

Во психолошко-педагошката литсратура формирањето сс 
однесува непосредно коп иедагошкиот процес, кон создавање па 
комплскс од спецпјалпп иедагошки содејства, обсдинети во 
методски систсм, пиз кој се пастојува да сс обрнат, и реализираат 
можностите, оддслпптс субјективпм музички појави во стабилпи 
ипдпвидуалпи својства, дозволувајќи му па човекот да совладува
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дејства и оиерации, иромепа м лрсориеитираност. Развивањето 
има ношироко исмхолошко-иедагошко значсњс.

Што се одмссува прашањето за „индивидуалните разлики” и 
развојот на „музичкитс сиосбности”, ироблсмот за способноститс 
с проблем за нпдивидуалпите разлики. Ако ситс луѓе имаат 
еднакви потенцијалнм можности за развој ма ситс сиособности, 
тогаш тој проблем нема да ностои.

Ипдивидуалнитс разлики сс појавуваат во стсисн на изјава 
на музичките способностн, во прсобразеност на музикалноста, 
како поссчки впечаток на иидивидуалноста.

Сето тоа налага да сс иотцрта дска кај различни луѓе 
музичкитс снособности сстсмслат на различна генетска осиова и 
таквиот развој за секој човек с сиецифично посреден не само од 
сложениот систем на социјалии услови и односи, туку и од 
неговите мндивидуално-испхолошки спојсгва.

Односот бжолошко-социјалио-индивидуално, во сиособнос- 
тите на човекот с иовеќестепсно и дмнамично. Тоа сс оиредслува 
од генетичката умикатност, иидивидуалноста и сисцифичмоста па 
разни стаии иа оитогснсзата, иа животнмот иат иа секој човск. 
Во таков случај, основна задача на музичката педагогија с 
разоткривање на музичкитс способности иа квалитетните 
разлики кај одделии луѓс.

Секој човск сс стреми кон лични, сдинечпи м нсповторливи 
својства, формирани во индивидуалната историја на неговиот 
музички развој. Проблемот за „внатрешна лоппса”  на музичкиот 
развој на ученикот е сврзан со ирашањсто за возраспиот потфат 
кои музичките сиособности.

Проучувањето м реалмзирањето на никулцитс ма сској вид 
музичка снособност, дслењето ма нејзините компоиснти, таквата
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заемност дозволува создавање услови за достигнувањс 
кулминација во нејзиниот разовј иа опрсдслема возраст.

Така, откривањсто ма нпдивидуалиото врз основа на 
возрасната карактсристика иа музичкмтс сиособности с основа за 
дијагностика и прогноза на музичкиот равој кај секој ученик. Под 
„стадиум на музички развој” се иодразбираат квалитетни и 
сигурни особими на музикалност на учсникот во дадсна стаиа од 
нсговиот развој.

Во соврсмената психологија има достаточни основи, ком 
укажуваат дска по врска с« возраста учсникот с лично 
сензитивно восприемчив, кон оирсделеи вид дејство.

Музичките сиособности сс развиваат во нродолжение па 
целиот живот иа човскот. Важпо с да се опрсдсли и да се знае за 
сској период од возрасга, ком сс тис компонснти на музикалност 
што најинтензивно се развиваат, што сс најнеоиходни за 
определна етаиа на музпчкиот развој и што ја гарантираат 
неговата иднина.

Музичките творби му сс дапаат иа ученикот како 
онштествсни обрасци на неговиот музички развој. Развојот на 
музичките способности сс одвивапт прску совладување на тие 
обрасци во ироцесот на музичката дејпост и со тоа сс открива к 
односот „музички разовј-музичко восиитаиис” .

Познавањето на можностите, на етапитс на музичкиот 
равој на ученикот, дозволува да се создадат неоиходни услови за 
негово активно учество во различнитс форми па музичката 
дејност низ градсњето ма мстодичкиот систсм.

Од глсдна точка на нашата концспција за музичкото 
воспитанис и образование п иотрсбата од демократско восиитсн 
систем, во цеитарот на тој исдагошки смстем с ноставси
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учеиикот, нсговиот музнчки развој, нсговите имтсрссм и потреби 
од воопштеност пиз музичката уметност.

Со оглед на темиоралииот карактер на музиката, 
меморијата има извонредно значсљс. „Бидејќи е утврдено дека 
помнењето на музикати се разликуна од помиењето на другите 
видовч материјали, постулирина е посебна музичка меморији".* 
Во психологијата на музиката сс користи терминот „тонска” и 
„музичка” мсморија, при што ирвиот трсмин сс однссува на 
сиособноста на препознавањс и рсиродуцирање на изолираните 
тонови или интервали ироизвсдспи ирвсиствсно со помош иа 
музички или слсктронски инструмснти, додска пак музичката 
меморија се однссува на давањс одговори (нерцсигивни или 
репродуктивни) за она што с слушнато, а што најчесто 
иретставува помала или поголсма мслодиска, хармонска или 
ритмичка целина во музичкиот коптекст.

Негувањето музика с во тесна врска со развојот на 
сснзорните снособности, во прв рсд со слупшите сиособности.

Во процссот иа музичкитс активности кај ученикот се 
развиваат тмс сиособности п во таа сммсла игго острината на 
одредувањс разлмката во висииата на топот, исгового траење и 
сила, како м воочувањс разни ритмови, мслодија и боја на 
тоновите стаиува с6 поголема. На пример, учење песна или 
свирење на мелодиска удпралка, иомага кај учсннцитс за точно 
одредувап>с висииата на тоновитс, па ритмичкитс и динамичките 
односи мсѓу нив и на разиката во бојата иа тоновитс. Со 
слушањето, учсниците ја ировсруваат чистотата и правилната

* - Bevcr. 1 G Л Cliiarcllo. R. Ј (1974) Cerebral dominance in musicians and non-musicians, Sccancc 1985
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интопација, откриваат и ги исправаат грсшкитс ири иесњето, 
откриваат разни својства на музичкитс тонови (висина, траењс, 
јачина, боја), усоглассиосг и хармоничност мсѓу иив. Слушајќи 
ги, ги иоврзуваат својствата на музичкитс тоиови со простормитс 
мриЈШКи: високо-длабоко, долго-кратко. Исго така, на 
удиралкитс и сличии ма ммв ипетрументи, извсдуваат долго и 
кратко ритмичко трасње (половииа, четвртпиа, осмина нота и 
т.н.), односно near високи и миски тоиови мрсдоченп вмзуелно на 
фаланелограф (скица) и слично.

Нашата педагогија застапува становшитс дека за музичка 
активност се сиособни ситс учсннци, иако нивнитс остварувања 
се со нееднакви квалитети. Квалитстот на музичките 
способности зависи во одрсдени диспозиции: во стспснот на 
развиеност на гие дисиозиции во социјалната средина па 
ученикот и во иедагошкото влијаине на учсиикот.

Ако учсникот жпвсс во срсдина која нсма каква било 
форма на умстиости, тој (учспикот) нобавно ќс сс развива, 
отколку учсник врз кој срсдииата влијас па создавањсто естстски 
одиос кон умстноста. (Биографијата иа големитс творци: Ј. 
Хајди; В. А . Моцарт; Л. В. Бстовеи; Ф. Шубсрт и други, сс доказ 
како средииата влијас на равојот на музичкитс способности па 
детсто-учсмик).

Секако, учсниците од оиис соцмјални срсдини од кои 
потекнуваат и кои ги онкружуваат културии влијанија, сс во 
предноет пред учспиците кои тоа го нсмаат. Во музичките игри 
сс развива и моторичноста кај учениците, се одрсдува карактсрот 
на движсњс, брзината и нивната прецмзносг. Исгго така, 
ирактиката докажала дека музиката влијас врз иравилното 
држењс на телото, на координирапо движењс на рацсте и нозетс,
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на квалитетмото одсњс и трчање. И во музичките игри, 
учениците (во помалите класови) го усогласуваат своето 
движење спрема музиката, музиката влијае на тоа да сс 
инхибираат пскои погрешни имнулси и се движат онака како и 
самата музика (не е исклучено и кај повозрасните ученици).

Со музичкото восиитание учениците стскнуваат разни 
навики, меѓу мив и оние за културно однесувањс, како на пример, 
во тишина да се слуша музичка комиозиција, стоејќи да се слуша 
химна и сличио.

Едио од главнитс влијаиија за стекнуваље зпаеља, вештини 
и навики с мотивацијата. Да сс мотивира, значи да сс иокрене, да 
се активира, а во психологијата тоа значи насочеи однос кон 
некоја цсл, а ноттикнато од внатрсшна потреба. Ученикот може 
да се мотииира за учењс и стекпување вештими и навики со разни 
мотивациски срсдства. Најглавни од пив сс мофалба или критика, 
награда илм казпа.

Пофалувајќи ги учениците кои се нстакнале како примср во 
пссњето, пофалбата ги поттикпува чссто да пеат, да ја 
подобруваат чистотата на шггоиацијата и да псат повеќе изразно. 
Како мотивирачки фактор, иофалбата е доста значајиа, така што 
може да се пофали и ученик кој не пистигиува особено добри 
рсзултати, но кој с по ирирода срамежлив, иесигурен и слично. 
Кај таквите ученици пофалбата влијае за натамошни резултати. 
Пофалбата треба да бидс јавно иред сите учепици за да влијас на 
пофалсниот и на остаиатитс члснови на групата-оддслението. 
Ако, иак, кај ученмцитс се забелсжи нсмир или недисциплина, 
иотребно е да се искуди (укори). Понскогаш с потребно за некој 
недостаток да не се приговара ирсд сите учсници, бидејќи тоа 
може да влијае негативно, па ученикот може да ја изгуби
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довербата во своите способности. Напротив, ако кај ученикот се 
забележи претерана самоувереност, осудата и приговорот пред 
целото одделение кај ученикот може да влијае доста мотирачки. 
Уште иодобро влијае наградата. Со мотивација тесно сс иоврзани 
интересите иа учсникот. Дстс со иоголсми сиособности обично 
покажува поголем интерссза музичка активност.

Побудувањсто интерес кај учсмикот може да го мотивира 
на слушањс музика и на учество во музички активности. Ако 
ученикот покаже успех во тие активности, нсговиот интерес за 
музиката сс зголемува, или пак ако учсникот чувствува дека нема 
успех, неговиот интерес ќе сс намали.

Музичкото воспитание придонесува и за развојот на 
мислељето. Во ироцесот на открмвање на разни музички 
елсменти ученикот прави споредба и создава своја претстава за 
музичките иојмови. Внимателно слушајќи разни композиции, 
учсникот стекнува сиособност да го спореди карактерот иа 
музиката со елемеититс на музичкиот израз, да забележм дека на 
весела композиција најчесто н одговара брзо темно, засилсн 
степеи на динаммка и буен ритам, а на композиции со тажен 
карактер им одговара бавно темпо, тпвка динамика и едонличен 
ритам.

Слушајќи музика, учениците забслсжуваат и ја утврдуваат 
врската помеѓу текстот па песиата и нсјзипиот музички израз, 
дека на всдар тскст му одговара жива музика, а на несна со 
сериозма или возвишена содржина, и од['овара силно- 
достоинствена музика. Учениците нонатаму ги забележуваат и 
откриваат врските помеѓу иасловот на комнозицијата и тонскиот 
материјал.
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Co ситематеко возедување иа музичкото воспитание, кај 

учениците сс развипа н творечката фантазмја.

Музичкото воспитаиие влијас и на формирањсто разни 
особини на личиоста. На срамежливи, интровертни учеиици кои 
немаат развиено чувство за самоодмереност, слушањсто музика 
создава смирувањс илм ослободување на нивната енергија. Ако  
им се довсри снирсњс ма некој музички инструмснт тоа ќе го 
сметаат како доказ за почитување на иивната личност и ќе 
иочувствуваат задоволство дека им се доиладнале на останатите 
учеиици. Музичкото восиитанис придопссува и за формирање 
карактерни особини. Содржината на песната мли комнозицијата 
во која се истакиуваат моралиите својства: храброст, 
приврзаност, ираведност и друго, изразуваат кај учениците силни 
смоции и влијание за развој на формирање на иивните 
карактерпи особини.

Може да сс каже дска организацијата па музичкото 
иерцииирање е хиерархиска и дска иоага од мехамизмите на 
одделување на комионенти од сложсмиот звучсм спсктар и црску 
нивната интеграција води кон формирање на апстракции од 
повиссжо ниво, се до перцигшрањс на иајсложеии хиерархиски 
структури.
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1.2. В О С П Р И Е М А Љ Е  ВО М У З И К А Т А

Премипот од пснхологијата на слушните осети, низ 
општата восприемно-претставна дејност, до музичкото 
восприемање, е сложен.

Восириемањето на музиката мс с само збир, ироста сума од 
одделни компоненти па музичко звучење, туку и како секое 
восприемање иостои опфаќање па целиит предмет, на целосната 
слика.

Музичкото исиолнснис пе дејствува врз личноста само со 
единството на одделпи комиоиеити-мелодија, хармонија, ритам, 
динаммка туку и со своите мисловни содржини.

Во нснхологијата процссот на восириемање се изразува и со 
иоимот п ерцепција (нерцеитивсн процес) и аперцепција, 
(аперцеицијата е воведепа од Лајбниц). Перцепцијата 
иретставува замаглена нретстава на мекаква содржина, a 
аперцеицијата е стемен на јасио и читливо сознајно гледање на 
восириемсната содржииа од психата и нсјзиното совладување. 
Аиерцепцијата (според Лајбииц), ги вклучува помнењето и 
вниманието и е иеопходен услов за поголемо иознавањс и 
осозмавање.

Музичката перцепција како ироцес иа поставсност на 
постаините сеизории (сетивни) основи, со натруиувањето во 
сферата на номнењето ииз животот, од сдна страна, зависи од 
структурата и фуикциите на сензорните ироводмици (во случај иа 
слухот), и од друга, од елементите кои дејствуваат. Со други 
зборови, тоа зависи во извесен стспсн од изградени структури, и 
в(.) друг степен од соодветиата музика. Тоа бм помогнало да сс
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фрли светлост и врз имдивмдуалнитс разликм во музичкото 
образование, соодветствувајќи иа особинитс иа исрвпиот систсм.

Трсба да сс иагласм дска задлабоченото и новеќекратно 
восириемање и овозможува иа личноста во своето сознание да 
формира потполна и целосна слика на она што го слуша. Во 
каков стспсн ќе биде рсализиран тој процсс зависи од повсќс 
фактори: карактерот на музичкото дсло, нивото на исиолнување, 
пачинот на слушањс, истрајната карактеристнка на личноста и 
состојбата во момситот на восприсмаљето, па музичката 
содржина и нивото иа натрунаност на т.н. музичко-слуховни 
прстстави.

Со мали искучоци, еднократното слушањс на музичка 
творба не с доволно за целосно восприемсм процес. Едиоставно, 
ирвото нреслушување е едно ориситираљс (ирво заиознавање) со 
цслосната музичка содржина и дсловитс со дифсренцирање на 
оддслни пегови елементи. Повториото слутање веќе дава 
можност за иодлабоко навлсгувањс во структурата на 
комнозицијата, воспоставспоста со музичко-слуховите претставн 
м интегрирање во нив и веќс ако с.с стигнс до сдно солидно 
восприемање, може да сс кажс дека има рацнонално-логичко 
усвојувањс иа умстничкиот матсријал. Крајот на восприсмаљето, 
исто така, можс да биде „иродолжеи”. Тоа може да се иарече 
„дсјство ѕито следм” , што повеќе или иомалку трајно ја збогатува 
личноста. Гоа се случува ис само во музичко-слуховните 
претстави, туку и во многу поширок контскст. Музичкото 
доживување пајчесто е мотивирано од уметничко-естетски 
мретепзии, макар што иомииува низ аналитичко-синтстички 
иреоди за фуикција, псрцспција, онерационални механизми и
друго.
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Личноста па „слушателот” с помалку ислсдуваиа област. 

Постосчките мостановкм за мслсдување го земаат обично 
иолссммот иат на „груипи слушатели” (иример група на музичари 
м нсмузичари, на луѓе со различии ирофссии и со различни 
стспени на образование, различии возрасти п сличпо). Во такви 
групи се губи индивидуата. Од голсмо значсње е да сс познава 
индивидуалноста-субјсктот кој восприсма. Kora сс иследува 
поединсцот треба да се знае: ирофесијата, неговата култура, 
каков нсихолошки тии с неговото нсихофизичко расположение 
во момснтот на слушањсто, како и нсговата иаклонстосг, или нак 
дали самостојно отшпол на концерт да слуша или го иовел друг, 
дали прв пат ја слуша композицијата, дали од ист исполнител ја 
слушал и порано или од друг и дали зпае нешто за авторот на 
композицијата. Во тскот на наблјудувањсто можат да произлсзат 
разми проблсмм. Прммср: зопгго тажиата музика нс го мрави 
тажен слушателот иако с задоволси од изведбата. Што го 
воодушсвмло, колкав с стспсиот на задоволството, какви 
промспи и реакции сс ирсдмзвикаии, какви особсности има 
исихологијата ма масовно слушањс, како сс иојапува „катарзата”- 
пречистувањето, како сс каталнзираат масовни реакции при 
обрсди, тажачки, игри, танци, забави. Задачата на таквото 
иследување е да се открие улогата на тие елики при восприемање 
на тис музички дсла.

Во други лстражувања се бараат подалечпм м на прв поглед 
нс така суштествени врски (како на мримср Г. А . Илина и С . Д. 
Рупдсва) кадс се ислсдува движсњето на тслото ири восириемаљс 
на музика. Се претпоставува дска специјалмо организираните 
двмжења на телото (додека сс восприема музиката) даваат 
можност созиајно да сс формира сиособмост кои музичко
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дожнвување, односно сс создава иат кон непосредно дејствување 
врз емоционалните компоненти па музичкиот слух.

Движењето, кое се ирави на скспрссивен ритам на 
доживување на музиката, има длабсжа виатрсшна смисла. 
Архитектониката на неговата форма доаѓа од внатре, од 
доживуваљето на изразот на музичката динамика. Тоа е 
пластично рефлектнрање кос сс создава од емоционално- 
иодвижни слики, маиифестираио како резултат на 
„прсозмачување” па внатрешиата звуковна факртура на 
музичкиот материјал. Емоционало-иодвижнитс слики, создадсни 
при восириемањето на слушателот, докажувајќи го 
суштествувањето на дејството ма „преозначуваље”, имено тој е 
„перцеитивен модел” што веројатно прави вистинска природа на 
„доживување” при восприемањс на музиката. Може да се 
претпостави дека во такви целосни „перцептивни модели” се 
наоѓаат сличности на ритамот на психолошките процеси, 
зацртани од композиторот во формите на тоналитетот и 
интонацијата.

Нотниот текст фиксира надворешен „телесен слој на 
музичко-звучната материја”, зад кој што се крие виатрешната 
организација на делото. Проникнувањето на тие закономерности, 
бара лична слуховно-потенцијална култура на слушатслот.

Изучуваљето иа моторно-техничките реакции на телото 
мри восприемањето на музиката иоже да се формира на следниот 
начин:

1. Емоционалната компонсггга на музичкиот слух 
претставува самата по себе функционален механизам, 
манифестиран преку слушањсто во доживувањс. Тој механизам 
во себе вклучува моторичиост која сс состои од моторно-томични
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реакцин на тслото, ириродпо сврзани со внатрсшанта тонско- 
слухова настроеност на личноста. Таа моторичпост го сублимира 
целосното слушаљс при восприсмањс иа музиката;

2. Прсминот на слушање во доживување настаиува со 
помош на специјални дсјства на „преозпачуваље” на звучниот 
материјал, откриен во врсмс на тожжиот систем и динамичкиот 
ритам на музичкиот ироцсс. Како резултат на дејството на 
„прсозначувањето'5 во восприсмањсто на слушателот сс формира 
експресивсн ритам (иод формата на обопштени смоционално- 
нотенцијалии слики) аиалогно на динамичкиот ритам иа дслото. 
Тој експрссивен ритам го соединува перцсптивниот модел на 
„доживуваљето” на дадената музика;

3. Создавањето на перцеигивен модел од таков вид с 
сложен мроцес и бара лично слуховно-нотенцијална култура и 
специјалио проучување на дејството па прсозначувањсто. 
Добиешгге основи овозможуваат да сс види перојатниот пат за 
сознајно форммрање ма таква сложеиа способност 
„музикалпост” .

Восприемањето на музиката, с ирсд се, смоционалио 
дожнвување и надвор од нсго нс можс да сс достигие нејзината 
содржина, која no својата суштина е формирање, развој, 
откривање на човсчкитс односи.

Оиштопризнаго е дска влијанието на секоја уметност врз 
човекот е правонроиорционална на обемот на суштсствената 
информација и можноста да можс да восприема поголема и 
иоточна во моментот дадена информација (изведување на 
музичко дсло). Дејството на музичката уметност с дотолку 
посилно доколку е побогат музичкиот обид иа човекот и 
иоголема неговата мижпост за разновидмо восприсмање па
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музичката творба. Во процесот па музичката дејиост човек на 
диференциран начип кон музичката осиова на творбата се 
ориснтира, избира обопштува, оценува и сличмо. Така, 
ннтерпрстацијата на музичката творба иоси нс само интимно- 
личен карактер, но и естетски однос кон естетскиот вкус на 
оиштеството во кое личноста живес.

Во основата иа заедничкото на човекот и ма музичката 
уметмост стои воеприемаљето на објективноста на музичката 
творба.

Музичката творба е дар на творсцот (композиторот) кон 
друг субјект-восприсмателот на музичката творба. Заемното 
разбирање и засмиото влијанис на индивидуитс во ироцссот па 
умстничкото дејстввуање, сс остварува во услови кога намсрите, 
ммслите, чувствата на едниот од иартнеритс доаѓа како адскватеи 
восклик во другмот.

Личниот прсмин коп восириемањето на музиката го 
утврдува вишокот предзначувањс на музичката уметиост како 
срсдство ма уметиичката порака и го оирсдслува значењето на 
тој процес за развој на самиот слушатсл како индивидуалност. 
Низ музичкото навлсгување во композицијата уметникот сс 
зацртува како творец па музиката, како човсчка индивидуалиост. 
Со тоа зацврстувањс слушатслот сс мзјавува самиот себе см 
духовио, низ „вредносно-емоционална напрегнатост достига до 
адекватно соживување со другага иидивидуалност” .

Адскватност на восириемањсго, еквивалснтност на 
восирисмената уметиичка слика? (Г. Хсгел-музиката ја нарекува 
„уметност на чувствата, која испосредно сс обраќа кои 
чувствата” ). Разбирливо с дека зиачењето иа музичките слики с 
тесно новрзано со соживуваљс и доживувањс на емоционалноста
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дадена no интонациитс. Музичката умстпост како изразиост не 
дава нови фактички зиаења, туку емоциоиално насочува.

Во музиката, музичкиот јазик сс опрсдслува како 
ссвкунмост од музичко-изразнм средства (мелодија, хармонија, 
ритам, тембар, динамика, регистар и т н.).

Дешифрирањето, толкувањето на звуковнитс структурм 
иравм уметничко обопштуваље-создаваљс, испол иувањс и 
восприемање на музичката творба.

Чссто во музичката литература сс зборува за 
емоционалност на музичкиот јазик. Неонходно с во таков спучај 
да се сиомнс дска емоцијата-претставува психички мроцес, 
својствен за субјектот на воспрпемањсто за човскот.

Уметиичкитс слики, создадени со средствата иа музичкиот 
јазик, се јавуваат во човечкото сознанмс како рсзултат на 
развиеност, исмреплетени во музичката форма низ систсмот на 
музичкиот тсматизам. Етаиитс иа таа развиеност (изложување, 
развој, крај) и интензивиоста иа тој процес се под влијание на 
дејноста на снецифичните ирииципи (повтореност, контрасност, 
репризност). Во музичката форма сс содржани уште и 
структурните функции (вовед, ексиозиција, сродност, реприза и 
заклучок).

Умеењето да сс толкува лично-содржаниот семантички 
контекс на мелодијата, дозволува да сс иавлезе и во жанровската 
ирипадност на творбата, во интонацискиот план на музиката во 
емоциоиалииот состав и карактернстики.

Разбирањето на музичката уметност бара хармонска 
засмност меѓу богатството на музичкиот јазик, даден од 
комиозиторот, и можностите за негово восириемање и 
осознавање на иотребите на тој јазик-личноста. Или поточно,
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уметничката порака бара налик на такви спојстпа иа личноста, на 
такви способности што ќс соодвествузаат со восириемањето, 
разработката и смислата, м осозпавањсто на елемснтите иа тој 
јазик.

За целосно восириемаље ма музичката содржина с 
неопходмо кај човекот да сс развијат одрсдени квалитети и 
својства, кои ќе соодвстствуваат па специфичноста на звучните 
слики на музиката како умстност. Тој треба да умее да создаде во 
своето сознание чувства, нретстави и слики какви што се дадени 
од композиторот, да се научи да чува да ја осмислува идејата, 
темата на делото, да се соживее со чувствата на авторот, да 
достмгме до разоткривање на особеноститс на умстникот во таа 
творба, да даде своја оценка, сс до изградување одиос кои неа.

Музичкото доживуваље е психнчки процес при што 
музичкото дело се одразува во сознанието на човекот при 
неговото восприемаље, односно како слика тоа е исихички 
феиомен.

Музичкото восириемање е дејност, во услови на кои доаѓа и 
се реализира музичкото доживуваљс како субјективна слика, 
како субјективен одраз на музичкото дело. Во музичко- 
медагошката литсратура сс среќава и „слушање на музика” и 
„воснриемаље на музика”

В. ЈТ. Јаворски опрсделил двс нивоа на восириемање на 
музиката. Едното - слушање на музика, ири што човекот ја 
восириема сетилиата какрактеристика на музичката творба, тој 
тоа го определува како „надворешно, материјално, звучно” . 
Второто-восириемање иа музика, при што човек потпирајќи се 
па звуковната карактеристика, доаѓа до „содржинската” страна 
на таа карактеристика, до „преозначување” на звучниот



67
материјал, и навлегува во смислата на тие звуци- Во таков случај, 
слушањето музика е осмова за восприемање на музиката.

Последното претставува адекватмо восириемање на 
уметничката замисла и се карактеризира со налик иа доживување 
на сстетско задоволство, иа естетска оцеика и личен однос кон 
музичкото дело.

Восприемањето ма музичката творба има свои сиецифични 
особености. Како прво, тоа се карактеризира со емоционалноста, 
односно човекот воснриема и доживува. Во исто времс, човек не 
само што гм ироверува разнообразните чувства, туку и се стреми 
да навлсзс во содржината на таа творба, односно восприемањето 
сс каркатеризира и со знаељето.

Временскиот карактср на музичката умстност омрсделува 
уште една особина на воспрмсмаљето на музичката творба- 
непрскииатиот развој иа музичко-уметничките слики. 
Интериретирањето на уметничките слики е сврзано со 
асоцијацијализираљето. Асоцијациите кои ироизлегуваат ири 
процссот на восприемање на музичката творба иретставуваат 
осмовна компонента на музичко-знајниот нроцес. Произволноста 
иа интерпретацијата на уметничките слики заночмува тогаш, 
кога тие носаат случаеп карактер и сс редат врз основа на 
надвирешни сводови на текот ма музиката со објскти м појави од 
светот, кои не се сврзани со содржииата, тсмата ма музичката 
творба. Тогаш се нарушува дијалогот на уметничкото творештво.

Способноста да се восириеми музика ис е вродена. Таа се 
развива во текот на целиот живот на човекот. Таа треба да се 
формира и развива кај децата уште во раната возраст, за да 
можат со своето зиаељс да ги бараат врските и да ги вооппггуваат 
дадените информации, м активно да учсствуваат во разните
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форми na музичката дејиост. Ефективноста на дејствувањето на 
музичката уметност врз детската личност зависи, пред се, од 
нивото на индивидуалниот музички развој.

Може да се каже дека восприемањето, интелектуалното 
осмислување на личната оценка на музичката творба може да сс 
разбере со иомош на иеколку основми механизми (иод механизми 
сс подразбира, односен и стабнлен фуикционален систем, 
регулирајќи едсн илм друг процес и насочуваље на неговмот тск, 
развој ио оиределен пат).

а) Сензорно-перцептивеп, за „кодирањс” на музичко 
изразните срсдства на музичката информација;

б) Предметио-претставсн, кој дава уметничко-мисловно 
обоиштување врз основа па иреработка на музичката 
информација;

в) Дпалитичко-синтстичен, иавлсгување во содржината на 
музнчката творба и нсјзиио толкување;

г) Логичко-емоционалеп, доживувањето на музичката 
творба, даваљс оценка за сстстските вредности, задоволување на 
естетските иотреби, испитување на естетското доживување кај 
ученикот.

Слично е и со карактсрот на таа слоевитост во ироцесот на 
восприсмањето иа музичката творба и нејзината 
мултипликативност. Со тоа се онишуваат можностите и 
значсњето иа еден мстодски приод, структурирап врз основа на 
семаптичноста на музичко-изразнитс средства.

Музичката уметност не може потполно да стигне кај 
ученикот без иомош на педагогот (наставникот), кој ја открива 
нејзината привлсчност, нсјзиниот јазик, одиосио му помага на 
учсникотда се вклучи во „дијалогот”
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Восириемаљето na музикта (слушањсто музика) сс паоѓа во 

основата на сите форми на музичката дејиост (музичко- 
исполнитслна u музичко-творсчка дејност). Тиа се оние форми на 
музичката дејност, коп овозможуваат оптимални услови за 
формирање иа развојот на музичкитс способности, на 
музикалноста на ученикот.

Основните задачи на восириемањето иа музиката кај 
учсниците можат да сс оирсделат во неколку насоки:

1. Воспитапис на естетски однос кон музичката уметност:

а) да сс создадс иитерсс м жслба за активно воснрисмањс иа 
музиката;

б) да се создава смоцпонален одзпв кои музичката 
умстност;

в) да се развиваат музичко-проценувачки сиособпости, кои 
ќе овозможат правилно ориснтираље во естстските врсдности на 
музичкитс творби.

2. Формирање и развмвање на музички сиособпости, 
стскиувајќм квалитстно BocnpiieMaibe ма музичката творба:

а) да сс развива музичка восприсмливост како комилекс од 
слуховни способиости ii за слсдсњс u opiiciiTiipaibe во музичкиот 
тек;

б) да сс развиваат музпчко-слуховии способиости, кои ќс 
овозможат разликувањс и онрсдслување ма музичко-изразиите 
средства;

в) да сс развнват музичко-сознајпи сиособиости, кои ќе 
овозможат иомнсњс, разбирањс, осознавање иа музичко- 
изразните средства u врз осиова на нивната поставеност и 
оиштсност да сс дојдс до поврзувањс во сиегем од асоцијации.
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3. Развивање na музичко-слушатслска активност, за 

стекнувањс па почетниот фомд па слушатслскн одмос м култура:

а) да сс создаваат слушатслски павики и умс-ење;

б) да сс дадат проиачелии зпасња за музпчката умстпост.

Моделот и методскиот систем па восприсмање па

музичката уметиост се градсим врз хумаиистичка (по својата 
суштииа) псмхо-педагошка технологија, чијашто основиа задача е 
откривање можпостите на методите и формите за восиигиа 
работа, насочена кон развојот на музмчките потрсби и 
сиособиости кај учсникот, овозможувајќи емоционалсн одзив, 
музичка активност и сознајна самостојност. Кај овој систем 
вниманисто се иасочува кон создавање условм за актмвми форми 
на општење на ученикот пиз музичката уметиост. Затоа, особено 
значење има и количеството музички дсла, мрсдложени на 
ученицитс, а квалитетот на восириемањето иа одделни дела, 
одиосно како учениците сс вклучуваат во „музички дијалог” како 
корисници и „сотворци” .

Постоечкитс „мстодски укажувања” за восирисмањс на 
музика, иоставени сообразно со шемата „надворешно кон 
внатрешио”, со активноста на учсникот при восирисмање на 
музичка творба ме можс да сс оиредели и разглсда од аспект на 
таа шема: тоа е како позната активпост, сврзана со 
индивидуалните намери, потреби и емоционално-избрани односи 
на ученикот кон таа творба.

Познатата активност при восприемање иа музика има два 
тесно сврзами извори, музичко дејствувањс и личната музикална 
можност иа ученикот, кој дава рсзултат на неговото 
индивидуалио содејство со музичката уметиост. Во таков случај, 
важно е не само да се разработн систем од опсрации, од
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соодвстното дело, но п да се аналмзира како се преобразуваат тие 
шеми од ученикот врз основа на субјективност, кадс што доаѓа до 
израз неговата активиост. Важио с, при создавањсто на методски 
систсм, да сс изнајде таков начин ири што ќе сс зсмс 
субјективноста на секој ученик, односно шемата „внатрешното 
ииз виатрсшното” . Така ќс сс добие методска ироцсдура, свртсна 
кон личносга на учсникот.

Восприемаљето на музичката творба иоминува низ новеќе 
етапи, карактеризирајќи го иостојаното усовршување на 
слуховно-сознајните дејства:

а) првобитно „запознавањс”-ориентационс11 опфат на 
целата творба;

б) „иросветлување'’- во структурата на дејноста 
мздвојувањс на одделни фрагменти и задржуваље на тоа што во 
моментот звучи со ома што порало с восирисмеио;

в) „разјаснување”- врз основа па анализа на музичкиот 
израз и преминување кои логичио усвојување на музичкиот 
материјал, доживувањс иа творбата.

Подготвеноста за восирнсмаљс завнси од ситуацијата во 
којашто тоа прозвучува од „очекувањсто” на слушателот, од 
односот на учсникот кон музичката уметност, од нивото на развој 
на иеговата музикалност, од неговата емоцнонална состојба. По 
тоа можс да слсди стадиумот на разбирањето и доживувањето, 
кое што преминува во стадиум на ироценка и оценка.

Восприемањето на музмчкото дело бара развој на 
музичката восприемчивост, сиособност за рамнотежа, анализа и 
сиитеза на музичката основа, сиособност за асоцијативност при 
толкуваље на (метафоричкиот) јазик па музичката уметност, 
способност за доживување на разми смоции, сиособност за
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емоционалсн одзив кон психичкитс соеотојби м чувства, 
проткаени во музиката од страна па комиозиторот. Сето тоа 
можс да се онредели како исихичка иретиоставка, внатрсшии 
услови за адекватност на воскрнсмањсто и доживувањсто па 
музичката умстмост.

Во традиционалната музичка исдагогија сс прмдава 
методски снстсм во чиј цснтар стои „иросветувањсто”- на 
учсникот (детето), давање знасња за структуралната страпа иа 
музичката творба, на музичката форма во иоширок смисол на 
зборот (иостројувањс, изразнн срсдства) и формирањс па 
музмчко умссње. Сознанмсто, пасивпо (исиитувањс ма радост од 
контактот со музичката творба) или активио (оирсдслуваљс 
настросноста на изразнмтс средства), пс можс да води кои 
формирање на естетски одмос кај учсникот. Потребно с ученикот 
да достигне откривањс на смоцмитс, до вербалмзирањс, но не на 
музичката творба, туку иа соиствените доживувања како 
смоционална рсзоианса оддоиирот со музичката умстиост.

Често, учепицитс дури н да имаат сиособиост да ја разберат, 
осознаат музичката содржииа, умстничкптс слики, нс умеат да ја 
предадат таа содржииа, пе допира до објаснуваљето и 
ориситирањсто кон позицмитс ма слушателот. Me можат во 
јазичпа форма да ги мривсдат смоциопалиитс дожнвувањс, затоа 
IHTO од учсницитс сс бара да одговорат на прашањсто „што 
изразува музиката? ” А  нс на прашаљсто „што чувствуваш м 
доживуваш кога с л у ш а ш . В п с ч а т о ц м т с  н смоционалпиот 
одзив добиваат сстстско значсњс, кога мппуваат низ призмата иа 
соиствениот умстнички обид. Затоа с исопходно да сс користи 
комилекс од специјални нсдагошкм содејства, вклучсин во 
методски систем, ири што сс иривлскува музичкиот обид на
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ученикот ii сс стимулнраат самостојнитс објасиувања и 
обошптеност за музичката умстност.

Во музичката педагогија сс опрсдслуваат три стами во 
процссот на запознавањс м совладување иа музичкото дсло:

1. Нагласување на учепиците за восприемањс на дадената 
содржипа, уметиичката слика, емоциоиалпите состојби и чувства;

2. Работа на самото дело-слушањс, апализа, повеќекратно 
преслушување;

3. Разбирањс, осознаван>с, питерирстација на уметничката 
слика.

ПрвшТш епшпа во ироцесот ма запозиавањс на ученицитс со 
музичкото дело с непосредно восприемање иа музиката. 
Мејзиното прво (а можат да бидат и новеќе исполиувања на 
музичкото дсло) восмриемаљс се карактсризира со извесна 
нсоиределност и појава па естетско орнептпрана рсакција ком 
иовото,коп непознатото.

Вторита етапа нри запознавање иа учсницнтс со дадено 
музичко дело сс карактеризира со доловувањс на најосновното н 
иосебното во музичката изразпост, во оддслпмтс елемснти во 
музичкиот јазик. Ученнците трсба да сфатат и да ја запознаат 
иастроеноста и о ш ј ј т и о т  карактср иа делото, да ја почувствуваат 
неговата содржипа. Постсисно сс збогатува првата прстстава и сс 
приблнжува до восприемаље на музичката слпка.

(Сиоред Д. Б. Кабалсвски)-при анализа на музичко дело 
учениците треба:

а) да ја определат основиата пасоченост и музичко- 
изразпите средства, со ком сс изразува;

б) разјаспувањс на особимите во развојот па уметпмчката

слика;
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в) разбираљс па иозициитс на композмторот и личиото 

осмислуваљс на делото.

Секоја од овие алипеи има своја логика, ио мстовремено и 
засдничка логика од неопределенитс висчатоци кон 
расположснисто, а оттаму кон откривањс, доживување и 
оцснување на музичкото дсло.

Восприемањето на музичката творба с иитслсктуално и 
смоционално иреработување на таа творба. Во зависност од 
личиите иретиоставки и актуслнитс услови, суштествуваат 
голсми индивидуалии разлики во восприемањсто на содржината, 
сликата и умстничката форма. Музичкото творсњс, богатството 
од музичкн нретстави, потномага за осознавање на содржината 
на музичкото дсло, авторот иистиктивно прави складности на 
текот иа музичките моменти мрм што тој го изиесува она што го 
поссдува Ro себе, правсјќи новсќе иромени, сличности или 
разлики, н истото го срамнува со својот „интонативен запис” .

Ако учсиикот реагира бурио, смоционално на музиката, тој 
не ги забележува измснитс во звучната основа (мелодија, ритам, 
тембар, дннамика) односно восприсмањето е иовршно. Тој треба 
да умсс да доловува, да ги чувствува и разграничува no сетилеи, 
слуховен иат основните структурални елсменти на музичкото 
дело, односно да го воочи повторувањето, контрасноста, 
варијантноста во мслодмјата коп музичката содржина. Тоа 
задолжмтелио бара насочување на ученичкото внимание кон 
музичко-изразните срсдства, нсговите заемии односи и можности 
за совладувањс на музичко-уметничката слика. Секогаш треба да 
сс има ирсдвид и тоа дска, и пајдстализирапото расчлспуваље на 
срсдствата ма музичкиот израз пс го оиредслуваат квалитстот на 
музичкото восириемање. Тоа с тогаш кога ученикот во звучното
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течение ќе го долови изразиото зиачсње. Музичката творба сс 
восирисма нс само како сиптеза на нремепско организирани 
звучности, туку прсд се звучпата наплаетепост на умстиичките 
слики. На тој начим учсииците добиваат слсмсмтарни знасња, 
одиосно изразнитс средства ма музичката иаука н паралелно со 
тоа се пасочуваат кон барање па врска момсѓу карактерот на 
звучењето на нскои музнчко-мзразни средства и расноложение, 
смоционалиост, доживувањс на музичката содржина.

Третата етапа - карактсрна особина нри запознавањето 
иа учсницитс со музичкото дсло с тогаш, кога тоа сс восириема 
всќе како нешто нознато, ио збогатено од норансшните и 
момептални иретстави н асоцијации.

Во првата етапа на музичкиот развој иа учсниците, 
асоцијациите носат случаен каракгер, често не се сврзани со 
содржимата иа музичката творба н се изградуваат на надворсшии 
влијанија иа музичкиот тек со појави, ирсдмсти, пораио 
набљудувани во срсдината што гн опколува. Така. набљудуваии 
постеиеио во првнтс асоцијатмвмп осиовац3а па мадворсшнитс 
ирилики сс вградува емоционалеп коло|)ит. При звучењсто, мма 
мсста кои па учсникот му сс допаѓаат u ги сака коимгго ги 
очекува и гм доживува со голсмо задоволство. Врз таа основа, 
постспснс) сс формира поттик кои една илп друга музичка 
творба, се создава одиос за избираљс во музмката. Пожелмо е да 
сс внимава на одмсрсноста-постепено трсба да сс дополнуваат 
старитс впечатоци да нс сс донушти заситсност, одиосмо 
„емоционална адаитација".

Основа на мстодичмоста нри cnymaibc музика с изразиото 
исиолнуваље па музмчкото дело, укажувајќи за неговата 
уметничка замисла. Од точното, изразното исполиување зависи
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реализирањето на поставеиите музичко-восиитни задачи. 
Потребно с првин да се ионудат ноедиоставпи музички дела, кои 
ќс прсдизвикуваат иозитивни смоции, иотреба од повторна 
средба со прекрасното. Подоциа, можс би треба со музика да се 
иридобиваат нови, посложепи форми, емоцмоналпа осознаеност, 
разбирање на идеите на делото, осмислеиоста на уметничко- 
музичката форма, дслсњс на саканн дсла и подлабоко 
павлегуваље и доживување на уметничките слики.

Квалитетното исполнување на делото с оптималси метод за 
мотивирање па учениците ком музиката.

Во музичко-иедагошката литература суштествува 
разногласие, односно значсљсто и место'го иа визуелнитс 
претстави при восириемање на музмчката содржима.

Секоја уметност има свои специфичи особености и 
можности, нсдостанни или иомалку достаини за друг вид 
уметност.

Ученикот можс да сс прилагодува кон музичката уметност 
само во интересна, емоционална и творечка атмосфера нри 
восириемање на музичкото дело, што ќе му овозможи услови да 
открива во себс општочовечка сиособност за естстски однос кон 
светот и самиот себе си.

Во брановидното движење на мелодиската линија 
издигиувањето и спуштаљето се оцртуваат иотпории моменти со 
различно смисловмо значењс. Нскои од нив доминираат од 
останатите, се делат no степенот на наирегнатост и 
концентрација на различните средства. Се создаваат и мелодиски 
височини, кои благодарение па својата иоложба м иростор ја 
расчлемуваат мслодијата, влијаат врз двмжсљсто иа нејзиниот 
развој и сс вклучуваат во целосниот процсс на образувањето на
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формата. Мелодиските височипи исиолпувапт разлмчни линеарни 
функции, кои се оиределуваат врз основа на повеќе белези. 
Степенот па линнската наирегпатост, ладовата функција, 
метроритмичките срсдства, агогичките средства, темброво- 
артикулационите средства, местоноложбата ви отптиот илаи 
како и соодносно со другите иотиорни моменти, регистарската 
положба и слично.

„К ај мелодиските стилови кои се засноваат ни ладовата 
основа во понетниот импулс. на мелодиското двшсење е 
потцртан, потпореи момеит, што се иарекува „ врв на исказот- 
изворот". "*

„ Најчесто врвот на изворот (почетокот на лшшската 
функција (' во средниоШ регистар, и почнувајќи со поголема 
нотна вредност, каде што од една страна е потпорен, 
сшабилен момент и од друга-импулс кој создава неоПходпост од 
продолжување на движеи>ето” . * *

Крајната точка на мелодиското дпижеље која го означува 
крајот на мелодиското бранување нли иоголемн делови од 
музичката форма сс нарскуваат „врв на хоризонтот” . Во иего се 
стишуваат инмпулсите, се исцрпува инсрцијата на движењето на 
соиствената сила. Врвот иа хоризонтот с најчссто поголема 
нотна вредност, стабилен тон во средна илм пониска теситура. 
„В о искучителнк случап врвош на хоризоптот може да бнде 
даден н во необично висока по.шцип ”  * * *

*•t* - (прпмер): В. А . Моцарт, Рондо-К. В. 485; Дм. Шостакопнч-Симфоипја број 10,1 стап- (ирпмср): Роберт Шуман-„Мечтае|ве"■ (ирнмер): Р. Штраус-„Алиска симфонија"
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Кулмчнацијата е најважниот врв во мелодмската липија, 

смисловниот центар па нејзиниот развој. Таа создава целосна 
насочеиост и смислена завршност во динамиката на градељето. 
Кулминацијата с комплексиа појава, којашто создава максимална 
концентрација па линиската папрегнатост и снсргијата во 
цслосниот развој и се иретвора во цел, која трсба да бидс 
подготвсна, достигната и напуштена логично и природио. 
Зиачењето па кулминацијата ги натфрла рамкитс иа 
мелодиските нојави и се иојавува на различни нивоа на 
оргапизација иа музичката форма: ирску-местната кулминација, 
систсмот од мелодиски брамувања, ошитомелодиското градељс 
на завршиите делови од формата, како м главната, односно 
генерална кулминација.

,,В о размерот иа мелодчското брануаање кулминацијата 
претставува врв, кзведен ао Предеи план an нејзшшта Градба, 
најчесто ао ачсокиот реѓистар, силио нестабилен по ладова 
функција, подвлечен од поголема нотна вредност члч 
карактерчспшчнч метрорчтмччкч средства, преку агоГччкч 
члч темброво-артикулацчони средства ч дчнимччкч нчјанси".*

Хармонијата иоседува разнообразни динамички и 
конструктивни својства, подржавајќи ги двсте заемно сврзани 
надополиувачки страни на музичката форма: конструктивната и 
ироцесуалната. Течејќи во времсто, музичката форма сс 
расчленува на различни по размер и смисла завршни делови. 
Восириемањето на општата логика би било невозможно без 
суштсствувањс на потпорни моменти, иодвлекувајќи го струк- 
турниот релјеф на формата, и различните но семантичноет и кон-

* - (прпмер): Ф. Шопен-Ноктурно број 4; Ј. Брамс-Интермец«, On. 118, бр. 2; Д.Шостаковнч-Симфоннја број 7 ,1 став
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центрација елсмсггги. Нивиото содржписко значсњс и место во 
оиштата логика се воснрисма прску иојавата на расчлснувачките 
срсдства и фактори на ннвната уииверзална сила. Хармонијата со 
своите богати средства и можности макспмално иридоиесува за 
конструктмвна преглсдност и леснотија во музичката целина 
прску расчленувањето па помали или иоголеми дслови. 
Нејзиното дејствување можс да сс појави иа ситс иивоа иа 
структурната организација: од наједноставиите соссдии акордски 
врски во рамкитс на мотивскитс соодпоси (мсто м субмотивитс) 
до иоголеми делови и завршни нлаиовп. Хармонмјата е 
испосредпо поврзана со тсматизмот.

Организацмјата на звучпата материја во врсмето им сс 
потчинува иа различни хиерархиски стемспи. Ритамот како 
врсменско-закоиомсрна оргапизација, оддслни звуци no 
иродолжсност, кај кои тис сс јавуваат во опрсдслсни вредноспи 
соодпоси.

Метрумот-нрстставува иовисок стеиеи во хиерар- 
хиската организација на звучпиот матсријал, кој внссува квалп- 
тетна опредсленост во ритммчките соодиоси. Метрумот е систем 
на оргаиизација којшто внесува мсрност во ритмичките соодноси 
со нивно вклучување во оирсделсни дслови од времсто. Без 
дејството и организациската улога иа мструмот ритамот станува 
аморфен, ја губи квалитстната нсгова онрсдслност.

1.2.1. О С Н О В Н И  K A P A К Т Е Р И С Г И К И  Н А  М У З И Ч К О  
В О С П Р И Е М А Њ Е

Естстското убаво нс с иекоја самостојна сунстанција која с 
убава сама ио ссбс и независпа по човскот. Убавото нс може да
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ce разгледува како својство иа објектот иезависио од субјектот. 
Суштината на прашањето се крие во дијалсктичката врска меѓу IIO M M O T  иа убавото и она што ја предизвикува човечката 
прстстава за тој поим. Убавото мс с некоја нмриориа форма па 
човечката свест, тоа е иодатливо на одрсдеии закоиомерности на 
објектмвната свест, а тие закономсрности се ритамот, 
симетријата, хармонијата и т н.

Претставата за убавото сс роди кај човекот тогаш кога тој 
бетпе во состојба да ја согледа врската и односот на процссот кој 
го иоврзува во објективниот свст. Можс да сс кажс дска 
чувството за убаво, како краеи резултат на човечкото искуство 
создадено од севкупноста иа појавите, нс с исшто што е вродсно 
во човскот, иако тој доаѓа со вродени иредиспозиции. Иако 
убавото е историска категорија која не иостои како вечма идсја 
која се појавила и пермапснтмо сс развива. Таа сс развила 
историски во човскот, трудовата дсјност сообразеиа со неговата 
умешност да создава според законитс на убавииата.

Сигурно с дска естстиката и убавото вооишто имаат своја 
објективна оспова во закоиомерноста па објективниот евст. Тоа с 
несомнено. Но, несомено е и тоа дска тме закономерности 
човекот ги создал и ги открил како елементи на високиот стекен 
од иеговата човечка сволуција.

Убавото е мсториска синтеза формирана во трудовата 
практика на човскот. Едпа сериозна амализа на иоимот убаво не 
може да се изврпш само објсктивно и субјективно.

Сиоред материјалистичката тсза убавото постои ио себс, 
убавото постии независно од човекот м неговата свест. Убавито 
постои објективно, мример: заоѓањето на сонцето е пријатно 
чувство на убаво. По оваа тсза убавото с во фактичноста на
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предметот, a ne во настроението кое сс добива доживувајќи ја таа 
ситуација. Убавото не е на човскот, туку тоа е пезависно од него. 
Оваа материјална теза, чиј осповач е Демокрит, сс објаснува на 
овој начин: дека убавото е физичко својство на објсктивно 
дадсни предмсти, е довсдсно до екстремиост н дека убавото на 
убавиот мредмет си останува убаво мезависпо од човекот дали го 
доживува или пе.

Човекот може тоа и воопшто да пе го види или да ие го 
слуише, одпосно меговата сетилна исрцснција да ие умее да го 
дофати убавото, сепак, тоа постои без него, исзависно од него и 
на тој иачин оваа тсза ја исклучува субјективноста иа сстетското 
доживување. Оваа материјална теза е само делумно точна и затоа 
што во извесна смисла е антиестстска и бм се рекло дека: како 
прво и основпо, оваа теза cć уште с во границата иа вулгарно 
материјалистичко-мехапиетмчката концеиција која ја застапува 
модсрниот матсријализам.

Да сс тврди дека естетекото својство с својство па 
материјата значи да се нанрави обид да се исклучи убавото од 
човечката практика, односно на материјализмот да сс гледа без 
историско материјални погледи. Токму затоа, историско- 
материјалистичката концеиција с јасно дека само делумно точна, 
сообразио на тезата дска убавото е објективно својство на секој 
предмет кој лостои во некоја природа не надвор од човекот туку 
во него.

He с едно исто убавото па предметот и самиот предмет, 
исто како што не е точно дека убавото го исклучува човекот, но 
истовремемо и го привлекува кон него. Во првиот случај, 
никогаш не с можно да се има убаво заедио ео мего, без да ее има 
иредметот. He може да се земс убавината а да се остави
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нредмстот. Убавото с исраздслно од ирсдметот иа кого тоа 
живее. Од друга страиа с точпо дска убавото с катсгорија на 
индивидуата, па субјсктот. Мсѓутоа, нс с можмо да сс заклучи 
дека убавото е нешто субјективно. Нисдсн субјскт ие можс да 
доживува без објект.

Според тоа иасироти класичната н совремсната 
идсалистичка концепција, можс да сс кажс дска нс иостои 
убавииа за ссбс, убава убавина, нс иостои убав прсдмет и тоа 
зиачи дека убавото с дожмвувањс на убавото п нс с ншпто 
статично.

Убавото иретставува ироцсс со кој и нрску кој човекот ги 
доживува своите врскм со надворсшниот свст, своитс врски ш  
жмвотот п природата. Убавото с сдиа од формитс ма човечкото 
опредметување во објективниот свет.

Објективизам и субјектшшзим-во тсоријата на убавото. 
Објективизмот сс карактсризираше ио тоа што ја псгмрашс 
убавииата како допаѓањс. Овој екстрем с иотнолпи аналогеи на 
класната материјалиетичка тсза. Објективизмот ја псгира 
човечката субјективност како фактор иа убавото. Бидејќи с 
независио од човскот, тоа с нсзависно п од доиаѓањсто. Според 
објективизмот може пепггода сс допаднс и да бидс убаво. Но, ако 
со сиротивставувањсто на објективизмот сс тврди дека 
суштипата на убавината с во допаѓаљсто, излегува дска сс оиага 
во субјсктивизмот, односно, нсгирајќп го објсктивизмот сс 
влегува во субјективпата крајност дска, сиорсд таа концеиција, 
убаво с она само до толку доколку тоа можс да сс доиадне. (Но, 
на иример, дали тоа треба да значи дека, ако пској го изгубмл 
сстилото за мирис, трсидафнлот псма убав мирис).



S3
Фактичиоста na проблемот na onoj однос мсѓу 

субјективизмот u објсктпвизмот па допаѓањсто иа убавото с во 
гледиштето дека ис може да се тврди дска убавото остапува, дека 
тоа е неизменливо, дали се има однос спрсма него, или се 
доживеало или пс се доживсало.

Од тоа, дали убавото с зависно од човечката свсст или ис с, 
со други зборови дали убавото с и фупкцијата па субјективното 
доживување? Ова с секако едно до цонтралнитс ирашања на 
секоја сстетнка и можс да сс смста дека с точно ако сс одговори 
дијалектички: „дска убавото с и зависно, а истовремсно и 
исзависпо од човсчката свест”.

Дска убавото нс с зависио од субјсктот, дска убавото 
постои во сдно уметничко дело дури и во самата природа, дури и 
тогаш кога се мема созиание за истото и пс с создадсна состојба 
да сс открнс? Од друга страна, за убавото можс да сс зборува 
дурм тогаш кога за нсго сс зборува како за општсствсн фсномсн. 
Миже да сс каже дека псма „убаво” додека псма човск кој би го 
врсднувал за такво.

Убавииата не с само да сс дефииира како нсшто 
релативмо. Оттука рсшавањсто па одговорот дали убавото с 
зависно во човсчката свсст мора човекот да сс иајде во сознание 
на она LijTo с објективпост па убавината. Секоја сстетска 
иерцепција открива дека она што с павмстпна убаво нс смес да 
иодлежп на сомиеипе. Оиа into  с  убаво, убаво с, а она што с грдо, 
грдо е. Ако се кажс дека убавото с убаво н нс подлсжи тој факт 
на сомнение, тоа е затоа дска убавото пма оиштсствена 
содржииа, има своја социјално-историска објективпост.

Ако музикага живес на естетскп иачии со човскот, со тоа 
што му предизвикува сстстско задоволство, суштсствси е фактот
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дека музиката како и убавото ис сс родила заради тоа што 
човекот од неа се насладувал, гуку условот на раѓањето на 
убавото с нсносредсн, врзан за оиштсствеио-историската 
матсријалиа коегзистсиција на човскот. Далску иред да сс иојави 
музмката. таа била во иеговитс трудови ирицеси. Исто така с и со 
првите цртежи што сс најдсни во дилувијалмата сиоха, кога се 
пацртаии животни м друго. Ако во ночетсжот умстиоста 
иостоела во неиздиференцираи вид, таа апсорбира во ссбс новсќе 
видови умстиости, истото важм и за сстетското чувство на убаво 
и тоа е снпкретичко, значи па почстокот тоа чувство ма убаво 
постои во дпфузсн вид.

Истражувањата на Хомср тврдат дска во „Илијада” и

„Одисеја” пс е толку воспеапа убавината на ириродата отколку

што с восиеана човечката убавина. Природата с убава само иреку

човскот и во тоа с особеиоста иа убавото што тоа с чисто*

човечко убаво. Човекот почнал ирску тој процес да ја доживува 
природата па естстскм начии. Чувството иа убаво секогаш ја 
афирмира човечиоста во животот, нсговата нозитивна страна и 
на тој начин придонесува за неговата сволуција.

Истражуваљата иокажуваат дска не само идеалот, туку и 
критериумот на убавото с, сснак, човекот. Убавото с огледало со 
двс лмца, во тоа оглсдало сс оглсдува i|рсдмстот што можс да сс 
допадне, но истоврсмсно се огледува и оној што го доживува тој 
предмет, значп дека суштината на убавото с во сдинството на 
предмстот кој е видлив (плп чусн), м човскот 1)д друга страна што 
ужива во нсго. Овие двс страни сс органски поврзанн мсѓу себс и 
заемно се оирсделуваат сдни со други.

Музичкото дсло (за кос се вели дска на луѓето им се 
допаѓа) прави иоттнк на силни постројкл кои ако се усогласат со
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изборот и релацијата на слемснтитс во самото дело, можат да 
произведат оптимално дсјство на нервииот систем. Исто така, 
наспроти тоа, можс да сс кажс дска по едно музичко дсло, или 
една музичка идеја, ја отсликува мапата на структурата во свсста 
на соодвстниот автор (композитор) од врсмето на компонираљс 
ма тоа дсло, и тоа во целост с нродукт на музнчка ироекција која 
како таква на луѓсто (учсницмте) „им сс доиаѓа”  или пс им сс 
допаѓа.

Постојните чстири особини на тоиот сс: висина, јачина, боја 
и трасњс? Тие зависат од чистотата, амплитудата, сложеноста п 
иродолжепоста на звучните бранови. Самостојното ироучувањс 
иа тие чстирн својства е тешко, доколку сушсствуваат заедно и сс 
во заемиост п непрскинатост.

1. Осет за височпна на тпнот
Повсќс имдшшдуи мрммаат осет за разлпкување височината 

на тоновитс како основа за музички споеобности, првото и 
основно (како квалитст) за занимавање со музика. „Музичката 
височина” на звукот е таа „височина во иотесиа смисла на 
зборот” која остава траги од дејството на тембровите 
компоиенти и може да бидс разбрапа само како својство за осет 
на музичкиот звук.

Се поставува ирашањсто како да сс долови височината на 
тоиот при прсвртувањсто ма мехаипчката снсргија во звучимте 
бранови во нсрвнпте имиулсн. Врсмсиското распорсдувањс 
произлегува од мериодичноста иа стнмулмранитс форми на 
бранот. Чистата ссизорна фупкција па увото с морфолошки 
условсна (сс наоѓа в<.) самата анатомска градба на увото)
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сдиовремено и продсиа, а мозочиата функција, иоточно 
кортмкалната, управувама од синаисите (врските мсѓу одделни 
израстоци па псрвните клстки, низ кои што влсгуваат во врска 
сдна со друга) низ обратнитс врски, кои ја моднфицираат 
рецеитивноста и даваат можност за воочувањс.

Во полжавот на внатрешиото уво сс врши приближпа 
анализа на зачестсиост, која станува поснсцифичиа на секос 
ПОВ11СОКО синапсно миво. Или, псрцспцијата па тонот с иодобра, 
отколку кога би сс одвивало на кохлсаримтс рсзоиатори. 'Гоа 
зпачи дека финесата на восприсмањс на сдна мслодиска линија сс 
јавува на повисоко сипаисио ииво. Произлсгува дска основниот 
тон сс слуша н тогаш кога тој с отсутси како фпзички стимул, a 
сс насликуваат само нскои од неговите хармонски тоиови.

Восириемањсто на височииата на тонот с независна од 
тсмбарот, бидејќп тоа можс да сс позне нсзависно иа кој 
инструмснт е огсвирсн топот. Пооделно влнјанисто на сскос уво 
на хармонски ссрии, воснрисмната иромсна на височината па 
тонот с својство па централсн мсханизам за височината.

Од практична гледиа точка, тој осет сс карактеризира со 
„нраг” на разликувањс на внсочипата. Голсмниата на праговите 
(дијаиазон) зависи од условите во коп сс оиредслува. Во центарот 
па тие услови би билс: карактсрот на звуцитс за иследувањс, 
мстодиката иа пејзиното оирсдслување. Повсќе истражувања 
иокажуваат дска во средните октави, а главно во првата, 
иовеќето луѓс имаат свој мраг за разлмкувањс на височините во 
иределите на 6 до 40 цснти. (Цснт с стотп дсл од тсмисриран 
полутон. Тоа зиачи дска мсѓу двс клавшпм па клавирот можаат 
да се воочат 20 до 30 меѓнп стспени па височина). (Срути се 
помали растојанија од половина степсн).
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За иелсдувањс иа дискримшштчвтгпш способност кон 

височината сс бара иајмалата иромсна па височината иа тонот, 
којапЈто може да бидс доловеиа. Докажано с дска таа снособност 
зависи во извесен стсиси од иитсизнвноста на дадсппте тонови, a 
истотака и од тсмбарот. Таа с иодобра нри сложеии, отколку ири 
чисти тонови, кое се иокажува всднаш, дска ипформацијата за 
честотата е иитегрмрапа иовисоко во слуховпи патишта. 
(Истражувањата иокажуваат дека: кај вилионисти и 
виолончслисти, точиоста с меѓу 3-12 стотпики, кај иијапиститс од

12 -2 1  стотинки, за штммање иа ипструмсит има стандардио 
отклоиување до 10-стотшшки).

Осстот за разлмкување сс подобрува во завпсиост од 
возраста, а тој осст сс развмва како рсзултат па занимавањс со 
музика.

Голсмината иа одделии иптсрвалн ири иеење или 
исполпуваљс па иснструмент си пстсмисрирана интонација сс 
менува при секос ново псполисние во зависност од 
иидмвидуалиоста на иснолиитслот м така исиолнувањсто на 
дслото сскогаш добива иови, исповторливм црти. Затоа, 
голсмата ммтонацмска разнообразиост иа музиката ие може да 
бидс сместеиа во едсн математички систсм.

Тсоријата за зоната на природата на музичкиот слух дава 
можпост за разбирање на смислата и зиачсњето на 
орксстарското исполнува1Вс, учсството на нетемнерирани со 
темперирани инструменти (примср, виолииа и клавир), при што 
човечкиот слух ги изразува постоечкитс разлики, обединувјаќи 
ги различнитс височини во границитс на соодвстмата зона.

Осетот за височииата на топот с иовсќскратно истражуван 
(ексиериментално во различни области). Рсдио с да сс сиомснс и
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т м. „критичсн нојас” Да се открие опрсдслсп топ во маскиран 
иојас од сста чсстота во сисктарот, даваии бсз шум. Појасот 
ирогресивио сс стесиува, ио интспзивноста во тонот за 
откривањс не сс промснува, така што во иекој момент при 
стеснувањсто, чујписта па топот доаѓа пасдпат. Критичната 
шнрочииа на појасот с околу 70% од нсговиот цситар (тоа С>н 
било на растојанис 1 -2  мм од базмчпата мембрана во увото-до 
полжавот). Иекои автори се наколнсти за добивање на описни 
појавм за објаснување па иерцеицијата па музичкиот консонаис. 
Исто така, иравсии сс истражувања за влмјаиисто на силата па 
тоиот врз восприсмањето ма псговата височима. Востановено с 
дека сплата не се одразува иа сложените топови од музички 
инструменти, како и ири срсдиа згуснатост па чистпте тоиови. Но 
па крајните по густииа тонови поголемата сила прави иискитс 
томови да звучатуштс иониско, а иовисокитс уште повисоко.

Во друга смисла, восприемаљето височината на тоиот сс 
иоставува во сооднос со времетриењето на соодвстните тонови. 
За добро восприемаље е иотрсбно нодолга ексноиација, п тоа 
толку повеќс колку е ионизок тонот. (Срсдната минммална 
трајност на тоиови над 1000 херца е околу 10 милисскунди).

Извесни се разликите во восирисмањсто на тонскиот 
систем кај оиис што сс занознаенк со музичката материја, 
отколку кај оние кои се доста иапреднати во таа смисла. Како 
идсализиран објскт с изградсн соодветен апарат за:

- звуковисочииски соодноси;

- врската меѓу тоновите во гами и созвучиа;

- координација на музичкитс елемснти.

За целта на овој модсл исклучени сс нскои елсменти на 
слушиото доживување како форма, мстро-ритам, тембар, темпо,



динамика. Цснтар иа oiiiiuiyitaii.c с смстемот „осиовеи тои-друг 

(илм до11ол1штслс||) тон'\ 'Гоа г« исклучупа и личиото 

емоциоиално доживувањс u сс акцентнра прч логмчка 

комиомсита ма ироцесот ма восприсмаљсто. Тој потфат 

овозможува иостројуваи.с иа нмформацискиот модел.

lio  мринцип на рсализација па подобност иа модсл можс да 

соодвсступаат три способиостп:

а) Миз мсрсње i-устината иа тоиот н исговиот однос Kt>n 
скалата no помксљсто, градупрања во случајоп од I до п (см). То ј 

модсл одговара па т.н. ацсолутси слух, имајќи ја иредвид н 

вродената иредиспозиција;

б) Посрсдство па срамиуиањс со заиамстспн тонови ио

сдси;

в) Рсализацнја за распознаиањс и иоспрпсмаи.е иа томот низ 

веројатмоста па алгоритмот.

O iiiiinaiiiiTC иринцшшн модслн даваат основа дска 

иајсгабилпа сјлжсација на тоиското доживуваи.с можс да сс 

извриш ииз сравнуиаи.е ма иоспрпомспhot тои со осиовнмот. 

Тогаш  кога ociiobiiiiot to u сскогаш ис можс да бидс расиознасн 

(пасажите ис заиочмуваат задолжителпо со исго), тогаш сс 

иаложува срамиувањсто да бндс по друг (ирстходио фнксирап по 

поммсњсто) тон, дурм кога иослсдниот с во дисхармонија со 

восприсмсниот. Квиитиото рсдсњс на тоноиите иа музичките 

ииструмсмт11 дава можиост да се заиамети едем од тоновитс 

(најчссто тонот ,,а"-ла), кој може да служи како „основа” upu 

воспрпсмањс на останатитс гопови.

Од иавсдсното може да сс изведат слсдниве изводи:
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а) Распознавањс на основниот тон може да сс моделира по 

пат на срамиување. Комиаративннте алгоритми за рсализација иа 
модслн на воснриемаље сс најекопомичип;

б) Моделот на восирмемањс на сдиа тонска ииза се вршп 
низ сиоредувањс (срамиуваље) на односот иомеѓу основниот тои 
и остаиатите;

в) Нсоиходно с да сс развијат формп од гами со иаузи за 
утврдување на интомирањето миз осознавањс на тсмелен тон. 
Освеи со двојни поти, тоа бм можело да сс осети и тсхпички.

2. Осет за јачината на тонот
Јачината на слушниот осет во основа с поврзана со 

интензивиоста на звукот, но зависи и од нсговата вмсочина, од 
траењето и формата на звучниот браи. Тоа се објаснува со 
фактот дска човечкото уво с различно чувствитслно коп звуци c d  
разлмчиа вмсочина. Затоа, истп ио иптснзитет, ио различни по 
височима звуци тежат кои разлпчиа јачпна.

За објаснување на односот на јачииата кон впсипата сс 
избегнува можноста од оптоваруваље иа мускулите на средното 
уво при висок иитензитет (којшто можс да го оштсти 
резоиансниот квалитет па увото), пли иа промена па базилармата 
мембрана па кохлеарпиот потспцијал. (Г1ри умсрен интеизитст 
пе можат да се објаснат разлмкитс). Уш тс повеќс што 
бииаулариите ефсктн на иромсиите во висината со нараснувачка 
јачииа, со ирстставување ма ист тои иа другото уво, сс иокажува 
истото, сс тсжи кон цснтрален мсханизам за рсгулацмја. Поголем 
дел од инструментите на оркестарот зависат од застапеноста и 
густипата, кон кој иерцсицијата па јачината с најчувствителна.
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Притоа, ако сдна оркестарска композиција е отсвирана 

многу тивко, отколку што се бара, при ириродсн исполнувачи 
интснзитет, често остануваат нечуени и односите меѓу 
инструментите се растураат. Тоа се однесува особсно кај тонови 
со голсм интензитст (кога можноститс за дискриминација сс 
иамалуваат) или со различма густима (во опрсдслени услови 
иовисокиот тон мзгсда иојак и обратно).

Јачииата расте во зависмост од интензитстот на звукот (ио 
закомот ма Фехнер) односно ироморциоиално иа логаритамот на 
интензитетот. Затоа, интснзитетот на звукот (за соодветност на 
усогласувањс на звукот по јачима) обично се изразува во 
логоритмички единици (во бели). За почстна точка на откривање 
се прима звучниот иритисок, што влијае врз увото на чујност 
(рамен на 0,0002 бари). Зголемувањето на интензитетот на 
звукот на 1 -бел соодвстствува на нсговото засилување за 10 -пати. 
С с претпоставува дека бслот с голема сдиница (сиоред Фехнер) 
обично се зема терминот децибел (1/10 од белот). Измената на 
интензитетот иа 1 -децибел би било рамио иа праг на разликуваљс 
на јачимата на звукот. Целиот дианазон на човечкото 
восприемање на интепзитетот иа звуци го чинат 130 децибела. 
(Се претиоставува дска јаките звуци предизвикуваат осстиа 
болка).

Прагот за разликување иа јачииата (сопрсд Всбер) ќе бидс 
покисок, кога соодветниот тон ќс стане иојак од константиата 
иропорција во логоритмичката скала на интензитетот.

Наликот на еден тон со оиределена густина може да го 
замаскира слушањето на друг тон, односно другиот тон да пе сс 
чуе. Таа мојава се иарекува маскирањс и сс забслсжува мочесто 
кај блиски но густина тонови. Дејството на маскирен тон с
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i i o m j i c M O  кај тонови ш  поглема густипа и обратно. Значсње има, 
истс) така, иродолжуваљсто на времсто со кое маскирниот сигнал 
го иретставува тонот: колку е иодолго времето, толку с посилен 
сфектот. Блиските тонови сс маскирааг иодобро. Кај ниските 
тоновп маскирното дејство е носилно.

3. Осет за тсмбар
Тембарот е сдна од специфичноститс на тонот, што го 

одликува од другм тонови, исти по основна густина п интензитст, 
ио различни no дополнителиите треперсња. Се смста дска 
тсмбарот е онаа оиределба на звучното дожмвувањс, кос дава 
можност кај слушатслот да оссти, дска два тона со сднаква јачина 
и висина се нседиакви. Во такви услови тсмбарот сс условува од 
иовеќе фактори: спректар на обсртонови, формата иа брановите, 
звучната наинатост м сличио. 'Гсмбарот зависи токму од тис 
дополнителни тонови игго rt) слсдат дадениот тон н што ги има 
повеќекратно од основииот run. Тис тоновм се нарекуваат 
хармоиични честичип томови (хармониски или аликвоти). Така, 
ако осиовпиот тон има 100 трснсрсња во сскунада, тогаш вториот 
хармонично честичеп тон ќе има 200-треперења во секунада, 
третиот ЗОО-Tpciiepeiba и т м. И така, висииата на сложсниот тон 
зависи од основниот тон, а тембарот од соетавот на 
дополиителните тонови.

Сложсиите музичкм тонопи се стремат коп исриодичиост, 
со што се разликуваат од шумовите кадс што иема псриодични 
трепсрсња. Природно слижсннте тонови сс восприсмаат како 
сдсн тои, карактсрмзирајќн сс си опрсдслспи темброви разлики.
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Kaj тонови различни no густима мивппто слеваље с дотолку 

иоголемо, колку с поедноставсм иивниот соодмос по густината на 
трспсрењата. Мајголемо слевање даваат тоиови чисшто 
треиерење с во однос 1:2 (октава) и 3:2 (квиита).

Или пак тембарот е она што го „збогатува” чмстиот тон и 
му дава специфична убавина. тоа с она страпа па томското 
дожмвувањс, што го одразува акустичпиот состав па сложенитс 
тоиови. Впсчатокот за тсмбар сс добива тогаш, кога комплексот 
од звуци сс восприсма како сдсм звук. А  кога сс врши анализа, 
тогаш има доживувањс на хармопијата.

13. М. Тсплов издвојува иовсќс карактсристики иа тембар: 
свстол, тсмсн, блсскав, матен, потоа мек, граиав, остар, сув или 
иак иолн, иразен, широк, масивсн и т.н.

Тсмбарот може да се опрсдслн како „материјал” нли „илод” 
на звукот.

Едпа од важните страни ма усовршувањето на 
комиозиторската и иснолнителната техника с збогатеноста на 
музиката со разнообразност и доловување на тембри. При 
менувањсто на висипата ма топот сс мснува и бројот на 
честичннтс тоиовп, восириеманм од човечкнот слухов рецсптор, 
чии што гории можпостм се во областа па 14.000-20.000 херца. 
Чсстичиитс тонови иад таа гранмца нс влијаат па тсмбарот.

Може да сс кажс дска основен „носител иа смисла” во 
музиката с движсњсто на височинитс. И додска во една 
мелодиска лимија ис сс измсни редот на височинитс (и ритамот), 
макар при тоа да се мспуваат динамиката и тсмбарот, мелодијата 
си останува иста, ири смена иа тоналностите, одиоеио значсње би 
имал односот, а нс апсолутната вмсочина на звуцмтс.
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4. Осе г за ритам

Доживувањето за време одразува објсктивна 
продолженост, брзипа ч рсдослсд на појавите во дсјсгвото. Прп 
еекос дразнсње нервнитс клетки на мозокот добмваат возбуда со 
онредслна сила. При иродолжсио дсјство на дразнители 
возбудата сс засилува, ири прекинуваљс на дразбата таа 
постенено се стишува. На тој иачин возбудата сс разбива на 
рсдица фази, разлнчии по интснзитст, и секоја од пив ирстставува 
сигнал за времето, нзминато од иочетокот мли од крајот иа 
дејството па дразнителот.

Доживуваљето иа ритамот (рамномерно редење на 
оиредслсни групи дразнитсли, со одделување на искои од имв 
како акцеити) во еден или друг стспен сс манифсстмра 
„подвижна реакција”  со „одбивањс”  на ритамот, со движсљс ма 
глава, раце, нозс, тело или со усио броење.

„Чувството за времето”- не с вродено, тоа постојано сс 
развива во процссот на животот и дсјноста иа човекот.

Во музнчката практика иод чувство за ритам сс подразбира 
снособноста што се иаоѓа во основата иа сите иојави на 
музикалност сврзани со воснриемањсто, изведувањето и 
создавањето на врсмснски односи во музмката.

Ритамоте оиредслсна «ргамизација на ироцссот во врсмето.

Тој за реализација бара сдиа или друга групираност на 
дразби кои следат сдна no друга со нзвесно расчлеиување на 
врсмснскиот тек. Услови за ритмичка груиирапост, а со тоа и за 
ритам воопштено е „наличјето на акценти”, одиосио појаки или 
дејствувајќи во некој друг однос се дразнитсли. Бсз акценти нема 
ритам.
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Ритамот е форма на врсмето, којшто во музиката се 

одпесува до времетраењето на тоновите или иаузитс кои тсчат во 
структура низ периодичност и акцент, илн пак кај редица од 
иојави со еднаква трајност и интензитет, до промсна во друга 
онределба, иа иример височина. Во ситс случаи кога една 
оиределба се менува, се актнвира процссот на исрцеитивпо 
групирање.

Ритамот с музичко доживуваље. Како основсн поим на 
музиката, произлегува (во долга еволуција) од псриодичноста на 
биолошкитс и нерцеитивните појави, од ритмичката основа на 
дејноста на нервииот систем, кој дава можност да организира и 
контролира оншти текови на движсње, на звуци, на зборови или 
на музиката.

Границите за осет на брзината на ритамот (сноред различни 
автори е различен) е меѓу 20-40 удари до 520 удари во минута. Но 
најдобро за субјективно ритмизирање ма брзипата с меѓу 100 и 
200 удари во минута, ири што ноголема ссжршеност заиазеност 
би била потешко во бавно темпо, отколку во брзо.

Ритмичкиот осст има подвижна ирирода. Истото се одне- 
сува иа доживувањс на „акцситите” . Музичко-ритмичкиот осет се 
јавува така што восприемањето па музиката совршено непосре- 
дпо се реализира со едми или иодвижни реакции, иовеќе или по- 
малку точно во одот на времето на музичкото двпжењс, односно 
дожнвувањето на музиката има „активеи слуишо-подвижем 
карактер” На тој начим доживуваљето па музиката никогаш не с 
само слушен простор, а сскогаш слушио-нодвижен процес.

Музмчкиот ритам секогаш е „израз и на емоционална 
содржина” . Во неговата основа лежи доживувањето на израз-

иоста ма музиката.
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Чувството за ритам како субјсктивен одраз на објсктивниот 
ритам с ироизлезен и сс развива само во процесот па сдна или 
друга содржмпска дејност.

Суштсствуваат различни нивоа иа ритмичка структура, или 
на периодичпоста во музиката. Тие нипоа од своја страна се 
иодредемп no хнсрархиски ред. Периодичиоста можс да биде 
правилна или нсправилна (како во некои тактови во пародната 
музика).

Интсрссно е п прашањсто за тоа, колкаво би било 
мшшмалпоГпо арел <(' во кое можс да сс чус едеи тои. 
Исгражувањата покажуваат дска тои со мродолженост 2 - 
милисекупди (1/500 од секундата) можс да се воспрнеми, махар и 
само како штрск, при трасње од 50 милисекупди всќе тоиот 
добива квалитет на височипа. Потврдсно с дска пократкитс 
тонови треба да бидат со поголсм интеизитет за да сс 
восприсмат. Дури во таа област суштсствува положба аналогна 
на законот за губсњс па енсргијата, а исти така различни сигнали 
ќе сс восириемат еднакво, ако збирот па иивното времетрасње и 
иптензитет останува констан гсн.

За да сс осозпаат два звука како тоновп сдсн по друг (да сс 
разграничат два блиски no времс слушни сигнали) во нивниот 
редослсд е неопходеп интервал меѓу пив најмалку 17 
ммлисскунди. Исто така установспо с дека должипата на врсмето 
меѓу два топа с обратпо пропорционалпо на разликата во 
пивиата згуснатост. Затоа, за восприсмање па големи скокови во 
височините сс бара подолго врсмс.

Иптерессп е проблемот за „дискримппацнја па трајноста” 
за распозпавање па времепскп фигури, којашто с сложепа 
способност, вклучувајќи ги не само внимаписто и умот, туку м
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восириемањсто за тсмбар и фигура, разликуваљс на 
повторувањата или разликмтс во ритмичкмтс фигури, начипот на 
нивмото кодирање во првичнитс претстави, вклучување на 
рсдоследноста во соодветиитс одпоси за „напред-иазад” , 
„посилно-иослабо” , „подолго-иократко” за добивање на 
кратковремсна сензорна ирстстава.

„Бросњсто” на ритмички сдииици во псриферииот сетилсп 
орган с со иоглема брзина, отколку во цемтралнитс дслови на 
мозокот, кадс што се восприема една горна граиица до 10 

збиднуваља во секуда. Најниска стаика на веме за следењс с 
установсно с дека е 50 милисекуди.

„Пулс” или нулсација с поим сврзаи со восирмсмањето па 
иериодичиото и рсгуларното новторувањс кос има своја 
поненосредно изразна аналогија во ноетската мстрика. Во 
животот ритмичкитс структури сс воснрисмат и чипат како ииза 
од звучии стимули, музмката и танцитс сс главен мотив за 
развивање на „ритмички осст" . Исто така „волсвата коптрола” 
над иодвижната дејност во мсто време с и осознавањс на 
псрцспцијата ма времсто. Движсљсто на тој ироцес во обратна 
насока е особсио важна во музмчката тсорија.

Псрцепцијата иа ритамот води до пзвссиа оптимална 
состојба на стимулација па нервпо-нсихичкнтс функции.

Тоа би било дотолку вистииито, доколку свснтуалпиот 
моиотон карактер на стммулација В(.) други случам може да има 
ириспивен ефскт. Ритамот можс да биде извор на: очекувањс, 
нзиенадувањс, комилексно иодрсдувањс на формата и времето, 
активирањс па ориснтационсн рссрлекс, снгнал или сисжојство и 
информација.
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Интересио е да сс истакнс , дека од исдагошка глсдна точка 

ритмичкиот осет сс развива многу иотсшко отколку музичкиот 
слух. Да сс восприеми п извсде музички ритам с можпо само врз 
основа на чувството за ритам, односно врз основа на 
емоциоиален критсриум, врз основа иа потенцијал.

Музичкиот ритам како обопшотна катсгорија, вклучува и 
нсколку особини, коп ммаат суштествсно значсњс за структурата 
на музичкото дело.

Ритмичка слика нрстставува закономсриа расиределувањс 
на ритмичкмтс сдиници во врсмсиска организација на дадсно 
дсло, односот на трасњето на тоновите и иаузитс.

Темиото по себе ги вклучува движсњсто, дииамиката, 
брзината со која сс реализира музичката содржина, тоа с и 
иропорционално менувањс на времетрасњсто во опрсдслсма 
музичка творба. На тој начнм сс оиределува соодносот иомеѓу 
ритмнчката слика п мструмот, и апсолутпото трасњс иа 
тоновитс.

Хармоиијата сс одпссувп иа всртикалната структура на 
висината на тоновитс н с заичајна од псрцситивеп аспскт, ио не е 
толку истражувана no пецситивиа смисла како мелодијата. Она 
пЈто ироизлегува од сите наоди с дека псрцшшрањето па 
хармонијата е феномси условсн од културата: искуство во 
слушањсто на хармонијата стскпато во сдна култура и бсз 
формално учсње на хармонијата му овозможува на иосдинсцот 
да развие извесни ошнти хармониски очскувања, тинични за 
хармонската практика иа таа култура. Идснтификувањсто и 
ирашањето на формата како илан на конструкција на музичкиот 
дсл, почнувајќи од најслементарните коммопенти-мотивите, до 
сложените како што е, на примср, сонатната сј>орма (или други
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циклични композицни), исто така, е предмст на перцситивните 
разгледувања.

Организацијата с, значи, нредуслов за псрцсиција на 
мелодијата, хармонијата, ритамот и формата, кои претставуваат 
централни прашаља во рамкитс ма изучувањето на иерцеицијата 
во музиката. Со воведуваљсто иа овие сложени иојмови на 
музиката во нсихолошкото разгледување сс остварува ирсмин од 
акустичката во когнитивната област. Иако сској од сиоменатите 
музички феномени може да сс дефинира од аспект на други 
науки, за психологијата иа музиката значајно с нивното 
манифестирање во вид на искуство и субјсктивио реагирање.

Меѓу најважмитс структурални карактерисгики на 
мелодијата „сукцесија на ноединсчнитс тонови”, снаѓаат односот 
на висината и односот на трасњсто на тоновите (ритмички 
односи); мелодијата се дефшшра и структуралио м психолошкм. 
Менувањето на односитс на висината и на рмтамот доведува до 
структурални перцептивни иромспи иа мслодијата. Мслодијата и 
понатаму и иокрај иромените во структурата се разбира до 
извесни граннци, може да се исрципира како иста.

Изразните средства сс нсрампоправпи во однос на своитс 
можности, истите не се едиакви по виатренша оргаиизација. 
Некои од нив се посложсни и имаат висок степен на 
организираност, а други сс со поедноставна внатрешна структура.

Во засдничката нерамноправносг се сокриени мноштво од 
изразни ресурси, коишто прн определен контекст можат да дадат 
неочскуван уметнички резултат. Во однос на средствата не може 
да биде иредвидсн општ критериум, норади нивната 
неистородност. Ако во однос иа временските фактори-ритам, 
метрум и темпо можс да биде измајдеиа заедпичка мериа единица
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no линијата на точните, математички иравила, тоа по однос на 
тембарот или хармонијата ие с можно.

Во оваа етапа на развојот, во услови на иаучио-техничката 
рсволуција, многу од изразнитс средства ќе добијат појасма 
карактеристика, којашто ќс открие нови моменти во 
изучувањето на системот.

Мелодијата меѓу сите изразпи средства иоседува највисок 
степен на интонативна концснтрација. Нсјзиниот линиски развој 
иоси висок коефициснт ма иптонациски можности заради 
нејзините природни својства. Тој се појавува на сите нивоа во 
внатрешната оргаиизација и во структурата иа мслодијата, a 
проучувањето на тис закопомерности ставаат акцент на звучната 
појава од изразноста на интопацијата.

Термииот интонација се користи со различно занчење. 
Како живо звучење, изложување на звучиата материја, или до 
микроклетката на музичкиот израз непосредно поврзан со 
интервалскитс соодноси во мелодијата.

„С коко ви т е во мелодијата се едеи од Поважните 
динамичкн стимулатори на иејзиното линиско движење. Тие 
создаваат напрегнатосШ, со што 1о акпшвираат  
разгранувањето на мелодискиот т ек".*

Скоковите во мелодијата се носители на поиндивидуализи- 
рана интонација. Сознаттието дека следи нејзиното нојавување, 
мссоиоложбата во архитектониката како м движењето во 
наредните збиднувања.

* (прпмср): Р. Штраус-Снмфониска поема „Дои Жуан"; С . Прокофјеп-Симфонија број 7, Ш-стап
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„Ш и р о к и о т  интервал о б и ч н о  Го привлекува вш ш а н и ет о  
со својат а Големина и со инт онит ивнат а чист от а. М н о губ р о ј-  
нит в т рансф орм ации на т аков почет ен им пулс, неговит е  
неоГраничени мож ност и при п о ст оја н о  исф рлањ е на енергија, и 
ја одредуват  предност а на водечкат а (основна) и н т о н а ц и ја " .*  

Хоризонталното мерење на звучната материја е примат на 
мелодијата, а вертикалното-на хармонијата. Со течење на 
времето на мелодиската линија, сс разгранува со различна брзина 
и интензивност на звучниот тек. Можно е, исто така, и 
височинските соодноси за определен краток отсечок од време да 
поминат долг пат, но исто така да протечат и со побавна брзина, 
со што се забележуваат моменти на временски застој или 
перкинување. Како носител на интонациска содржина, мело- 
дијата може во минималсн степен да биде поддржана од друга 
мелодиска линија (во двогласна фактура), или од иосложсни но 
состав звучни комплекси (тро-четворогласни, повсќегласни). Со 
вклучување на вториот глас настанува суштествено важен 
момент во вертикалната страна на звучната материја, момент на 
нејзино усогласување во точка на пресскување или т.н. „квадрат 
иа звучсњс” . Едновремсното читањс на тоновитс допушта раз- 
лична количина: од два до повеќсслојни комплекси. Нивната 
структура има просторна страна (тесна, широка положба), како и 
врсменска (различна иродолженост на звучните комплексм). 
Прозвучувајќи, звучнитс комплекси во својата вертикално- 
просторна иоложба им се иотчинуваат на различни нринципи, и 
истите можат да се појаваат во терцова, квартова. квинова, 
сскундова, мешана (ноложба).

* • (пример): А . Брукнер-Симфонија број 9 .111-став (водсчка плн генераличирана интонација)
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Динамиката на развојот од претходното кон следното се 

засновува на ритамот којшто е решавачки фактор во 
организацијата на звучната материја. Нејзиното распоредување 
во различните по размер и продолженост делови од музичкото 
време се чувствуваат преку организаторската сила на ритамот.

Основните претпоставки на ритмичкиот израз се коренат 
во карактерот на движењето на осмисленото и она што лачи 
енергија. Забрзувањето на двшсењата бара поѓолем дел од 
сили и се восприема како „активизација".*

Поради тоа ,,во музичкиот ритам преминувањето од 
поголеми кон помали нотни вредности се сврзува со забрзување 
на пулсацијата и зголемување на напнатоста".**

Друга основна претпоставка на ритмичкиот израз се темели 
во физичките, временски својства на продолжените звучности. 
При исти услови тие имаат поголема загуба на енергија во 
иснолнувањето или со изведувањето на инструмент, во основата 
на човечкиот животен обид определени асоцијативни врски со 
просторни појави. Оттука ироизлегува и можноста, 
„поминувањето од помали во поголеми нотни вредности да се 
доживува како концентрација на енерѓијата".***

„Ритмична сплотеност” с добар показател на концентрација 
на ритмичката енергија како по хоризонтала (мелодиско-линиско 
движсње на гласовитс), така и но вертикала.

* - (прнмер): (Основннте иретиостапки на ритмичката изразност сс опишанн дстаљно во„Строеннс музикалнп произпсдснија" одЛ. Мачел. М., 1979страна 101-102)** - (ирнмср): Л. В. Бстопсн-Симфонија број fi.-кулминацпска зона-на скснозпцијата од Iстав’ - (иримср): А . Бороднн-Симфоиијл број 2, крајот на I став, кадс што главната темаирозвучува во аугмснтација
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„ Таа не в неутрална кон интонативната страна, a 

непосредно ја изразува и нејзината специфика, линијата на 
нејзиниот развој”.*

Комуникативните својства на фактурата се од големо 
значсњс за усвојувањето на содржината на музичкото дело. 
Фактурните средства во постоечките и во еволутивните жанрови 
се детализирани и можат да создаваат посредни или непосредни 
поврзувања со животните појави.

Размерно-тематскиот развој го изразува закономерното 
протекување на музичката форма во времето како процес, 
подреден на ритамот, на организаторската сила во динамиката и 
логиката на пропорциите. Појавата и кристализирањето на 
размерно-тематските структури се заснова на историската етапа, 
како што мотивско-тематските форми се достаточно развиени и 
стабилни и сс потпираатна мслодиско-ритмичките средства и 
хармонијата, овозможувајќи го создавањето на високо 
организирани синтактички единици.

1.2.2. С П Е Ц И Ф И Ч Н И  К А Р А К Т Е Р И С Т И К И  Н А  
М У З И Ч К О Т О  В О С П Р И Е М А Њ Е  И 
З А К О Н И Т О С Т И  Н А  М У З И Ч К И О Т  И ЗРА З

Појавата на ноедини иримери, преминувајќи еден во друг, 
остануваат „поврзани”, наместо само да се заменуваат. е резултат 
на синтсзата: тоиовнте се склопуваат во мотиви, мотивите во 
музички реченици-фрази и натаму во периоди, и уштс понатаму 
во отсеци, ставови...

* - (прпмср): Ј. Брнмс-Коицерт број 1 за клавир н оркестар, I став- (мвнупан>е на рнтмичката сплотсиост реагират најточно на динамиката иа поднгнупан.с н спуштање вочоната на втората тсма)
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Ваквата активност на свеста е незаменлива без помнење, 
односно без моќ на чување во сеќавање на она што непосредно 
претходело и поминало. Така, музичкиот тек како единство 
останува во свеста благодарение на помнењето. Целата мелодија 
се појавува како „сега присутна” додека уште звучи, додека уште 
звучат тоновите кои нејзе ti припаѓаат, замислени и сфатени во 
еден контекст.

Мелодиски слух

Осетот за мелодија претставува сложен развиток на 
осетите за висината на тоновите и ритамот има основно занчење 
во музичкото движење.

Мелодискиот слух претставува квалитетно образовно 
доживување на мелодијата, што се појавува при самото 
доживување, во сознавањето и градењето на мелодијата, во 
чувствителноста кон точноста на интонацијата. Конкретно, 
мелодискиот слух е музички слух за висината на тоновите при 
нивната извсдба на едногласна мелодија, додека хармонски слух 
се јавува во однос на созвучја, и воопшто во повеќегласната 
музика.

Мелодијата и хармонијата како две состојки на музичкиот 
јазик, во извесна смисла се спротивставуваат, особено кога се во 
взасмно поле на противставеност на психо-акустичкиот и 
когнитивниот процес. Восприемањето на една мелодија ме е само 
распознавање на движељсто на височинитс на тоновитс, не с 
само распознавањс на точниот размер на интервалитс, не е само 
точниот осет на тоналниот центар на фразата и неговото 
поместување во тскот на движсњсто на мелодијата, туку с и 
ироцерс иа распознавање, ириспомнување, сиоредување со
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претходни обиди, искуство дури и на претскажување, на 
откривање на евентуална „погрешна нота”, лишена од смислата 
на општата констелација на фразата. Сето тоа претставува 
„читање” на музичкиот јазик, што ја слрди логиката на едно 
културално развена способност за примена на определена 
музичка структуралност.

Доживувањето на мелодијата како структурално цело во 
суштина е „синтетичко опфаќање на низа од тонови” , коишто во 
случајот се јавуваат како низа од интервали. Во таков случај, 
доживувањето на интервалот како квалитетен сооднос на 
тоновите по височина, е специфична особина на музичкиот слух. 
Процесот на неговиот развој преминува низ дознавањето и 
реализирањето не само на „мелодиската линија”, туку до 
осознавањето на интервалските соодноси на тоновите. Во 
случајов, интервалските соодноси се доживуваат не само како 
„растојание” меѓу тоновите, туку и како посебна специфичност. 
Самата логика на развојот покажува дека доживувањето на 
интервалите е второстенено во однос на мелодискиот слух.

Лад - претставува логички диференциран систем на заемсн 
однос на тоиови, определени од приоритетот на основниот 
„опорен” (потпорсн) тон и зависноста од него на сите останати 
тонови.

Ладовиот осст сс изразува така што некои од тоновитс на 
мелодијата се восприемат како стабилни, давајќи впечаток на 
завршност при крајот на мелодијата, не барајќи иремин кон други 
тонови, нс покажувајќи „стремеж” кон други тонови, додека 
другите тонови се восприсмаат како нестабилни, давајќи (ири 
завршувањсто на мелодијата) впсчаток на незавршеност н заради 
тоа бараат иремин кон стабилнм тонови дури и насочувајќи се
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кон нив. Да се испее хроматска гама е потешко, отколку 
дијатонска.

Истражувањата покажале дека освен ладовиот осет, друга 
суштествена основа на мелодискиот слух с&.музичките слуховни 
претстави. Тие можат да бидат суштествена опорна точка на 
осознавање на мелодијата со споредување на слушаната 
мелодија, со слуховниот израз. Важна улога може да игра и 
емоционалниот критериум. Овој критериум (поточно- 
„емоционалниот тон”) може да се поврзе со секоја музичка тема, 
и истата да се восприеми како музика. Некои истражувања врз 
основа на тоа настојуваат дека оценката на интонацијата се 
реализира главно врз основа на емоционалниот критериум.

Основна претпоставка е и тоа дека, восприемајќи ја 
мелодијата, слушателот гради „концептуална структура” -  
претставувајќи ритмичко групирање на нотите и музичките 
интервали меѓу нив. Друга претпоставка е и тоа дека 
перцепцијата на ритамот и перцепцијата на вокалните односи 
можат да се примат како независни процеси.

Хармонски слух

Хармонскиот слух во смисла на наједноставно 
определување е кога едновремено се слуша повеќе од еден тон. 
Хармонскиот слух се базира на фактот дека ако сдновремено 
звучат два различни тона, тогаш не постојат два сден по друг 
слушни осети, дејствувајќи на секој од тоновитс, туку „еден осст”, 
за дејството на секој тон. Тој осет не е „едноставен”, туку при 
извссни услови no нсго можат да сс воочат повеќе компоненти.

Како најкарактеристичен осет, прсд се, е осетот за 
консонанци и дисонанци како м тсмбровиот осет.
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Нскои музиколози, М. Гирнси (М. Guemseu), ги одделуваат 
следните критериуми на консонансата:

а) „глаткост” или „неглаткост”- „грапавост” на звучењето;

б) степен на слејување;

в) емоционален критериум-претпочитување на едни 
созвучја пред други;

г) степен на познатост на созвучјето.

Хелмхолц поставува основа за разликување на 
„психофизички критериуми” -  густината на биењето меѓу 
одделни тонови. Тој интервалите ги дели, од гледна точка на 
консонантноста, на следните групи:

а) апсолутни консонанси: октава и дуодецима;

б) полни коисонанси: квинта и октава;

в) средни консонанси: голема терца и голема сскста;

г) неполни консонанси: мала терца и мала секста;

д ) дисонанси.

Анализирајќи ја таа шема Б. М. Теплов додава дека 
правилно би било квартата да се стави во третата гупа (в). 
Заради критериумот на „глаткоста” и „слејувањето” на 
звучењето можат да се забелсжат следните групи, дадени според 
намалувањето на консонантноста:

а) октава

б) квинта

в) кварта. голема терца и голема секста

г) мала терца и мала секста

д) дисонанси

Дадсни мо „емоционален критериум” , тие интервали сс 
распределуваат на друг начин. Најпријатни од нив сс терците и 
секстите, а нс иајсовршените консонанси-октавите и квинтитс.
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Според тој „емоционален” критериум, можат да се забележат 
повеќе разлики меѓу луѓето, дури и кога тие поседуваат извесна 
музикалност.

Што се однесува до „осетот за тембар”, може да се каже 
дека тој зазема место кај највисок степен на слејување на 
тоновите, а восприемањето на хармонијата кај помал степен на 
слејување. Исто така, консонантните интервали (при еднаквост 
на останатите услови) даваат многу поголем степен на слејување, 
отколку дисонансите. Според степенот на слејување, интервалите 
би се поредиле по следниот редослед, ако се почне од 
највисокиот: октава, квинта, кварта, голема терца, мала терца, 
тритонус (синоним на зголемена кварта), мала септима, голема 
септима. Децата, количеството на слушани звуци ќе го добијат од 
тембровиот критериум, а не од вистинска слуховна анализа. 
Хармонското восприемање на созвучноста има неколку слушни 
височини во еден тембар, тоа е доживување на тембровото 
единство и на множеството од височини едновремено.

Определувањето на консонанса се дава едноставно од 
позициите на тоналната музика.

Хармонскиот слух има исти основи како и мелодискиот: 
ладов осет и музичко-слуховни претстави. Исто така, 
хармонскиот слух се јавува не само во восприемањето, 
разликувањето и осознавањето на едновременото звучење на 
неколку закономерно подредени тонови (формирајќи тонско 
множество, обединето од темброво единство), но и како 
способност за восприемање на повеќегласна музика од хармонски 
и иолифонски созвучја, за слуховна анализа на созвучјата- 
одделување на одделни елементи на многузвучноста од општото 
звучење, и во крајна линија како претпоставка за целосно
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восприемање на музичкото дело, за подлабоко следење на 
неговата уметничка содржина. Кон хармонскиот слух, како 
основна способност, може да се присоедини и „полифонискиот 
слух” -  способнина да се разликуваат две, и повеќе мелодиски 
линии при нивно едновремено звучење.

Ладов осет и доживување на „тоналност”
(Лад = е руски збор, италијански = modo, француски = mode, 

германски = tongeschlecht)

Во најконкретна смисла, ладот е систем од тонско- 
височински врски, обединети од тониката.

Ладово доживување на мелодијата е можно само врз основа 
на чувствување на музичката височина. Осетот за интервали 
ироизлегува од ладовиот осет. Меѓутоа, не треба непосредно да 
се сврзува осетот на музичка височина со осет за интервал. 
„Целото” што ги соединува едното со другото, е ладовиот осет. 
Осетот за музичката височина е осет на височината, која 
произлегува од ладовото доживување на движењето на тонските 
височини, а „изживувањето”  на ладот е такво доживување на 
тонските височини, кое произлегува од издеференцираноста од 
тембровиот осет на височината.

Ладовиот осет е емоционално доживување на определени 
одиоси меѓу тоновите и тоа сс иарекува ладова одлика на 
топовите. Вдна од основите на музичкиот слух е ладовиот осет 
којшто се јавува, според својата сушност како „емоционална 
способност” . He треба само да се слуша музика, туку истата 
треба и емоционално да сс доживсе, да се почувствува нејзиниот 
израз.
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Музичкиот слух е такво доживување на звучењето, кое 

одговара на сиецифичните особености на музиката како посебен 
вид човечка дејност. И, ако музиката според самата суштина е 
израз на емоционална содржина, тогаш и музичкиот слух треба, 
очигледно, да биде „емоционален слух”. Тое е единство на чисто 
„слухов” (односно, сензорен и перцептивен) и емоционален 
момент во музичкиот слух и се изразува со најголема јасност во 
ладовиот осет.

Ладовиот осет претставува наличје на некакво последејство 
од осети на веќе прозвучени тонови.

Ладот е систем, наречен „динамичен стереотип”, 
одразувајќи ги закономерностите на објективно суштествени 
дејства.

Акустичките закономерности „служат само за објективно 
осознавање за можностите за развој на еден или на друг музички 
систем” , но сосема не го определува патот на тој развој.

Ладот е систем од реакции на човекот, на дејството на 
тоновите и нивните односи.

Односот на ладот кон тонскиот материјал е однос на 
апстрактното кон конкретното, односно во интонациите (во 
конкретното) се одразува предметноста на реалниот свет, во 
ладовите (во апстрактната) управувачките закони на дејствување 
на таа предметност.

Конкретизацијата на ладот во звучење води до 
проникнување на „тоналности”, односно висинска местоположба 
на ладот. Тоналноста ги „материјализира” стсреотипните односи 
на ладот на различно ниво на височина, задржувајќи го 
редоследот на интсрвалитс, иститс заемни односи на добиените 
звуци.
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Стабилноста на ладот се сврзува со поимот за тоналност во 
системот на музиката. Осетот за тоналност во светлината на 
широката когнитивната способост, што ја интерпретира 
тоналноста, е како систем од тонални односи, отколку како 
апстрактен збир од тонови или системи, зависи од 
психофизичкиот квалитет на тоновите.

Тоналниот принцип царуваше апсолутно во европската 
музика од 1600 до 1900 година. Во почетокот на овој век се 
создава новата атонална (во почетокот е Шенберг) музика, во 
барањето за ослободување на тоналноста, со изедначената 
функционалност на 1 2 -те тонови (додекафонија), со 
еманципација на дисонансата. Се појавуваат и други модерни 
струења во музиката: експресионизам, алеаторика, конкретна 
музика и друго.

Сите изразни емсленти нретставуваат фактор на единствен 
творечки процес и резултат, и спрема тоа, нивната организација 
во мали или големи форми донесува конечно музичка мисла.

И да сс работи во микро или макроформи, секогаш овие 
елсменти се синтетизираат, а потоа се поставуваат во одреден 
однос.

Како музичка структура на едно музичко дело се изразните 
елемснти: ритам, мелодија, хармонија, динамика и боја (тембар) и 
истите ирстставуваат внатрешни елементи, а со нивната 
организација и архитектоника (следејќи одредено сстетско 
сфаќањс н композициско-технички принципи), се гради музич- 
ката целина, односно надворешна форма на музичките дсла.

Да се организираат изразнитс елемснти значи да сс 
остварат одрсдени рслации Mei'7  внатрсшните формални 
слементи и надворешната форма.
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Разбирливо е дека организацијата на изразните елементи во 
текот на историјата на музиката се менувала во согласност со 
развојот на идеолошките основи, естетските погледи и техники 
во музичкото творештво. Во тој продес Јнастанале нови, и се 
развиле разни музички форми, менувајќи ги меѓусебно релациите 
на микроформите, така што во таа организација постојат 
одредени принципи кои секогаш владеат. Тие произлегуваат од 
природата и природноста и како такви доминираат во уметноста. 
Тоа се:

- приндип на повторување (без кој не може да се оствари 
заокруженост);

- приндип на варирање (кој обезбедеува неопходна промена 
и разновидност);

- приндип на контраст (кој е иманентен на животот и на 
сите форми во уметноста воопшто).

Врз основа на овие принципи се градени и темелите на 
композиторските школи, создавајќи си основи за различни 
насоки во организацијата на изразните елементи и надворешните 
форми. Од нив произлегуваат главните композициско-технички 
постапки: интонациски, варијациски, концертантни (било да се 
работи за солисти или за мала група инструменти кои се 
противат на голема) мотивска разработка и слично.

Во вокалната музика како фактор за целосно обликување 
се појавува и зборот (текстот), бидејќи односот на текстот и 
музиката може да биде доста различен, а реалции можат да се 
воспостават на повеќе начини и во согласност со концепцијата на 
делото и композиторовото определување. Кај творештвото, 
поврзнано со музичкиот тсатар, се остварува уште посложена
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синтеза, бидејќи покрај сите други изразни елементи, се појавуаат 
уште и сценската работа и движењето.

Принципите на музичката архитектоника, односно 
обликување формата на музичкото дело, се подразбира 
организација која почнува со најситните идеи и води до создавање 
на целината.

Елементарни форми се:

Мотив- најмала ритмичко-мелодиска целина, се состои од 
кратка низа на тонови со карактеристично мелодиско движење и 
ритмички особини. Во текот на разработката, мотивот може да 
се менува на повеќе начини, со што единството се постигнува со 
разновидност.

Фраза- претставува кога на еден мотив се надгради друг, 
сличен или барем во една компонента битно нов. Фразата опфаќа 
два такта и претставува најмала метричко-ритмичка целина.

Реченица- музичка мисла којашто е заокружена со 
хармонски крај или каденца. Таа настанува кога на една фраза и 
се додава нова, и обично исполнува четири такта. Таквата 
реченица се нарекува „мала”, за разлика од „големата” реченица 
која се состои од осум такта.

Период настанува со спојување на две реченици, кои во 
хармонски поглед меѓусебно се зависни и завршуваат со 
различни каденци, а нивните рслации сс во смисла на прашање и 
одговор. Помеѓу речениците во периодот треба да постои и 
воочлива сродност по форма и забслежителна разлика (најчесто 
во хармонски илан).

Две мнли реченици формираат мал период, којшто сс 
состои од осум такта (4+4), а двс големи реченици сочинуваат 
голем период кој има 16такта.
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Co логична синтеза на елементите на музичката форма 
настануваат големи форми и целосни композиции, а таа синтеза 
може да се спроведува на различни начини.

(Во практиката на музичката настава во основното 
образование се јавува само ограничен борој форми кои главно 
извираат од класичниот период или од преиодот на 
романтизмот).

Најраспространета форма која се јавува и во вокалната и во 
инструменталната музика е песна. Постојат два вида форми на 
песни: дводелна и триделна.

Дводелната песна се состои од два периода или од два дела, 
коишто по големината одговараат на периодите. Според тоа, 
дали периодите ќе бидат мали или големи, се разликуваат мала 
дводелна песна, која ја сочинуваат 2 x 8 такта, и голема дводелна 
песна, која има 2x16 такта.

Според тоа, шема на дводелна песна е: А(а+а) Б(б+б), при 
што големите букви означуваат периоди или две реченици, a 
малите- реченици. Разбирливо е дека има и отстапување од овие 
основни шеми, доколку, место периоди се појават две реченици, 
или да се сретне некоја друга особина.

Троделната песна се состои од три дела, од кои првиот и 
третиот се исти или слични, а вториот е различен и е контрастен. 
Според тоа, шсмата на троделната песна е: А(а+а) Б(б+б) 
А(а+а), или А(а+а) Б(б+б) А1(а1+а1).

Деловите на оваа иесна се периоди или други елементи со 
соодветна големина. Како кај дводслните, и кај троделните песни 
сс разликуваат мали и големи тродслни песни. зависно од тоа 
дали сс јавуваат три мали или три големи иериоди.
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Конечно, особено во инструменталната музика, носоти и 
сложена форма на дводелна и троделна песна, во којашто секој 
дел претставува мала дводелна или троделна песна.

Сите наведени видови. песни имаат само во принцип 
прикажани форми, бидејќи во практиката доаѓа до голем број 
отстапување, измени, скратување, проширување, додавање 
уводен или завршен дел и друго. Меѓутоа, дводелноста, односно 
троделноста остануваат во сите случаи битна карактеристика и 
основни параметри.

Кај специфично инструменталните форми треба, пред се, да 
се нагласи дека истите можат да бидат составени од еден став, 
или можат да имаат повеќе ставови и да претставуваат циклична 
форма.

Меѓу формите во едсн став најчесто се среќава: тема со 
варијации, рондо и сонатна форма.

Твмата со варијации има еден став, којшто најпрвин ја 
донесува главната музичка мисла- тема, а потоа истата се 
појавува неколку пати во променета или варирана форма. Темата 
е обично дводелна или троделна песна, а варијациите ја 
донесуваат нејзината ритмичка, мелодиска и хармонска промена.

Рондото е композиција пишувана, исто така, во еден став, 
во којшто една или новеќе главни мисли - теми се повторуваат 
неколку пати. Меѓу темата се наоѓаат кратки делови, коишто 
според карактерот се разликуваат од темата, и ги одделуваат 
темите една од друга. Овие делови сс нарекуваат епизоди или 
интермеца.

Според тоа, колку теми ќс сс иојават се разликуваат:

- рондо од ирв вид (кој има сдна тсма);

- рондо од втор вид (кој има двс тсми);
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- рондо од трет вид (кој има три теми).

Ако темите на рондото се означат со големи букви А , Б, Ц 
и т.н., а епизодите со Е , тогаш, на пример, рондо од прв вид ќе 
изгледа вака: A E i АЕг A ... А . -

Сонатнапш форма е специфична форма на

инструменталната музика, која се појавува во времето на 
класицизмот, и оттогаш постанува принцин за организација на 
музичката архитектоника во повеќе случаи, кои се појавуваат под 
различни имиња. Инаку, сонатната форма се состои од три дела: 
експозиција, развоен дел (проведба) и реприза. Во експозицијата 
се јавуваат две теми, коишто обично се со спротивен каркатер. 
Првата, најчесто има драмско расположение и е пишувана во 
основниот тоналитет, а втората, лирско и се наоѓа во 
доминантниот или паралелен тоналитет.

Развојниот дел претставува разработка на тонскиот 
матсријал на двете теми, со истакнување на нивните контрасти и 
со широк модулациски план се постигнува напнатост. Во 
репризата повторно се појавуваат двсте теми, но во овој случај и 
втората се јавува во основниот тоналитет, но не е редок случај 
кога на крајот ќс сс иојави и краток завршен дел.

Меѓу композициите со еден став, сонатната форма најчесто 
се применува кај увертири, а во цикличните композиции се 
среќава почесто.

Од цикличните форми најзначајна е сонатата, а потоа 
следуваат: суита, симфонија, концерт, гудачки квартет и други.

Сонатата с форма која се формира во исриодот на раната 
класика и е компонирана за еден или за два инструмента (клавир, 
виолина и клавир и т.н.). Обично има три става според принцииот 
на контрастирање: брз-бавен-брз. Првиот став е пишуван во
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сонатна форма, вториот во една од формите на песна или како 
тема со варијации, а третиот најчесто е рондо.

Суитата е настаната уште во барокот и претставува една 
од најстарите музички форми составена ,од неколку ставови. 
Деловите на суитата во 16 и 17 век обично биле стари танци на 
разни народи (Allemande, Courante, Sarabande и Gigue), а денес 
суитата ja сочинуваат неколку ставови со различен карактер и 
расположение.

Симфонијата е пишувана за оркестар. Исто така, се 
развила во времето на раната класика, а нејзината форма се 
базира на планот на сонатниот циклус, само што овде се јавуваат 
четири става. Имено, помеѓу вториот-бавен и последниот-брз 
став се јавува, како трет по ред танцов став менует, а подоцна 
Бетовен воведува скерцо и таквата практика останала до денес.

Концертот е, исто така, врз база на формален план на 
сонатен циклус. Се состои од три става, а е пишуван за еден 
(многу ретко за повеќе) солистички инструмент и оркестар.

Гудачкиот квартет, како и другите камерни форми, 
настанува во времето на класицизмот, истиот се базира на планот 
на сонатниот циклус.

На подрачјето на програмската музика, најраспространета 
форма е симфониската поема или симфониската слика, во кои 
авторот со тонови, на субјективен начин, опишува одредена 
содржина надвор од музичкиот свет. Формата на симфониската 
поема, сиоред тоа, е слободна и зависи од програмата на 
композицијата. Симфониските посми имаат редовно наслови што 
насочуваат на содржината.

Вокалната музика со инструментална придружба или без 
неа, има своја специфична форма, која вклучува и текст, како
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многу значаен фактор. Тука се јавуваат хорски песни со разни 
форми, потоа соло-песни за еден пејачки глас со клавирска 
придружба, арии коишто претставуваат поголема форма, често 
со виртозен карактер, пишувана за еден пејачки глас со 
придружба на оркестар итн.

Во музичко-сценското творештво најзначајна форма е 
операта, голема форма во која е остварена синтеза на текстот, 
музиката и сценската работа. Настаната е на крајот од 16 век во 
Италија и бргу се проширила низ цела Европа. Во изведбата на 
опера учествуваат солисти, хор и оркестар, а често настапува и 
балет.

Балетот е музичко-сценско дело каде што пантомимата и 
танцот се изразни средства на драмската работа. Балетната 
музика е само инструментална, пишувана за оркестар и има 
нагласен танцов карактер.

Оваа разработка за организирањето на музичко-изразните 
елементи претставува само изнесување на основните 
принципиелни ставови, а информирањето за поединечните 
форми се однесува на оние кои најчесто се среќаваат на 
музичкиот репертоар, наменет во наставата во основното 
образование. Разбирливо е дека оваа проблематика е многу 
широка и сложена и претставува основа за пристап кон 
музичкото дело како целосна форма.

Закономерностите во музиката имаат различен oncer на 
дејствување. Тие можат да се јават во поограничени рамки, но 
исто така, можат да се издигнат до највисоки принципи. Некои од 
нив имаат неограничен радиус на дејство, кога се протегаат во 
различни сфери на умстноста. Следењето врз основа на нринципи 
открива и сдна од постапките кон интензивно дејстввуање во
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современите интегративни процеси меѓу уметностите, кои се 
уштс претставуваат неразработена уметничко-научна област.

Објективниот карактер на закономерностите во музиката 
бара нивно длабоко запознавање, нивната проекција на 
дејствување од произлегувањето на првите импулси кон 
моделирањето на звучниот материјал, кон неговото движење и 
развој. Закономерностите кои дејствуваат во музиката 
претставуваат појава на оние општи закономерности што го 
чинат човечкото мислење во текот на времето: објективни 
закономерности на секоја високо организирана материја, 
способна да биде носител на разновидни информации.

Постојат две условени страни на музичката форма: форма- 
процес и фрома- структура.

Формата - процес ја изразува процесуално-динамичната 
природа на музиката. Течсјќи низ времето таа го опишува, го 
оцртува патот на нејзиното битисување во времето и просторот.

Формата - структура кристализира во резултат на развојот 
на разгранетост на процесите. Таа ја одразува архитектонската 
страна, општиот „архитектурен” релјеф, да бидат изразени низ 
формата со шеми (едноставните форми со мали букви, a 
сложените со големи). Преку неа се стимулира визуелното 
восприемање на поставеноста на деловите, опфаќањето на 
ошитиот план, редењето на музичките „збиднувања” аналогно на 
широкоразмерната карта, која содржи одредени и јасни знаци.

Важно во почстната етапна анализа, особено кај форми со 
сложена драматургија и продолжсна амплитуда на процесите, да 
се изведат точни, фирмални шеми, кои ќс ги изразуваат 
најважните момснти, да дадат јасна иретстава за оние стадиуми 
од градбата кои трсба да бидат објект на зглемсно вниманис.
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Формата - процес и формата - структура неминовно се при- 

сутни во секое дело и во самите негови елементи. Со нив може да 
се восприеми расчленетата целина, пропорционалните соодниси 
и зависноста меѓу деловите на целината и едновремено непреки- 
натиот тек, процесуалноста, која ги означува внатрешните грани- 
ци. Формата-процес и формата-структура изразуваат суштестве- 
ни страни и кај живата звучна музика. Тие имаат силен однос кон 
индивидуалниот стил и ги изразуваат неговите карактерни црти.

Процесуалната страна во градењето на музичката форма е 
тесно поврзана и со „динамиката на развојот”.* Таа образува 
воедно и автономен план во формата, одразувајќи го соодносот 
помеѓу нараснување и опаѓање, распоредувањето на енергијата 
во движењето на музичкиот материјал, како и зоните на неговиот 
забрзан или забавен развој. Во анализата на поедини дела, како и 
при разгледување на стилиски проблеми, е неопходно да 
присуствува и прашањето за „динамичкиот ирофил” . Тој може да 
бидс изведен на форма- шема, графички, за да бидат одбележани 
општите контури на процесите коишто во него се сврзани, а кои 
може да се појават и како стилистичка константа.

Изразните средства во музиката- мелодијата, хармонијата, 
ритамот, метрумот, темпото, тембарот, динамиката, регистарот, 
фактурата и слично, го формираат целиот сложен систем. 
Изучувањето на нивното значсње, исто така, и на елементите и 
нивната заемност, зазема важно место во анализата. Сложеноста 
во организацијата на системот произлегува од комплексниот 
карактер на нејзиното (динамика на развој) дејствување како и од 
самостојните можности на сское од срсдствата.

* - (нрнмер): Се мнслн не на дннамнка како степенување на јамината на чвучноста, туку за карактернстнка на процесуалноста во музичката форма
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Системот од изразни средства дејствува врз различните 

слоеви на човечката психа и физиологија, од површните условни 
и безусловни рефлекси до длабоко скриената напластеност на 
емоционалноста и интелектот. Дејствувар>ето на системот е 
сложено, многу значајно, и бара разгледување од повеќе аспекти: 
паралелно (координирано) дејствување на средствата; надополну- 
вачко дејствување; противречно дејство, заемно дејствување на 
средствата.

Логичката поврзаност на музичката целина, на нејзината 
архитектонска сразмерност и различност, се истакнуваат во 
голем степен во временското разградување и просторните 
проекдии на мелодиската скица. Усогласеноста на нивното 
дејствување игра голема улога во организацијата на општите 
архитектонски планови и е една од најактивните сили, овозможу- 
вајќи го движењето во формативниот процес.

Мелодиската скица произлегува како резултат на подемите 
и падовите во мелодиската линија. Таа се развива слободно без 
регламентација на стадиумитс. Еластичноста на мелодиската 
линија не се препушта на точни рамки (параметри), а уште 
помалку на шематизација, несоодветствувајќи со слободата и 
полетноста на творечкото мислсње.

Опишувајќи ги различните модели и типови на мелоди- 
ското движсње, можат да се развијат и онределени граници, кои 
даваат можност да бидат извсдени некои општи видови на 
мелодиско движсње. Во слободниот протек на уметничкото 
мислење, мелодиските движења постојано се мснуваат, 
преминувајќи од едно во друго, трансформирајќи се понскогаш и 
во тешко доловувани форми.
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Симетријата на мелодиската линија создава услови за лесно 

восприемање на просторното нејзино движење. Заемното деј- 
ствување на мелодиските бранувања (особено набљудувајќи ја 
нивната големина), или одразот во обратно движење, често се 
среќава (меѓу видовите симетрии) итн. „ огледална симетрија” 
која се стреми кон разновидни просторни својства кои можат да 
бидат извор на уметничкиот израз.*

Мелодиското противставување е динамичен принцип во 
линиското разгранување на мелодијата. Неговото дејство се поја- 
вува низ „одделни мелодиски елементи, кои се противставу- 
ваат на општиот тек на движењето” **

Интонационата изразност на мелодиската линија е 
поврзана со различни можности според различните големини на 
интервалите. Во нејзиното линиско движење во преден план се 
издвојуваат две суштествени страни на мелодискиот тек: 
постепено движење (секундност) и скокови.

Историски менувајќи се и развивајќи се, соодносот меѓу 
хоризонталата и вертикалата сс разновидни и многу појасни. Во 
линиското разгранување на мелодијата се присутни степените на 
ладот, кои што можат да бидат изведени како реални акордски 
вертикали.

Мелодијата и хармонијата се постојано во заемност, оцрту- 
вајќи го процесот на зближеност меѓу хоризонталата и верти- 
калата во процесот на движење на звучната материја.

* - (ирнмер): „Огледална симетрија": С . Прокофјев-балет „Ромео и Јулија” ; М. Мусоргски- „Слики од изложбата”= хорчзонтално огледална снметрија; Ј .  Брамс-Симфонија број 5, П1-став= пертикално-огледална симетрија, каде што насоката на мелодиското двнжсње е произведена во обратен ред;** - (пример): Л. В. Бетопсн-Соната за клавнр. Оп. 90= мелодиската лннија е надолна,започнува од доста внсока тсситура и се развива надолу достнгнупајќи до малата октава. (Уштс во прпноттакт се јавува квартен скок).
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„В о  случаише кога мелодпскиош факшор е иасивен, хармонијаша 
Го надополнува, стимулирајќи г о  развојот и движењето со 
своите средства *

Односот на основните сили во музичката динамика- ста- 
билност и нестабилност, рефлектираат со најголема исполнетост 
и точност во сферата на хармонијата, поврзана со расчлену- 
вањето во музичката форма. Во процесот на еволуцијата во 
сферата на хармонијата кристализира комплекс од средства со 
висока ефективност на факторите за расчленување: каденци, 
полукаденци, шема за лад, шема за тоиалност, неочекувана 
промена на насоката на хармонското движење, фактурни 
промени (собираље на гласовите во унисоно, промена во 
гласоводењето и друго).

Хармонијата може да биде носител на конфликтноста во 
градењето на формата. Нејзините богати и разновини средства 
лежат во основата на изострени контрасти и конфликти, особено 
кај рески промени на драматуршката линија.

Во тоналната музика хармонијата го стимулира дејството 
на логичните функции, поддржувајќи „тесно” формално- 
тематско градење. Воведувањето на нов тематски материјал во 
„трио” на сложената триделна форма е сврзано со појавата на 
новата тоналност. (Во класичната сонатна форма е к с п о з и ц и ја т а  
и репризата образуваат функционално двоединство, кое се 
заснова на стабилни тонални односи).

Мструмот го организира текот, редоследот на ритмичките 
соодноси преку нивното потчинувањс со еднаквиот измерен по- 
четок. Кристализирањето на метричката пулсација, која се пот-

* -(прнмер): Л. B. Бетовен-Соната за клавир, Оп. 26, бр. 12, Ш-став (Marcija funebre sulla mortc đ. in Eroe).
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пира на периодично редење на тешки (акцентирани) и лесни 
(неакцентирани) моменти, е продолжен историски процес, кој се 
развива под содејство на различни фактори: мелодиски, 
ритмички, ладови, фактурни, темброви, регистарски и 
динамични. Тие помагаат за групирањето на ритмичките 
соодноси околу еден стабилен, централизиран момент, којшто 
периодично, со непосредно редење на мали временски единици, 
создава јасно расчленување.

Рамномерното појавување на јаки (тешки, акцентирани) 
моменти и групирањето на останатите (лесни, неакцентирани) е 
појава на метричката пулсација.

Темпото е непосредно сврзано со формалната страна, со 
карактерот на живата музика. Надвор од неа темпото не 
суштествува како реална големина, а таа е лишена и од својата 
сопствено животна средина.

Изразните својства на динамиката се коренат во опре- 
делени физичко-акустички и биолошки постапки на звучните 
појави. Тие иепосредно дејствуваат врз нервниот систем и 
присуството им е во уметничка организација, присутна во секое 
музичко дело, и се восприема без тешкотии. Со своето течење 
низ времето, звучната материја постојано го менува степенот на 
својата интензивност во зависност од концентрацијата на 
изразните средства, од општата линија на пораст или спаѓање во 
самата градба. Заради тоа, нејзините описни слементи се наоѓаат 
ностојано во полето на слушателот и овозможува основање на 
различни асоцијативни врски. Така, на пример, засилувањето на 
звучноста лесно се сврзува со приближувањс кон звучниот извор, 
а намалувањето - со оддалсчување.
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Тембарот е носител на разновиден и богат колорит кој 
зависи од карактерот на звучниот извор, од квалитетот на 
неговиот материјал од кој е изграден, но и од начинот на 
изведување и акустичната средина. Опредедувањето на тембарот 
како квалитет на боја на звукот дава можност за аналогии, како и 
реално суштествување со други уметности, на пример со 
сликарството.

Тембровата семантика се проектира и на акордски 
комплекси, коишто при еднаков звучен состав и структура 
добиваат совршено различна смисла во зависност од контекстот 
и стилистиката. „Видливите колористички можности на 
ладовите средства едноставно се поврзуваат со тембарот и 
наставнува извор на специфична атмосфера” .*

Вертикалниот принцип при построеност на фактурата не го 
исклучува хоризонталното мерење на звучната материја. 
Линиските елементи секогаш се присутни во фактурата, но се 
наоѓаат во состојба на потенцијална процесуалност.

Како музичко-просторна организација, фактурата има 
разновидни акустички и психолошки аспекти, барајќи нов 
терминологпки апарат, вклучувајќи ги вонмузичките елементи 
како напластеност, слој или план и друго. (Во теоријата на 
музиката од порано се утврдени термините како „релјеф” и 
„фон”, „фактурни функции”, изразувајќи ја просторната природа 
на фактурата).

Композициско-логичната функција на фактурата се 
појавува најцелисходно во координација на изразните средства.

* - (прнмер): Клод Дебнси- „Морс"; Н. Р. Корсаков- сгзотнчноста во „Шехерезада" и други
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„К ај силно индивидуалазираните стилови фактурата се 
претвора во своевидна животна средина, создавајќи оптимални 
услови за целосно разгранување на музичката мисла *

Тематизмот е поим неразделно сдрзан со сликовито- 
содржинската страна на музичките дела, со нивната емоционална 
построеиост. Во сферата на уметностите, а во таа смисла и во 
музиката, често се среќава и поимот тематика, која има посебен 
карактер. Како специфично музички поим, тематизмот ја опфаќа 
конкретната страна на композициската логика, степените на 
нејзиното временско реализирање.

Тематизмот претставува систем, којшто ги интегрира 
процесите на развојот и моделирањето на музичкиот материјал, 
високиот степен во неговото оформување како композициско- 
драматуршко единство, способно да исполнува разнообразни 
семантички, морфолошки и структурни функции. Тој систем е 
„отворен” , историски менлив и во него најчесто рефлектираат 
промените во музичкото мислење.

Местото на темата во општата функционална логика се 
определува според високата концентрација на средства што се 
наоѓат во неа, како и според нејзините потенцијални можности, 
коишто ги проектираат етапите на развојот. Темите се стабилен 
потпор на музичкото сознание. Појасно доловени или 
завоалоирани, карактерните детали на темите создаваат реални 
претпоставки врз кои се нотпира доживувањето на музичката 
целина. Од создадените потиорни моменти или „арки” (кании), 
блиску поставени или оддалечени, ќе зависи активноста на вос-

* - (примср): Ф. Шопен- „Етчда" no c-moll. Ои. Ш, број 12; Скрјабин- „Етчда" во dis-nioll = типчзчрана, карактеристччна фактура која чма рсшавачко значсње за едноставно пзложување ч развојот на тематскиот материјал
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приемањето, можноста помеѓу нив да се установи сличност или 
различност, дури и оддалеченоста од првото слушање до 
исчезнување на врската со него.

Темата исполнува улога на сликовит водач во етапите на 
развојот благодарение на комплексот белези: формално- 
емоционалниот карактер на музичката тема, жанровската 
карактеристика на музичката тема, полифонски и хомофонски 
теми и слично.

Конструктивното значење на мотивот во градењето на 
музичката форма е исклучително важно. Мотивот учествува во 
образувањето на синтаксисот, во оформувањето на хиерархиски 
поголемите појмови од него. Решавачка е неговата улога во 
образувањето на темата во целокупниот тематски процес надвор 
од рамките на темата. Во разгранувањето на тие процеси, 
динамиката на развојот, стадиумското градење, создаваат разли- 
чни услови, различна животна средина, кон која мотивот е во 
состојба да се приспособува. Особено при менувањсто на стабил- 
носта во структурната организација од fest кон locker и обратно, 
мотивот е иогоден за разнообразно моделирање со помош на 
видовите мотивски развој и кај подвлечено индивидуализирани 
композиторски стилови се достигнува високо техничко ниво.

1. Директна врска на излезнкот мотив: При еднаков развој 
во некои тсматски системи директнитс мотивски врски да се 
задржат во значителен дсл од формата, (а во некои случаи да 
имиат и решавачко значење).*

■ (прнмср): Л. B. Бетовсн- Симфонија број 5 во c-nioil и Соната ча клапир број 17; Ј . Брамс- Сммфонија број 2 ,1-став
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2. Постепено оддалечување од почетниот мотив „каде што 
од определена точка врската со соодветниот мотив 
прогресивно ослабнува * **

3. „ Точно повторување на мотивот

4. Имитацискиот развој на мотивот, е можн во помали 
рамки на оддалеченост од почетокот: од точното изведување во 
други гласови до извесни корекции, задржувајќи ги потпорните 
моменти во интонациската страна и ритмичките средства.

5. Намалувањето (диминуција) и зголемувањето 
(аугментација), се распространети претежно во полифонискиот 
тематизам. „ Се среќаваат и во Големи неполифони форми”.***

6. „ Читање на мотивски состојби по хоризонтала и 
вертикала ****

1. Варирање на мотивот - „основната улога ја играат 
ритмичките средства и интервалската структура".*****

8. Вкрстени мотивски врски- распространетост низ еден или 
повеќе такви мотиви.

9. Ретроспективни врски - се создаваат кај сложени поли- 
метриски системи, каде што после важниот период од музичкото 
време низ итн. „симетрично-тематски минимум” може да се поја- 
ват наслутено или директно врските со излезниот мотив (или 
мотиви). ******

10. Свтрување, транспозиција, инверзија на мотивот - 
најмногу се користи во серијалната техника.

* - (примср): В. А . Моцарт- Симфоннја борј 40,1-сггап** - (прнмер): Л. B. Бетопен-Соната за клапир Сзрој 17; Ф. Шопен-Соната за клапир,Оп. 35,1-став.*** - (примср): Хонегер-„Летна иасторала", Симфониите број 2 н 3 (нрвитс стапопи); С.Прокофјев-Соната за клавир број 6, IV-став-реприза на еиизодата ,,В".**** . (црцмер): Ј . Брамс-Спмфонија број 1, IV-став***** .  (црцмер): Исклулителио нндивндуализирани форми во творсштвото наСтравштскп, Барток, Месиен и други****** _ (цримср); С- Прокофјев-Увод на балстот „Ромео и Јулија"- (во цослсдннто такт.)
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11. Произведувањс на мотиви - вид мотивска техника кај 
Бах и Брамс и особено широко во серијалната техника каде што 
произведеноста врз основа на серијата може да се протегне по 
хоризонталата и по вертикалата*

12. Слободно соединување на контрасни мотиви од 
различни теми:

а) хоризонтално**

б) вертикално***

в) вертикално-хоризонтално****

13. Соединување на контрастни мотиви преку монтажа 
(колаж). Нова мотивска техника која добива најголем развој во 
творештвото на Дебиси и во 20 век на Месиен.

Вклучувањето на нови контрастни мотиви во еднаква мо- 
тивска средина, аналогна на „туѓо тело”, малку го одделува тече- 
нието. Новите „додадени” мотивски елементи можат да добијат 
повеќекратно потврдување уште во експозициониот дел на фор- 
мата и да ги поместат во втор план излезните мотивски единици.

14. Тематско комбинирањс на мотивите. Претставува 
образување на нови комбинации, со настапување на втората 
тема, првата се приклучува кон нискиот слој, еден вид 
остшнато.*****

15. Постепено кратење на големината на мотивот- каде 
што достигнува дури и до еден тон ******

* - (пример): Всбсрн-Втората кантата, Ои. 31, (тактовите од 12 до 17)** - (прнмер): Л. В. Бстовен-Симфоннја број 1 ,1-став, (почсток)*** - (пример): Р. Вагнср-Увертира „Нирнбсргски мајсторн пејачи", (поч. на рсприза)* * * * - (прнмер): А . Дпоржак-Симфонија број 9, П-сгав, тактовитс 99 и 100; Р. Штраус- Репризата на „Смрт н спокојство . фугетото од „Алпска симфоннја”*»**» (пример): Л. В. Бстовен-Соната за клавир, Оп. 2, број 2. (во тактовнтс 21-22), мотнвите од 1 н 9такт; Ј . Брамс-Концсрг број 1 за клавир и оркестар, 1-став '***** - (пример); Л. В. Бстовен-соната за клавнрброј 15, (крајот на 1-сгав)
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13. П Р О Г Р А М С К И  О С Н О В И  H A  М У З И Ч К О Т О  
О Б Р А З О В А Н И Е

Предметни подрачја коишто со својата содржина ги 
опфаќаат сите музички активности се:

1. Слушање музика: а) карактеристики, 6) законитости, 
в) вреднување;

2. Изведување иузика: а) пеење по слух, 6) движење со 
музика, в) свирење по слух, г) пеење по нотен текст, д) свирење 
по нотен текст;

3. Запишување музика: а) музички диктат- модели (М, Д, 
Ф, С, Д2), б) мелографирање;

4. Музичко творештво: а) творење врз основа на текст, 
б) творење без текст, в) дополнување, I) аранжирање, д) коре- 
оГрафија, ѓ) синтеза со други уметностш.

Слушањето музика е, секако, најзначајно предметно 
подрачје во воспитно-образовниот ироцес.

Токму преку слушањето музика доаѓа музичкиот поттик, 
како примарен импулс којшто упатува на музичкото доживување 
и кај воспитаникот предизвикува елементарни реакции. Оваа 
иерцепција на музика иретставува незаменлива основа за секаков 
продлабочсн однос кон музичкото дело, сите слоевити степени за 
разбирање на музиката, музичката аперцепција.

Во рамките на предметното подрачје слушање музика сс 
диференцираат прсдметни области, од кои секоја има 
сиецифична задача, но сите засдно водат кон единствсна цел: за 
потнолно разбирањс на музичкото творештво.
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Во практиката ова диференцирање може да се сведе на 
согледување на поедини карактеристики на музичкото дело, како 
што се: изразни елементи (ритам, мелодија, хармонија, динамика 
и инструментација), форми (мотив, реченица, период и слично) 
или музички стил итн. Но, исто така, со занемарување на 
концентрацијата на поедини карактеристики, може да се 
настојува кон целосно доживување.

Во втората област (запознавање со законитостите на 
музичкиот израз), задачите се подредени на аудитивно 
разликување на музичките видови и стилови, аудитивно 
анализирање на елементите и формите на музичките дела, 
аудитивно разликување на компонентите на музичкиот израз и 
аудитивно разликување на изразните средства во музиката.

Според некои се истакнува принципот (за работа на 
развиваље на слухот, ритамот, хармонијата, чувството, 
меморијата и слично), за поаѓање од најмалата музичка целина и 
најелементарните тонски појави кон сложени, а во работата 
на развивање на способности за слушање уметничка музика 
важи обратното: од заокружена музичка целина треба да се оди 
кон нејзините составни делови и Градбени елементи*

Овие задачи јасно зборуваат за можностите кои му се 
даваат на педагогот во рамкитс на слушање музика и неговата 
креативна способност може трајно да ги проширува и 
продлабочува, во зависност од ситуацијата, приликата и 
специфичните, односно субјективни околности. Според тоа, како 
и во сите други подрачја, и овде е доста значајна иницијативата и широчината на наставникот и неговата педагошка ангажираност.
* - Душан Плавша- Музнка у школн. Beoqiart, 1985
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Од (средишното предметно иодрачје) воспитно-образовниот 
процес во елементарниот музички развој, потребно е што повеќе 
да се извлечат квалитетни резултати коишто се однесуваат на 
сите компоненти на овој процес.

Што се однесува до естетското вреднување на музиката, 
задачите што произлегуваат во рамките на ова предметно 
подрачје, треба да се нагласи дека тоа е условен термин. Имено, 
музичката естетика, како филозофија на музиката, има свој 
предмет и доста сложени задачи, а нејзината основна цел е да ја 
открие суштината на уметноста. Прашањата што се поврзуваат 
со естетиката се бројни, понекогаш доста попречно поставени. 
Според тоа, кога на воспитаникот ќе му се даде задача: меѓу 
мелодијата или музичките композиции да избира она што повеќе 
му сс допаѓа, тогаш се работи само за субјективно вреднување 
врз основа на доживување, еднократно или повеќекратно, и тоа 
во суштина е илеревантно. Релевнатна е само желбата на одреден 
начин да се подвлече перцепција на музика и да се стимулираат 
различни видови активности на воспитаникот во воспитно- 
образовниот процес. Конечно, во оваа област може да се врши и 
трајно проверување на развојот на музичкиот вкус на 
воспитаникот и, според тоа, можат да сс контролираат и 
верифицираат резултатите од работата. Меѓутоа, тоа повеќе би 
било теорстска поставка, отколку реална можност, бидејќи нема 
вистинска смисла на сноредување, кога с во прашање формирањс 
на музички вкус.

Влијанието за вкус на воспитаникот произлегува, надвор од 
училишните рамки, со толкава сила, што често има и повратно 
дејство, односно дејствувањс иовторно во училиштсто, има свој 
отсјај и во областа на естетското вреднување на музиката.
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Kora ce работи во врска со ренертоарот, којшто одговара 
на критериумите за идејни основи и концепции на наставниот 
план и програма, тогаш нема причина да не се прифати и овој вид 
ширење на музичка култура. Во спротивен случај, во прашање е 
борба против шундот, која исто така треба да биде присутна во 
училиштата, но која во суштина претставува широко 
општествено влијание.

Изведување на музика е предметно подрачје кое во поглед 
на ангажирање на воспитаникот не нуди такви можности како 
слушањето музика, но со него се дополнува и на тој начин 
значајно придонесува за целокупното влијание во воспитно- 
образовниот процес. Односно, со слушање музика може да се 
ангажира секој оној кој има развиени слушни органи, и задачите 
кои се поставуваат можат во поглед на барањето да бидат со 
доста различно ниво. Мсѓутоа, кога е во прашање изведувањето 
на музиката се јавуваат тешкотии кои произлегуваат од 
ограниченитс можности за наједноставно изведување - пеење „по 
слух”. Секогаш треба да биде присутен макар и минимален 
стенен изведувачко умсење и вештина, но токму заради тоа е и 
активноста на воспитаникот, па во ова предметно подрачје не 
може да бидат пасивни и отсутни посматрачи. И во рамките на 
изведувањс на музиката се диференцираат предметни области 
значајни нс само заради тоа што претставуваат разновидни 
видови на активност и придонесуваат за збогатувањс на наставни 
форми, туку и заради тоа што овозможуваат изведување на 
музика на различни степени на зрслост и технички можности кај

воспитаникот.
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Во оваа област (според Ибид) се вбројуваат: пеење по слух, 
движење со музика, свирење по слух, пеење по нотен текст и 
свирење но нотен текст.

Разбирливо, секоја од овие области нуди разновидни 
можности и може доста инвентивно да се креира врз основа на 
психофизичката возраст на воспитаникот, неговите музички и 
технички способности, и се како материјална основа, услови кои 
подразбираат: кај пеење - еден инструмент (обично клавир) и 
соодветна просторија, а кај свирењето- цел инструментариум, 
макар да се работи и за едноставни ударалки и дувачки 
инструменти.

Пеењето по слух е најраширена форма на активно 
музицирање, не само во општо-образовните училишта, туку и во 
целата аматерска музика. Воспитната улога на ова пеење, кое 
може да биде солистичко, меѓутоа, во училиштата често е 
колективно, има големо значење, бидејќи тоа е првиот чекор кон 
пристап за активно музицирање. Неговото значсње е дотолку 
иоголемо што најголем број воспитаници во својата развиена 
зрела возраст се однесуваат кон музиката така што трајно се 
задржуваат на исто ниво. Факт е дека најголем број луѓе во текот 
на целиот свој живот со музиката се поврзуваат само со слушање 
музика и пеење по слух.

Движењето со музика претставува можност да може една 
природна желба, особено ирисутна кај децата и младите, желба 
за движсње, поврзана со музика и на тој начин да се иостигне 
присутност на музички елемент и во она што е природно 
поврзано со човекот. Овдс, прсд се, се истакнува ритмичкиот 
елемснт и се развива чувства за ритмичко богатство, меѓутоа 
едновремено сс поттикнува и извесен творсчки дух. бидејќи
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изборот на движењето може да биде сосема слободен и 
препуштен на желбите и мечтаењата на воспитаниците. Значи, 
тоа е еден од патиштата на негување на импровизација, која во 
воспитно-образовниот процесима свое значајно место.

Што се однесува до свирење по слух, тоа не е така значајна 
и раширена област на изведување на музика, меѓутоа, сигурно 
придонесува за негување на музичките чувства и изразување. 
(Како најстари инструменти се сметаат човечкиот глас и 
екстремитетите - раце и нозе).

Можностите овде се доста ограничени, меѓутоа, можат да 
се постигнат некои елементарни вештини за свирење мелодија на 
некој едноставен дувачки инструмент (на иример - блокфлејта), 
или на инструмент со типки, мелодика, или пак на гитара и 
мандолина, не е недостижно во рамките на сериозноста во 
воспитно-образовниот процес во училиштата. Еден аспект на 
свирење по слух треба иосебно да се нагласи. Тоа е создавање на 
можност за вокално-инструментално музицирање, коешто на 
младите им с многу блиску. Имсно, кога пеењето по слух се следи 
(подражава) со свирење no слух се создава синтеза од повисок 
степен на засдничко музицирањс. Се постигнува нова активност, 
различна концентрација и сосема ново доживување.

Пеењето по нотен текст и свирењето по нотен текст се 
предмстни области кои ја наговестуваат музичката писменост, и 
со тоа покажуваат резултати во образовниот процес. Секако дека 
тоа ниво на образование с ограничено, и треба да се има прсдвид 
дека оваа активност во основното образованис нс сс организира 
заради професионално оспособување на ученикот, туку заради 
професионално иросветување (информирањс) и аматерско 
бавсњс со музика.
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Значајно е и тоа дека музичката писменост се стекнува со 
постојан контакт со музичката практиката, бидејќи само на тој 
начин се избегнува сувопарното теоретизирање и непотребно 
оптоварување на интелектуалниот и рационален фактор. Затоа, 
избирањето на наставни содржини е исклучително важно во сите 
предметни области - подрачја.

Неопходно е, од една страна, да се обезбеди можност за 
решавање на некои од проблемите од музичката писменост, а од 
друга, треба да се води сметка и во постапката и сложеноста на 
тоа што треба да се зададе.

Што се однесува до пеење по нотен текст, истото на прв 
поглед изгледа едноставно, бидејќи веќе се има постигнато 
одреден степен на гласовна култура за пеење по слух, а немаат 
проблеми со совладувањето на техниката на инструменти. 
Меѓутоа, мора да се има предвид дека во овој случај е потребен 
не само музички слух, туку неопходно е да се создадат и потврдат 
претстави за графичките знаци со кои се објаснуваат тоновите, a 
потоа воспитаникот треба да се оспособи за самостојно пеење на 
мелодијата којашто е со тие знаци забележана.

Запишување на музиката е предметно подрачје, коешто во 
рамките на наставата во основното училиште треба да се сфати 
како елемнтарно за познавањс на нотните знаци. И овде се 
тргнува од музичките иримери, се разбира сдноставни, меѓутоа, 
cera со настојување иивните ритмички и мелодиски особини да се 
фиксираат и графички, за потоа истите да иостанат предмет на 
изведување. На тој начин созреваат и претставите за тоновите и 
нивните односи и соодноси, а потоа и во соединување на 
микроструктура во голема и сложена форма.



1 3 7

Запишувањето музика секогаш е во врска и со другите 
подрачја, слушање и изведување, така што претставува значајна 
подлога за корелација на подрачјата и нивното заедничко 
дејствување на музичкото воспитание и образование. Треба да се 
инсистира и да се води сметка за сите параметри што се во 
функција на целокупниот уметнички израз: текст, метрика, 
ритам, мелодија, темпо и динамика, со укажување на 
воспитаниците за јасно предочување колку компонентата влијае 
врз креирање на еден дел и колку секоја од нив има пресудна 
улога за правилно сфаќање и интерпретирање на композицијата, 
макар и колку да е таа едноставна.

Музичкото творештво како предемтно подрачје се повеќе 
се афирмира и станува значаен фактор за музичкиот развој. Во 
последните децении, со овој проблем се занимаваат повеќе 
стручњаци кои јасно истакнуваат дека творењето на децата и 
младите во училиштата не треба да се споредува ниту да се 
поврзува со критериумите кои се однесуваат на композиторското 
творештво. Во прашање се суштински разлики, со различни 
задачи и цели. Таквиот став има влијание за јакнење на улогата 
во музичкото творештво како предметно подрачје во воспитно- 
образовниот процес.

Детското музичко творење претставува сиецифична форма 
на уметничко изразување. Тоа обично е поврзано со други видови 
исполнување на детските креативни способности.

Под поимот музичко изразување се подразбира: секоја 
музичка активност на ученикот во која тој творечки им 
пристапува на решавањето на проблемите, односно сите случаи 
во кои што ученикот е во ситуација - старото знаење да го 
примени на нов и оригинален начин, односно на нова ситуација.
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Значи, со тој поим се онфатени сите видови музички активности. 
од креирање на заокружени музички целини и аранжирање, до 
изразување на музикалност и музичко доживување во согласност 
со другите уметности.

Со систематизација може да се издвојат неколку предметни 
области: творење на мали музички целини без текст и на одбрани 
стихови, дополнување на делумно конципирана целина, 
аранжирање мелодија за разни инструментални состави, 
поврзување на движење и музика и творење кореографија и 
најпосле ликовно, литературно или слично уметничко 
изразување инспирирано од музичко доживување. Скоро во сите 
овие области доминантна улога има инспирацијата, па и кога ќе 
се осмисли одредена музичка целина или креира некоја синтетска 
форма, постои можност за менување, дополнување или 
варирање.

Сите области на ова предметно подрачје можат да се 
организираат на различни начини, со бројни и разновидни задачи 
и цели, па во тој поглед иницијативата на наставникот е посебно 
значајна. Така на пример, во дополнуваљето, таканаречена 
дополнувалка, може да почне од музичко прашање и одговор, 
потоа да се помине на обликување на мелодијата со одреден 
ритам, ритмизирање на текстот, ритмизација на одредени 
мелодии, запознавање на мелодијата со различни завршетоци.

Врз основа на искажаното, може да се заклучи дека 
современитс сфаќања на музичкиот развој поаѓаат од основната 
идеа „со музика да се учи музиката” . Тоа, секако, не се однесува 
само на музичкото воспитание и образование во основното 
училиште.
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Децата и младите најинтензивно живеат со музиката, 
отворени се кон музичката перцепција и тие едноставно не се во 
можност своето суво теоретизирање да го поврзат со своите 
претстави за музиката. Тоа ги оддалечува од доживување (па ако 
и наставата во училиштето е интелектуализирана и, пред се, 
базирана на теориски апстракции), тогаш кај ученикот може да 
се создаде и двоен однос кон музиката: еден кон оној 
„училиштниот” , неинтересен и оддалечен од нивниот живот, a 
другиот кон оној со којшто младите секојдневно живеат со радио, 
телевизија и механички средства за репродукција.

Меѓутоа, музичкото образование и развој не може да се 
ограничи само на слушање музика и нејзина перцепција, тогаш и 
кога се работи за најпопуларни дела од големи музички мајстори.

Патот до комплетното музичко доживување е сложен, и 
само со синтеза на сите елементи на воспитните и образовни 
комноненти на музичкиот развој можат да резултираат со успех 
при формирање на музичка култура кај младите.

1.3.1. З Н А Ч Е Њ Е  Н А  П Р О Г Р А М С К А Т А  T E M A  
СЛ У Ш А Њ Е М У З И К А

Гледиштето дека музичкиот јазик е средство за своевидна 
комуникација номеѓу уметникот (композиторот и изведувачот) и 
слушателот, е она гледиште кое што треба, кога станува збор за 
феномен на музичкиот јазик, да се одбере како најумесно. Може 
да сс каже дека „музичката комуникација”- како еден сосема 
специфичен вид соопштување, и „јазичка комуникација” - како 
предмет на лингвистичките истражувања во контекст на сдна 
доста широко поставена наука за соопштувањето и знаците,
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претставуваат „единство на звукот и смислата” Меѓутоа, треба 
да се нагласи, што е и вистинито, дска звукот и смислата што ги 
употребува музичката комуникација се токму оној звук и онаа 
смисла со коишто јазичната комуникација не се служи. И двата 
типа комуникација се наоѓаат во однос на меѓусебно 
надополнување. Музичкото дело претставува „систем од звуци” и 
е способно смислата да ја воведе во духот на слушателот. 
Значително функцијата во музиката се покажува како апсолутна 
посебност и се остварува скоро под говорниот јазик, така што 
ниту еден дискурс не е во состојба вербално и автентично да ја 
опише. Сепак, значи постои и со помош на музичкиот формали- 
зиран јазик ја реорганизира целината. Од тоа ироизлегува дека 
барањето за смислата „смисла” уште поскриена зад смислата, 
претставува непрекинлива музичко-доживувачка активност.

Слушаљето музика во основното образование претставува 
значајна компонента во современата музичка педагогија. Со  
наставната програма по музичко образование на мрограмската 
тема Слушање музика и е дадено доминантно место. Околу 50% 
од часовите се наменети за реализација на таа тема.

Слушањето музика претставува сложен и активен психички 
процес кој опфаќа емоционално доживувањс и мисловна 
активност.

Реализацијата на оваа програмска тема и нејзината улога во 
остварувањето на целите и задачите на наставата по музичко 
образование, тесно е поврзана со воспитното значење на 
прсдметот. Со примена на разновидни постаики, принциии, 
(ј)орми на работа, средства, програмската тсма слушање музика 
иридонесува за реализација на повеќе задачи (образовни, 
функционални и воспитни) во наставата по музичко образование.
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Преку умерено оптимално дозирање (на екстензитетот и 
интензитетот) на знаењата што треба да ги усвојат учениците- 
воспитаници, се реализираат образовните задачи.

Треба да се сфати дека музиката има некаква врска со 
животот, одразувајќи го на специфичен начин фактот дека 
„тоновиот јазик” - е средство за комуницирање помеѓу луѓето и 
слично. Кај воспитаниците треба да се формираат навики, да им 
се предочи како се слуша и восприема музика, да се создаде 
навика и потреба за активно слушање на музиката со проверени 
уметнички вредности, не само на часовите по музика, туку и на 
сите музички приредби и во семејството, да се запознаат со 
највредните музички дела од домашната и странската музичка 
литература итн.

Музиката во голема мера го култивира слухот кај 
учениците. Таа придонесува за развивање на музичката меморија, 
фантазијата, вниманието, критичкото мислење, музичкиот вкус, 
позитивните карактерни особини, чувството за патриотизам, 
љубов кон работата итн.

Слушајќи композиции, учениците се оспособуваат да ги 
изнесат своите виечатоци за карактерот и содржината на 
музиката, да разликуваат различни видови (жанрови) музика, да 
ги анализираат основните елементи на формата на музичките 
дела, да ги разликуваат комионентите на музичкиот израз, да ја 
сфатат и доживеат содржината и да ја изразат музиката со 
движење, мимики, гестови, ликовно. литературно и слично.

Воспитнитс задачи во програмската тема Слушањс музика 
многу не сс разликуваат од општите задачи во наставата по 
музичко образование-воснитание.
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Воспитните задачи во слушањето музика, создавање 
чувство на убаво, развивање творечки способности и музички 
вкус за уметничка вредност на музичките дела што се слушаат, 
развивање морални особини како одраз на.сите човечки добрини 
во уметничките творби на комнозиторот, било како програма 
или како идејна порака во содржината.

Иако се јасни, восгштанието, образованието и функцио- 
налните задачи во програмската тема Слушање музика, самиот 
ироцес на слушање музика е сложен.

Творецот на музичкото дело- композиторот своите мисли и 
чувства ги искажува преку тонови. Значи музиката претставува 
„говор на тонови” .

Се поставува прашањето како да се пренесе музичкиот 
„говор на тонови” на учениците за да побуди љубов и интерес 
музичката творба активно да ја слушаат со потполна 
концентрација од почеток до крај, спротивно на пасивното 
слушање, како да ја восприемаат и доживеат музиката, како 
свесно и самостојно да донесуваат суд за тоа дали слушаната 
композиција има умстнички вредности итн. Вакви и слични 
прашања се чест проблем во воспитно-образовниот процес. 
Потребно е најпрвин учениците да се навикнат внимателно и 
концентрирано да слушаат не само музика, туку и се друго што 
произведува звукови.

(Пример, за да се иостигне саканата цел, учениците најпрво 
треба да сс навикнат да слушат „тишина” . Иако тишината во 
вистинска смисла на зборот не постои, сепак и таа се слуша).Според Арон Коплан - Американец, има два услови за уснешно слушањс на музика:
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- способност сам да ја направиш музиката за восприемање и 
доживување, и

- способност за стекнатото музичко искуство да може 
критички да се оцени.

Иако музиката се слуша со полна концентрација, во 
апсолутна тишина веднаш може да се сфати и доживее нејзината 
содржина. Затоа што постојат повеќе причини, како на пример, 
композицијата со својата ритмичка, мелодиска и хармонска 
структура, време на траењето, развиеноста на психофизичките и 
музичките способности, недоволното музичко искуство да нс 
бидат достапни за таа возраст.

Методиката на наставата по музичко воспитание- 
образование познава три етапи на слушањето музика, и тоа:

1. Наивно слушање - доживување на музиката- слушање без 
анализа и критичност на музичкото дело. При ваквото слушање 
учениците не го насочуваат своето внимание кон музичкото дело 
и поради тоа не ја сфаќаат содржината. Наивното слушање на 
музиката не само што е природно, туку и неизбежно за многу 
слушатели- учсници и аматери.

2. Селективно-аналитичко слушање - слушање музика со 
уочување на елсментите на музичкиот израз (темпо, динамика, 
мелодија, такт, боја, хармонија, тоналитет), а во вокалната 
музика и поетскиот текст.

3. Синтетичко слушање - е кога изразните елементи на 
музичкото дело сс спојуваат во една целина. Синтетичкото 
слушање настанува како ириродна последица на аналитичкото. 
Значи учсницитс музиката ја восприемаат стапка по стапка. Во 
иочеток музиката сс слуша да се побуди интсрес и желба за
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Во наставата по музичко образование треба да се користат 

трите видови за слушање музика. На наивното слушање не треба 
да се обрнува внимание, но на селективното и синтетичкото 
слушање не само што е потребно да се насочуваат и навикнуваат 
учениците, туку треба и да бидат научени. Учениците уште од 
почетокот треба да се навикнат и оспособат музиката да ја 
слушаат со поголемо внимание и полна концентрација. Така ќе 
можат да ги уочат елементите на музичкиот израз, формата и 
содржината на музичкото дело.

Воспитните, образовните и функционалните (развојно- 
формативните) задачи ќе се реализираат ако учениците се 
навикнат музиката да ја слушаат во полна тишина и мир. Оваа 
културна навика треба да се развива уште од првите часови во 
програмската тема слушање музика.

Кај учениците треба да се развива свесна дисциплииа, да 
сфатат дека за време на слушањето музика не треба да бидат 
дисциплинирани само поради тоа што им се допаѓа музиката, 
туку и од почит кон творецот на музичкото дело- композиторот, 
кон репродуктивниот уметник кој ја интерпретира музиката, 
како и кон другиот аудиториум кој сака да ја слуша музиката.

1.3.2. З А Д А Ч И  Н А  П Р О Г Р А М С К А Т А  T E M A  
СЛ У Ш А Њ Е М У ЗИ К А

Негувањето, односно воспитната вредност на слушањсто музика е голема и затоа современата педагогија на таа музичка активност и придава големо значење.
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развојот на емоционалниот живот врз ученикот, на развојот на 
неговата естетска култура и музички способности.Со слушањето музика (особсно во помалите одделенија) ученикот открива иосебен свет, свет на музички тонови. Почнува да го забележува „убавото” во музиката, се оспособува за доживување на повисок степен на радост, односно естетска радост.Таа ги буди емоциите кај учениците, ја покренува нивната фантазија и желба да ја слушаат што почесто. Така, ученицитс со тек на времето ќе ја засакаат музиката.

Понекогаш учениците може да посакаат нежна и 
чувствителна музика која носи смиреност и топлина, или пак, 
нивното нерасположение и пасивност ќе се изгуби од ведра и 
жива музика. Можеби учениците ќе посакат музиката нешто да 
им „раскаже”- па музичките впечатоци и ликовите во нивната 
фантазија на некој начин и творечки ќе ги обликуваат.

Со слушањето музика кај учениците постепено ќе почне да 
сс развива музички вкус, особено големо е значсњето за развој на 
музички способности.

Така, со слушањето се развива чувствителност и 
сензибилност на слухот, а учениците ги забележуваат и изразнитс 
средства на музиката, прслсвањето и нијансите на разните 
динамички степени, палетата од шаренолики бои на тонови и 
нејзината хармонија. Тоа особено доаѓа до израз во 
инструменталната, односно оркестарската музика.Слушањето музика им помага на учсницитс нодобро да ја запознаат и да ја утврдат нивната музичка способност и музикалност.
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Учениците да можат да ја доживеат и сфатат музиката, 
потребно е особено квалитетно слушање, односно активно 
слушање. При активното слушање на музика учествува и 
интелектот на фантазијата. Таквото слудтње кај учениците 
овозможува доживување на музиката, односно позитивен или 
негативен однос кон музичкото дело.

Токму заради тоа, преку реализација на содржините од 
програмската тема слушање музика се остваруваат повеќе 
задачи: а) образовни, б) функционални, в) воспитни. Овие задачи 
се во дијалектичко единство и ја определуваат успешноста на 
реализацијата на содржините од оваа програмска тема. Задачите 
се едноставни, но суштествсни. Задачите треба да се 
формулираат и практично да се реализираат во непосредниот 
едукативен процес. Зиачајната функција на овие задачи 
импонира и нивната поединечна експликација.

а) Образовни задачи

Образовнитс задачи во наставата по музичко образование, 
односно во програмската тсма Слушањс музика, претставуваат 
усвојување систсм на музички знаења, умеења и навики.

Музичкитс знаења се примарниот фактор во едукативната 
комуникација на ученикот и претставуваат поими, факти, 
правила, закони за музичките дсла, како на пример 
компонентите на музичкиот израз, воочување и разликување на 
музичките дсла според нивнитс средства и начинот на изразуваље 
спорсд каркатерот, тематиката, содржината, стилот, музичкиот 
жанр и слично. Овие задачи уштс се нарекуваат и материјални 
или информативни и сс дадсни во наставната програма во дслот 
кадс што сс задачитс на програмата.
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По однос на знаењата кои трсба да ги усвојат учениците, 
треба поконкретно да се истакнат кои знаења, во каков обсм 
треба да се усвојат и до кој степен да се совладаат знаењата, 
умеењата и навиките. Музичките умеења се мошне важни 
способности кои придонесуваат за запознавање, информирање, 
усвојување, проширување на знаењата на учениците и за 
збогатување на музичкото искуство кај нив за активно слушање 
музика. Врз основа на истакнатите теориски сегменти се 
предлагаат следниве образовни задачи кои се релевантни на 
програмската тема слушање музика, како на пример:

- запознавање со највредните композиции од домашната и 
странската музичка литсратура;

- усвојување потребни знаења за прифаќање и разбирање на 
содржината и карактерот на музиката;

- усвојување потребни знасња за воочување и разликување 
што е тоа вокална, вокално-инструментална и инструментална 
музика;

усвојување потребни знаења за доживување и 
разликување марш од валцер, од народно оро и слично;

- усвојување потребни знаења за следсње на мелодиската 
линија во музичкото дело;

- усвојувањс потребни знаења за воочувањс, доживување и 
разликување бојата на инструментите во разновидните 
оркестарски, камерни состави и соло-исполнување;

- усвојувањс иотребни знасња за воочување м доживувањс 
коптрастите во музиката: исто, контрасно, слично;

- да ја сфатат формата на композицијата:

- да 14) збогатат искуството за актиино спушањс на музика;
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- да ги ирошират своите знаења за следење на музичките 
инструменти што ја водат мелодиската линија во инструмен- 
талната музика;

- збогатување на музичкото искуст.во за воочување на 
изразните компоненти во музичкото дело;

- да научат како активно се слуша музика не само во 
одделението, туку и на сите музички приредби и во семејството;

- да се запознаат со истакнати музички уметници;

- да се запознаат со дела инспирирани од музичкиот 
фолклор итн.

б) Функционални (развојно-формативни) задачи

Функционалните (развојно-формативните) задачи придоне- 
суваат за развивање на интелектуалните потенцијали на личноста 
на ученикот- воспитаник. Овие задачи ја имплицираат потребата 
од поттикнување, развивање, формирање, љубопитност кај 
учениците и стремеж за активно слушање на музиката. Преку 
овие задачи се развиваат одредени психички процеси, како на 
пример, помнење, внимание, мислење. Функционалните задачи го 
развиваат критичкото мислеље и способност за вреднување на 
музичките дела, како и развивање креативност преку 
доживување и изразување на спушаната музика итн. Значи, преку 
функционалните задачи учсниците, освен што добиваат знаења 
во процесот на наставата, едновремено кај нив се развиваат 
способности, се формираат одредени навики и умеења за 
користење на знаењата и за стекнување на нови.

Од функционалните задачи на програмската тема слушањс

музика се следнитс:
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- да развива и формира интерес и желба за пеење и за 
слушање музика;

- да се оспособува музиката, да ја восприема и да ја доживее;

- да се оспособува да го воочува карактерот на музичкото

дело;

- да развива способности за воочување на изразните 
компоненти во музиката;

- да придонесува за активно слушање на музиката;

- да развива способности за воочување и разликување на 
видовите човечки гласови и видови хорови;

- да придонесува за активно слушање музика од различни 
музички жанрови;

- да се оспособува за восприемање и доживување на музика 
со поедноставна и посложена формална структура;

- да придонсува за разбирање и сфаќање на македонскиот 
музички фолклор и фолклорот на другите националности во 
Република Македонија и пошироко;

- да се оспособува за разликување на трите основни темпа 
(бавно, умерено и брзо) и трите динамички градации (силно, 
тивко, средно-силно);

- да формира способности за воочување и разликување 
формата на музичкото дело;

- да се оспособува за воочување бојата на некои од инстру- 
ментите од симфонискиот оркестар кои ја водат мелодиската 
линија, како и на инструментите од народните оркестри;

- да се оспособува во народната музика да ги чувствува и 
доживува ритмичкитс особености;
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- да придонесува за развивање на музичка мемеорија при 
повторно слушање на творбата за да можат да ја восприема, 
препознава и менува;

-да придонесува за развој на креативнитс музички 
способности;

- да придонесува за развој на музичка еколошка свест и 
музичко еко-доживуваље и чувствување;

- развој на мисловните операции: анализа, синтеза, 
апстракција, генерализација.

в) Воспитни задачи
Освен образовните и функционалните, во едукативниот 

процес, треба да се реализираат и воспитните задачи кои 
придонесуваат за изградување на позитивни одлики на личноста, 
а кои ќе одговараат на општеството и на самиот човек како 
инидивидуа.

Глобалната компонента ја сочинуваат компонентите: а) 
интелектуална, б) морална, в) естетска.

а) Интелектуална компонента

Преку интелектуалната комионента личноста се оспо- 
собува за запознавање и откривањс на вистината. Таа која ќе се 
бори за нејзино оживотворувањс. За таа цел, преку наставата 
треба да се развиваат интелектуални чувства, да формираат 
љубов кон знаењата, однос кон научните вистини, кон досегаш- 
ните научни достигнувања, и запознавање со тие придобивки и 
знаења, стремеж за стскнување нови знаења за знаења итн.

б) Морална компонента

Во сдукативниот процсс треба да сс посвети вииманис на 
изградувањс и формирањс на морална личност преку заноз-
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навање со морални поими, категории, принципи, личност која ќе 
може да разликува што е морално, а што не е, ќе зазема 
критички став кон сопственото и туѓото однесување.

Морална личност е онаа која има изградено позитивна и 
цврста волја со лични одлики, како што се: иницијативност, 
упорност, доследност, истрајност, принципиелност, одговорност, 
самостојност, дисциплинираност и слично, а ги отстранува нега- 
тивните одлики: непринципиелност, малодушност, неодлучност, 
неодговорност, недоследност итн.

Наставата по музичко восиитание - образование особено 
може да придонесе за изградување карактерен лик на ученикот 
со следните лични одлики: чесност, искреност, човечност, скром- 
иост, дисциплинираност, точност, трудољубивост, одговорност, 
самокритичност, сочувствителност итн.

в) Естетска компонента

Под естетска компонента се подразбира изградување и 
формирање систем на вредности за природата, животот и 
работата, кои имаат одлики на убаво или естетско, кои животот 
го праваат посодржаен, потполн, поубав и посреќен.

Естетската компонента може да се реализира и низ 
лрограмските теми на наставата ио музичко воспитанис- 
образование, а особено преку слушањето музика.

Имајќи ги предвид изнесените теориски сегменти за 
воспитните задачи, во програмската тема Слушање музика се 
предлагаат следниве задачи:

- развивањс на спосбности за забележување и откривањс на 
убавото;

- формирање способности за прифаќање на убавото;

- развивање навики и нотреба за естетско творење;
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- изградување љубов и интерес кон музиката;

- придонесување за естетско споредување, следење и 
заклучување на убавото во музиката;

- придонесување за формирање .на способности за 
прифаќање и доживување на убавото во музиката;

- придонесување за формирање навики и создавање на 
убавото во музиката;

- развивање на музичките креативни способности;

- развивање способности за откривање на убавото во 
музиката;

- формирање и изградување личност со позитивни морални 
одлики: истрајност, доследност, исполнителност, точност, дисци- 
плинираност и слично;

- придонесување за развивање на патриотски чувства;

- развивање естетски вкус за вреднување на музичките дела 
и нивни интерпретации итн.;

- придонесување за изградување љубов кон музиката и 
трудот.

Со цел да се создаде навика за слушање музика, учениците 
треба да се запознаат со највредните музички дела (од домашни и 
странски композитори) различни по стил, содржина и карактер, 
бидејќи учениците треба да сфатат дека музиката има содржина, 
форма и изразна моќ.

Сите активности во програмската тема Слушање музика 
треба да бидат насочени кон:

- заиознаваље на различни видови и стилови во музиката;- воочувањс на комиозицисжо-техничката структура на
м узичкото  дсло;
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- естетско вреднување на музичкото дело од страна на 
учениците (според Барошевиќ).

Со цел учениците полесно да ја восприемаат музиката и 
нејзините изразни компоненти при остварувањето на задачите на 
програмската тема слушање музика во воспитно-образовниот 
процес се применуваат повеќе постапки и активности на работа.

Примената на разновидните постапки и форми на работа 
зависат, пред се, од програмските барања во одделението во кое 
се применува, од подготовката на учениците за усвојување на 
знаења на разни нивоа, степенот на сложеност и слично.

Во основното образование можат да се применат следните 
постаики на работа:

- препознавање и идентификување на слушани композиции;

- идснтификација и доживување на музика со нагласен 
ритам;

- идентификација и диференцијација на видот на музиката 
според изразните средства;

- идентификација и дифсренцијација на видот на музиката 
според намената;

- идентификација и диференцијација на видот на музиката 
според тсматиката и содржината;

- запознавање со законитостите на музичкиот израз- 
структурата на музичката форма;

- идентификација и доживуваље на видот на музиката 
сиоред хармонскиот слог;

- слушањс програмска музика со следен тскст итн.;- идснтификација и одредувањс насловот на програмската комнозиција врз основа на нејзината содржина;
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- ликовно или литературно изразување како аперцепција на 
слушање музика и т.н.

1.3.3. Н А С Т А В Е Н  М А Т Е Р И ЈА Л  З А  СЛ УШ АЊ Е  
М У З И К А

Апсолутна музика претставува инструментална музика чија 
што содржајност повеќе или помалку се одредува со наетување 
врз основа на „разбирањето” на изразните симболи во 
структурата на делата и нивниот однос кон целината на 
комиозицијата (однос на внатрешната и надворешна форма).

Апсолутна музика може да се смета, музиката во иотесна 
смисла на зборот, бидејќи делата од таа област на музичкото 
творештво се служат исклучиво со звучни комбинации како 
изразни средства. Аисолутна музика - делата се преиознаваат по 
тоа што немаат „наслови” кои би укажувале на содржинската 
смисла на делото, туку само ознаки коишто укажуваат на 
неговата конструкција (соната, рондо, фуга, свита итн.). Извесни 
наслови, не ја означуваат формата на делото, туку карактерот на 
неговиот израз (односно на посреден начин поблизу ја 
определуваат неговата содржинска смисла: романса, балада, 
легенда, импровизација и слично), што, мсѓутоа, не значи дека 
делата кои имаат такви наслови нс се апсолутно - музички 
творби. И во тис дсла, како и во комиозициите со наслови кои им 
ја означуваат формата (конструкцијата и структурата), 
содржината на музиката произлегува од формално - музичкитс 
симболи. Заради тоа е важно слушатслот, барем во најошпти 
црти, да бидс известен за структуралната и конструктивната 
логика на апсолутно-музичките творби, бидејќи со иомош ма
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разбирање на смислата на изразниот карактер на формата 
(внатрешна и надворешна структура и конструкција) може да се 
дојде до разбирање, доживување на идејната порака на творецот. 
Тоа разбирање и тоа доживување остануваат, повеќе или 
помалку, субјективни, бидејќи музиката во таа област 
претставвуа „говор на неизреченото” и секој тој говор ќе го 
„разбере” на свој индивидуален начин.

Недоволно изразната конкретност на апсолутната музика 
претставувала (и низ вековите) проблем не само за слушателите 
туку и за самите автори. До времето на хуманизмот и ренесансата 
апсолутна музика скоро и немало. Во стариот среден век се 
забележани само траги од чисто инструментална (или само дел од 
апсолутна) музика. Заради техничката неусовршеност на 
инструментите во тоа време инструменталната музика и не 
можела да се развива, но онаму каде што се јавувала, покажувала 
тенденција да ја „објасни” со симболи, зборови и слики.

Со музика најлесно сс „опишуваат” појави кои имаат 
карактеристичен звук или шум: тогаш е доволна музичката 
стилизација на тој звук или шум да се земе како основен мотив за 
композицијата, и асоцијативната врска помеѓу музиката и 
„сликата” ќе биде воспоставена.

Заради потребата да се создадс конструкција, која 
еластично би се прилагодувала на комнозициската програма. 
настанува т.н. симфониска поема, (ио форма може да биде: 
сонатна форма, варијација, концертантна форма - дсло во еден 
став, или фантазија, рапсодија итн.).Така новрзаноста мсѓу музиката и литературата. сликарството или драмската уметност на овој илан. односно на иланот на инструменталната програмска музика, станува цврста
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благодарение на компромисите кои се направени и во музичката 
форма и во формите на другите уметности.

Програмската музика, доста плодна подлога наоѓа во 
солистичката и камерната музика со лирс^и и драмско-лирски 
карактер.

Терминот „музика” ги опфаќа врските: сериозна, класична, 
уметничка музика. Ниту еден од наведените наслови од овие 
видови музика не е соодветен со она што општествено значи по 
својата содржина и формална претензија. Изразите „сериозна” и 
„озбилна” значат скоро исто, иако се често во употреба не се 
најадекватни термини, коишто точно го означуваат предметот на 
кој се однесуваат. Во музиката која се означува со тие термини, 
има дела (композиции) со сатирична, хумористична, дури и со 
шеговита содржина (изрази „скерца” - шеги, „хуморески” и 
слично). Спрема тоа, изразите како што се „озбилна” и 
„сериозна”, односно строга музика, не одговараат на изразниот 
дијапазон на музиката на која се однесуваат. Изразот „класична”, 
употребуван во популарен жаргон, мсѓутоа, поретко користен 
меѓу стручњаците, е уште помалку адекватен термин за 
означување на музички вид во којшто ниту е се „класично” - по 
својот квалитет, ниту и припаѓа на „класиката” - како стилски 
правец. Останува, сепак, како најпогоден (меѓутоа, помалку 
употребуван) термин „уметничка музика” . Избсгнувањето на 
овој термин најверојатно е заради вклопување и на други видови 
музика, означсни како забавна, лесна, народна и слично, бидејќи 
во извесна смисла и тие се уметнички творби.

Социолошките основи за поделбата на музичкитс творби на 
три вида сс во врска со психолошкитс основи на таа ноделба. 
Секоја од тис видови на различен начин (гледано во иринцип) ја
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ангажира психичката личност на човекот - ученикот и тоа не 
апстрактно, туку конкретно. Имено, важно е социјалното 
потекло на одреден слушател на музика, неговото општо и 
музичко образование, психофизичките афинитети, неговата 
општа животна филозофија, за изразниот ефект на некое 
музичко дело (без обѕир на врстата), да постигне дејственост која 
одговара на својата форма.

Надворешната форма (конструкцијата) на композициите од 
забавната музика, по правило е шаблон и клише. Поради тие 
околности можно е авторството на една композиција да го делат 
„творецот на мелодијата”- (кој може да биде музикален 
дилетант) и „аранжер” , вообликување на сурова мелодиска граѓа 
во тродимензионална целина. Спротивно од тоа, надворешната 
форма, конструкција, на уметничко-музичките дела секогаш е 
вариетет на одредена формална шема (фуга, варијација, 
пасакаља). Со други зборови, отстапување од правилата на 
формата се и правила во уметничката музика. Зошто? Затоа што 
комплексната психолошко-содржинска основа на тие дела бара, 
специфично, индивидуално вообликување на тонскиот материјал, 
бара формата да биде адекватна на содржината.

Од тие естетски потреби за оригиналност на формата во 
уметничката музика лесно се оди и во екстремност: кон 
формализам, доминација на формата над содржината, 
(скспериментирајќи ја својата концентрација) авторите 
вниманието го насочуваат кон развој на изразните средства, а не 
нивното изразно осмислување. Сс чини дека во уметничката 
музика, формата е поважна од содржината, такви уверувања 
подражаваат идеалистите во уметноста и уметничката естетика. 
Меѓутоа, наспроти тие екстремни сфаќања за важноста на
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формата во уметнимката музика, важноста на формата е не- 
сомнено голема, при што подеднакво се мисли на надворешната 
форма (конструкцијата) и внатрешната (структурата).

Битна разлика (разбирливо, принципиелна) помеѓу заба- 
вната и уметничката музика е разликата во општите развојни 
тенденции на тие видови како на планот на изразните средства 
(форма), така и на планот на идејната ориентација (содржината). 
Забавната музика нема претензии, поради хедонистичката 
природа на својата општествена функција, да открива нови 
можности во развојот на изразните средства, таа не е новаторска 
по својата природа. Во поглед на користењето на техничко- 
творечки новини, забавната музика обично доцни за неколку 
децении после сериозната. Таа (забавната) е скоро целата во 
минатото и штотуку доспсва до сегашноста. Уметничката музика 
е секогаш и во минатото и во сегашноста, а со тенденција и во 
иднината. Уметничката музика има цел да оплемени, 
хуманистички да пробуди и да ја развие човечката личност, да го 
прошири нејзиниот интелектуален, емотивен и волунтивен 
дијапазон.

При слушањето музика учениците треба да сфатат и знаат 
дека секоја пиеса (музика) има содржина и форма. Содржината 
треба да с јасна и да одговара на расположението на текстот. 
Доколку музиката е бсз текст, без разлика дали е вокална или 
инструментална, средствата на музичкиот јазик го искажуваат 
расположението, за што зборува мелодијата, динамиката, 
темното, тактот, ритамот, формата и хармонијата на 
композицијата.

Содржината и формата ма композицијата сс зависни и им се 
иотчинети на извесни законитости. Така, на пример, маршот и
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валцерот, имаат утврдено редење на деловите, секој дел носи 
нешто ново или е повторување на претходниот дел. Валцерот се 
пишува во 3/4 или 6/8 такт, а маршот во дводелен или

четириделен такт. Третиот дел во маршот е повторување на

првиот дел, дека темпото зависи од карактерот на композицијата, 
дека мелодијата „душата на музиката” е движење на тонови по 
висина и траење, дека има забрзување и забавување на

мелодијата итн.

Учениците при слушањето треба да препознаат (зависно од 
возраста) некои инструменти, визуелно и акустички, од

симфонискиот и народниот оркестар, кои ја водат мелодиската 
линија, како на пример: клавир, виолина, кларинет, флејта, туба, 
хармоника, гитара, тапан, барабанче и други, а од народните 
инструменти: кавал, гајда, зурли, тамбура, тарабука и други.

При слушањето на народна музика во нерамномерни 
тактови 5/8, 7/8, 9/8, и слично, учениците треба да го 
почувствуваат „тернарот”, односно тактовите делови, поточно 
како е граден тактот.

Треба (во зависност од возраста) да воочат и препознаат: 
пеење од свирење, пеење и свирење како заедничка форма на 
музицирање, видови пејачки гласови, темпо, динамика, боја на 
музички инструменти, карактер на музика (напевно, приспивно, 
тажно, вессло и слично), визуелно и акустичко препознавање на 
музичките инструменти, разликување на елементите за 
образување на музичката форма (повторување, слично-исто, 
контрасно), следење и доживување на содржината и карактерот 
на композицијата, на хармонскиот слог (едногласна, двогласна, 
тригласна...), елементите на музичкиот израз, слободно 
изразување врз основа на доживсаната слушана музика и слично.
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Треба да се изберат композиции кои кај учениците ќе 
иредизвикаат љубов и интерес кон музиката.

Времетраењето на композицијата има важна улога. 
Најпрвин треба да се слушаат пократки, композиции, да се 
внимава на принципот на постапност и систематичност, од 
полесно кон потешко, од просто кон посложено, од познато кон 
непознато.

На часовите по музика (воспитание-образование) 
учениците (во зависност од возраста) треба да слушаат:

- песни различни по тематика, содржина и карактер од 
домашни и странски автори;

- народни песни и ора;

- инструментални композиции од домашни и странски 
автори;

- композиции од различни музички жанрови и форми;

- детски песни од различни фестивали;

- хорски песни во исполнение на различни состави: детски, 
машки, женски, мешани;

- композиции за пијано;

- композиции за соло исполнување со придружба на иијано;

- композиции за сите видови музички инструменти со 
придружба на друг (пијано) инструмент;

- композиции за сите видови музички состави;

- комиозиции- фрагменти за симфониски оркестар со 
програмска насоченост итн.

При тоа учениците ќе имаат можност да слушаат различни

расиоложенија и слично.
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Реализацијата на наставата по музика со избор и 
реализација на наставниот материјал за слушање музика бара и 
творечка примена на дидактички принципи.

Принцип на нагледност - има широка примена, а особено 
во програмската тема слушање музика. Демонстрирањето слики 
на вокални и инструментални ансамбли, вокални и инстру- 
ментални уметници, композитори, диригенти, демонстрација на 
композиции, графичко претставвуање формата на композицијата 
и слично. При изборот на наставен материјал, со цел да се 
материјализира и економизира постапката за усвојување нови 
знаења, умеења и навики, треба дидактички да се дозира и 
примената на наставни средства.

Принцип на одмереност - се бара дозирање на музичките 
композиции во програмската тема слушање музика да бидат 
усогласени според психофизичките и музички способности за 
восприемање на учениците.

Принцип на свесност и активност - е еден од позначајните 
принципи, бидејќи свесноста ја нагласува потребата од свесно 
сфаќање и доживување на содржините во наставата, додека пак 
активноста ја нагласува целокупната ангажираност на личноста: 
интелктуално, емотивно и волјево. Преку овој принцип се 
актуелизира потребата од интризична (внатрешна) мотивација за 
комуникација со наставнитс содржини, особено на програмската 
тема слушање музика.

Со примена на овој иринцип кај учениците се развиваат 
низа психички и музички способности и сс придонссува за 
создавањс свесен и творсчки однос спрема работата. Така, ма 
иримср, нри слушање музика учениците, за да можат да ја
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восприемаат, сфатат и да ги доживеат нејзините изразни 
компоненти, треба свесно и активно да ја слушаат.

Принцип на развивање на детски (ученички) интереси 
При изборот и реализацијата на наставен материјал за 

слушање музика, овој принцип е значаен фактор во едукативниот 
процес кој имплицира поврзаност на интелектуалните, 
емоционалните и волјеви аспекти од развојот на личноста. Преку 
овој принцип систематски се развива интелектуалната 
љубопитност и се реперкуира непосредната спонтана желба на 
ученикот за слушање и восприемање на музика, при што ќе 
дојдат до израз индивидуалните интереси и способиости на 
учениците.

Потребно е наставниот материјал да одговара за 
мотивирање и поттикнување на учениците, како на пример: да 
пишуваат литературен текст врз основа на слушана музика, 
ликовно да се изразуваат на слушана музика, да учествуваат во 
колективно музицирање итн.

Принцип на емотивност или доживување 
Наставниот материјал за слушање музика да одговара на 

соврсмената флексибилна, модерна настава по музичко 
образованис и кај у ч е н и ц и т е  да развива љубов и интсрес за 
музика, естетско вреднување и емоционално доживување на 
музички дела и нивните пораки.

Преку емоционално доживување на музичкитс дсла, 
детската личност смоционално сс збогатува и се создаваат 
мотивациски имиулси за полесно совладување на музичките 
содржини во воспитио-образовниот нроцес, поради што музиката 
станува составсн дсл на личноста.
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Принцип на системност и постапност 
При избор и реализација на наставниот материјал во 

наставата по музичко воспитание-образование, наоѓа широка 
примена. Преку овој принцип се изразува ротребата учениците 
перманентно да усвојуваат меѓусебно поврзани музички знаења. 

Принцип на поврзување на теоријата со практиката 
Наставниот материјал треба да соодветствува не само за 

негово совладување, туку стекнатото знаење да го применат во 
практиката. Така на пример, во програмската тема слушање 
музика, откако учениците ќе се запознаат со изразните елементи 
во музиката, полесно ќе ја откријат и доживеат содржината и 
карактерот на слушаната музика.

Музичките жанрови настануваат при определни социјално- 
историски услови во непосредна врска со уметничката практика, 
идејно-естетските тенденции на историските епохи. Тие исполну- 
ваат разнообразни социјални функции во врска со нивното 
конкретно презначување, местото на исполнување, интересот и 
интелектуалното ниво на оние, кон кои се насочени. Жанровите 
се носители на типизирано животни содржини, одразувајќи ги низ 
своитс средства процесите и појавите во реалното дејствување, 
цртите на националната психа и битие, динамичната каракте- 
рпстика на историската епоха. Заради тоа анализата на жан- 
ровскитс средства и жанровската карактсри-стика сс од суш- 
тпнско змачење за откривањс и осознавање на содржинската 
страна.

Во тематската анализа жанровскитс средства можат да 
имаат важно место, и иститс се поврзами со опредслни кон- 
структивни принцими. Кај различни видови тематизам сс јавуваат 
специфични принципи на развој на материјалот, кои што можат
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да имаат универзален карактер и да се појават во други сфери. 
Особено во случаите, кога еден и ист тематски материјал е 
подложен на жанровски трансформации, движењето и развојот 
на формите може да биде проследено на основата на сличните 
лежечки средства ”. *

1.3.4. Л И К О В Н О  ИЛИ Л И Т ЕРА Т У РН О

И З Р А З У В А Њ Е  K A K O  А П Е Р Ц Е П Ц И ЈА  Н А  
С Л У Ш А Н А Т А  М У З И К А

Во воспитно-образовната содржина Слушање музика ова 
форма често се применува. Сите доживувања добиени врз основа 
на слушаната музика, учениците ги искажуваат преку 
литературен текст, цртеж или моделирање.

Овој начин на работа во слушањето музика многу придо- 
несува за развиток на творечките способности и на музичкиот 
вкус кај учениците.

Практиката повеќе пати потврдила дека многу уметнички 
дела се создадени како инспирација од друга уметност.

Музиката како најуниверзална уметност може да го 
поттикне и инспирира поетот или ликовниот уметник да создаде 
литературна, односно уметничка творба како аперцепција на 
слушаната музика. Исто така, има бројни примери кога за своите 
творби многу композитори добиле инспирација од некое 
литературно или ликовно дело. (Примср: М. П. Мусоргски од 
изложбата на својот пријател Гортан - инспирација за создавање

* - (пример): Франц Лист- Концерт број 1, On. 11, за клавир и оркестар. IV-стап, или no „Шпанска рансодија”- (жанровски трансформацпи)
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сликата „Слики од изложбата”, потоа Трајко Прокопиев од 
драмата „Печалбари” од Антон Панов - инспирација за операта 
„Разделба” и слично).

За ликовен или лИтературен одраз попогодна е 
програмската музика. Може да се пишува или илустрира на 
позната или непозната музика доколку е извршена претходна 
подготовка. Добро е ако во воведниот дел од часот се води 
разговор за главните изразни средства со кои се служи 
литературата (зборот), во уметноста (бојата), во музиката 
(тонот).

За ликовно или литературно изразување врз основа на 
слушана музика треба (поголем ефект ќе има) да се слушаат две 
композиции, различни по содржина и карактер, на пример, весела 
и тажна. Две композиции се слушаат, а учениците да се изразат 
само за едната. Целта ќе биде постигната ако учениците сами го 
почувствуваат и откријат карактерот на композицијата.

Исто така, за добивање поафтентични ликови или 
литературни творби инспирирани од слушаната музика, со 
учениците, иотребно е да се направи претходна подготовка, 
односно споредување на ликови, литературни и музички творби. 
Или пак, визуелно да слика со пригодна музика, потоа истите да 
сс анализираат, и врз основа на тоа да се воочат и направат 
сличностите и разликите, и самите да се изразат.

Преку овој начин на изразување учсниците ќе осознаат 
дска, освен ликовните и литературните содржини, можат да 
бидат изразени и музичкитс творби.

Музичката синтакса с апстрактна конструкција, втемелена 
на интумцијата „раздвојуваље” , мсѓутоа, истовремено и 
„поврзување” Таа овозможува доживување на музичкото дело.
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Перцепцијата се базира на активностите за кои може дури и да се 
помисли дека се дивергентни: на диференцијацијата и 
интеграцијата, коишто се одвиваат заедно. Овие активности, 
меѓутоа, не се дивергентни, туку се повеќе комплементарни, 
бидејќи слушателот не се занимава непосредно и повеќеструко со 
сите детали на музичкото дело. Перцепцијата во суштина е 
блиску поврзана со „конструирање на инваријанти”, што 
дозволуваат да се воспостави „одредено следење на внатрешните 
разлики” . Исто така, е важно да се разложи таа „мешавина” за да 
може истата да се разбере.

Сознанието за цврсто поврзување помеѓу музичките форми 
и музичката градба укажува дека содржинската материја 
(одбраната музичка граѓа и нејзиното целокупно распоредување 
во соодветната композиција) ја одредува формата.

Формалното моделирање, исто така, од своја страна, 
покажува дека изборот на граѓата (музичката материја) 
претставува постојан процес, кој за цело време го следи 
настанувањето на композицијата, како и постојано барање за 
севкупна правилна употреба на одбраната материја. Со тоа и 
дефинитивно се потврдува сфаќањето за музичкиот простор- 
врсме, меѓутоа, и самата (материја) ги претрпува влијанијата што 
се одигруваат во неа. Може да се каже дека сето она што 
поседува енергија и имиулс е извор на гравитационо поле секаде 
ма и во музиката.

Во повеќе современи системи за масовно воспитание- образование, спецификата на музичката уметност се развива врз основа на разновидни споредувања со други видови уметности и наставни подрачја, како на пример ликовно воспитание, мајчин јазик, природа и ош јјтсство , физичко восиитание и слично.
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За почетно формирање на умеења за восприемање на 
музиката експерименти правеле повеќе музички педагози, кои 
применувале познати стихови или специјално пишувани за таква 
пригода, при што учениците мошне успешно ги откривале 
убавините во некои композиции на познати композитори. Како 
главен проблем при изградување умеења за следење развојот на 
музиката е поврзано со содржината на прашањето при првото, 
повторното и повеќекратното слушање на музичкото дело.

Првото слушање на музичката творба е мошне важно и 
придонесува за изградување на слушателска култура, односно 
изградување на музичка публика. Од повторното слушање, треба 
да се анализираат некои музичко-изразни елементи во 
композицијата. По повеќекратно слушање треба да се утврдат 
карактерот на музичката творба и изразните елементи во 
музиката, при што главен акцент треба да се стави на воочување 
и доживување на музичката творба.

Врз основа на експеримснти што се правени со ученици во 
некои земји, изградени се критериуми за музичко восприемање, 
кои се непосредно поврзани со активностите за следење и развој 
на музиката.

За успешно (од слушањс музика) ликовно или литературно 
изразување, претходно е потребно од слушаната музика да се 
направи:

- оиределување на општиот карактер во развојот на 
музиката;

- определувањс бројот на основните мелодии и следсње на 
нивното звучсње во текот на целата музичка творба;

- воочување на други мелодии- контрасни или блиски ио 
карактер на основната мелодија (тема);
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- определување борјот на деловите и нивниот карактер 
(исто, контрасно, слично);

- определување на музичко-изразните средства кои 
придонесуваат за доловување на основните формални принципи- 
исто, контрасно, слично;

- споредување, воспоставување и класификација на 
музичките композиции според карактеристични белези, како на 
пример: општ карактер, елементи на музичката изразност, 
принцип за образување на формата и слично;

- обид за поврзување развојот на музиката со развојот на 
литературна и ликовна творба;

- усно или писмено искажување на музичката творба кога 
претходно се кажува насловот и изразните елементи преку 
музичката игра „Ако јас сум композитор” и слично.

Сиве овие критериуми се преплетуваат меѓу себе. Целосно 
изградување, умеења за следење и восприемање на развојот на 
музиката има суштинско значење.

Слушањето комиозиции различни по содржина, карактер и 
стил, дава широка лепеза за споредување на заемни односи меѓу 
наставните содржини од други наставни подрачја, а особено од 
мајчин јазик (литература) и ликовно воспитание.

За да може да се откријат емоционални врски и односи 
помеѓу различнитс уметности, треба да се запознаат со изразните 
средства на тие уметности со кои се врши споредување.

Ако се наирави споредување помеѓу трите умстности 
(музика, ликовно и литература) од класични до современи 
творби, лесно ќс сс воочи дека во различни псриоди сс 
применувалс различни изразни средства, комиозициона градба 
(форма) стилски особености и друго.
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Давајќи само општи формулации за секоја уметност кои се 
предмет на изучување во музичкото и ликовното воспитание и 
литература, ќе се воочат многу сличности, односно музичката 
уметност, ликовната уметност и литературата ги содржат истите 
поими: ритам, хармонија, динамика, боја (колорит во ликовната), 
контраст, варијација, епоха, стил, тема, идеја, вид жанр, додека 
мала разлика има во поимите: мелодија (во музиката), линија 
(ликовна уметност), темпо (во музиката и литературата), дел, 
став (во музиката), фрагмент (во ликовната и музичката 
уметност), епизода (литература).

Зацртаните форми и приоди во работата за слушањето 
музика дадени се апроксимативно и не ја исцпруваат метотската 
разновидност што ја опфаќа суштината на развојот на следењето 
на умеењата за слушање музика, како и ликовно и литературно 
изразување на слушаната музика.
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1.4. ТРАДИЦИОНАЛНОТО И СОВРЕМЕНОТО НИЗ 

МУЗИКАТА

Познато е дека филозофијата разликува две форми на 
време: објективно и субјективно. He навлегувајќи во расправата 
на научната основаност на ваквите филозовски концепции на 
време, неспорно е дека во релативни рамки може едно време да 
се прогласи за објективно а друго за субјективно. Ако во иста 
просторија отчукува часовник и свири некоја музика, тогаш 
чукањето од часовникот, (за кој најчесто и човекот не е свесен) 
иако се слуша, ќе биде показател на „објективно време”, додека 
метричкото гтулсирање на музиката може да биде субјективно 
време. Музичко субјективно време е конкретно време. Една 
единица мерка на објективиото време, една секунда, на пример, 
може да изгледа во музиката доживеана (како субјективно 
време) на поголема или помала вредност, што зависи од 
карактерот на музиката: во бавен став истата ќе изгледа подолга 
отколку во брзиот, во музика со монотон карактер по долга 
отколку во музика која е интересна и оригинална по форма и 
содржина.

Овдс треба да се напомене дека термините мерење и 
еволуција не трсба да се уиотребуваат во синонимно значењс. 
Еволуцијата како процес на проценување на квалитетот или 
вредноста на нешто е поширок поим од мерењето и може да биде 
насочсно како на некои музички атрибути или на музичко 
однесувањс во целина, така и на ностигнатото, односно успехот 
во некоја музичка активноет. Мерењето е точно поврзано со 
еволуцијата и тоа е често во функција на проценување на
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вредноста, односно со мерењето се собираат информации кои ќе 
овозможат да се донесат одредени судови и одлики. Тоа се 
однесува на процесот со кој се утврдува обемот и квалитетот на 
некое својство во споредба со некој стандард. Но, мерењето не 
мора секогаш да биде основа за еволуција, односно еволуцијата 
може да се изведе и без мерење. Мерењето и проценувањето 
легитимно се вклучени не само во областа на способностите, но и 
во областа на афективно реагирање на музката како 
емоционално, така и на музичките преференции и музичкиот 
вкус, а воедно и во музичкото изведување. Посебен дел се 
занимава со мерење и еволуција на музичкото достигнување.

Во истражувањето на проблемите на изведувањето, како 
основа се истакнува неопходноста на изложувањето на 
менталните планови на изведувањето, а потоа вреднувањето на 
менталната резистенција на музиката во областа на моториката, 
односно содејството на менталниот план и моторниот механизам 
со истовремено вградување на афективните и изразувачките 
компоненти.

Најпрвин е потребно да се дефинира самиот термин, 
музички слух. Всушност, тоа претставува сложен процес на 
сконцентрирана способност за слушно примање, мисловно 
сфаќањс и активно репродуцирање на музиката со своитс 
составни компоненти како израз на уметничка содржина.

Во зависност од слушното примањс на тонските височини, 
музичкиот слух може да биде релативен и апсолутен. 
Релативниот слух прстставува способност тонската височина 
слушно да се прими врз база на изедначувањс со нрстходната 
интонациска звучност. Тоа значи дека не постои прстстава за 
ансолутната височина на тоновите, туку нивниот интервалски
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сооднос, чувствувајќи ги притоа евентуално нивните тонски 
функции исклучиво во контекст на некаква заедничка тонска 
основа. Иако релативниот слух не е самостоен, заради што кај 
него тоновите се потпираат еден на друг, кај него мислата 
извршува две наместо една активност: првин го осознава 
претходниот тон, а потоа го противставува следниот. Ваквата 
постапка низ добрата организираност, точност и брзина на 
дејствување може да доведе до извонредна професионална 
нридобивка.

Доколку се претендира на многу поголем музинки развој, 
нв сметајќи Го „ субјективизмот во слушањето ”, секако, уште 
покорисно би 6iuio поседувањето на апсолутен слух и тоа на 
совршениот. *

Апсолутниот слух е способност којашто се манифестира со 
брзо, спонтано, непосредно познавање на апсолутната височина 
на тоновите без помошно интонациско звучно средство, како 
надвор од конкретната музичка целина. Апсолутниот слух се 
среќава поретко. Тој е можеби, неопходен за оние музички 
професионалци што работат со сложени оркестарски механизми 
и звучни матсријали од највисок ранг. Познато е дека 
совршениот апсолутен слух го иоседувале генијални

композитори и репродуктивни уметници. Но, и тие немало да 
бидат толку квалитетни во својата професија доколку се 
потпирале само на своето вродено „апсолутно уво”, а не се 
изградувалс низ процесот на бројните музички дејности со 
слуховна меморија.

* - (иримср): li. Цаиеа- Ц окрајсоарш ен iio a u o ii и иарцијалеп апсолушен слух. Зашоп 
денеишата му.и/чка педагоГија т реба повеќе да се зашшааа со т ој феномен ч да 
рчвош и mi neitxunuo решаншоѓ, бидејќи т ој нс <• само вредии сиособиосш . шуку ао 
галслш мсрки сг оформува
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Имено, привилегијата да се има вроден апсолутен слух носи 
со себе можност за грешки во процесот на фиксирањето на 
тонската височина кои заради субјективноста во слушањето 
тешко или воопшто не можат.да се коригирдат, а за недостатокот 
од вроден апсолутен слух постои перспективна шанса, бидејќи тој 
се иридобива.

Што се однесува до внатрешниот слух, тоа е пак способност 
за внатрсшно озвучување, мисловно претставување и 
доживување на музиката врз основа на претходно примените 
звучни впечатоци. Внатрешниот слух како исполнувачки процес 
е во тесна врска со надворешниот слух, дејствувајќи секогаш 
понапред, озвучувајќи го очекуваното логично музичко доаѓање 
иа тоновите. Внатрешниот слух нс е секогаш доволно самостоен. 
Слабо развиениот слух не можс да се експонира брз помош на 
реалните звучни впечатоци. Тош у затоа, во овој процес на 
непрекината врска меѓу внатрешниот и надворешниот слух многу 
с важна самоконтролата за нивно единствено усогласување. 
Значи, внатрешниот слух е фактор кој го координира пеењето, 
односно свирењето, а чистината на интонацијата, како на 
хоризонталната сукцесивна мисловна линија, така и на 
хармонската вертикала, зависи од квалитетот на внатрешното 
слушање.

„Внатрешниот слух има Големо значење за 
професионалниот музичар " *

Мелодискиот и хармонскиот слух претставуваат други два 
вида способност низ кои се појавува музичкиот слух, соодветно 
од потребата за слушно иримање па едногласна или повсќегласна

* - (прнмер): Случајот  кога, ч покрај топишшт о Губење m  надвореишиот слух, Лудчиг 
Ban Бетовен и Беджих Сметашг продолжиле да компонираат, блч/одарение па 
ншшчот  ирсшходно добро усоиршен enaiitpenu'it слух
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музичка содржина. Општо познато е дека постојат индивидуални 
предиспозиции за појава и развој на едниот (мелодискиот) или 
другиот (хармонскиот) вид музички слух. Но, од аспект на 
методиката на музичкото слуховно воспитание, најдобро е и 
двата да се развиваат паралелно со еднаков интензитет и 
квалитет.

Според тоа, само паралелниот развој на мелодискиот и 
хармонскиот слух може целосно да ја реши ладо-тнската музика, 
како од хоризонтален (сукцесивен), мелодиски, така и од 
вертикален (симултан) хармонски аспект.

Тембровиот музички слух се манифестира со способност за 
слушно примање и запамтување на разликите во боите на 
човечките гласови и музички инструменти.

Овој процес на слушно примање е комплексен: висината на 
тоновите се прима истовремено со бојата на звукот. Нивното 
дифернцирање доаѓа до израз во моментот кога се стабилизира 
мелодискиот слух, кога навиката за слушање и пеење станува 
примарна, а исто така, му се посветува и специјално внимание на 
тембровото воспитание на слухот. Тоа е онаа етапа на развојот 
на музичкиот слух кога постои потреба од познавање на звучните 
бои за разлика од провобитната етапа, кога слухот имаше 
потреба да се ослободува од влијанието на тембровите претстави.

Во рамките на реагирањето на музиката се разгледува и 
природата на афективните одговори: естетско реагирање, 
емоционално доживување, преференцијата и музичкиот вкус.

За потполно да се разберат и објаснат одделни музички 
нојави и процеси, на пример, музичкиот развиток или музичкото 
учење, неопходно е да сс проучуваат во светлото на 
психолошкитс теории на развитокот и псдагошката постаиност
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во учењето воопшто. Причините се двојни: во музичките појави 
како ментални и бихевиорални феномени се манифестираат 
карактеристиките на општиот развиток и општите законитости 
на процесите на учењето, макар и со низа на специфични 
музичко-педагопжи карактеристики.

Поаѓајќи од сфаќањето дека музичкиот тек сочинува 
целина, односно систем чиишто делови се наоѓаат еден кон друг 
во различни односи на динамичка зависност. Заради таа причина, 
потребно е да се одреди што е тоа музички тек. Во таа смисла, 
целината во која изборот на поедини музички компоненти или 
нивните елементи (мелодија, ритам, хармонија, динамика, 
агогика, фактура, звучна боја...), односно целината во којашто 
комбинацијата на целата низа избрани музички елементи 
„условува избор” на други музички елементи, се нарекува 
музички тек. Музичкиот тек ќе биде завршеи дури тогаш кога 
веројатноста на изборот на нови музички елементи и нивните 
комбинации во ниту една смисла нема да зависат од изборот на 
претходните елементи и нивните комбинации.

При слушање музика различна по содржина, стил и 
карактер, се доживуваат различни расположенија и чувства и 
може да се каже дека таа музика е ведра, весела, тажна, игрива, 
ороводна, танцувачка, маршевска, брановидна, напевна, 
хумористична... Значи, композиторите во своите композиции 
опишуваат чувства. Така на пример, во некои даваат весели а во 
други тажни чувства итн.

Музиката секој ја восириема и доживува различно, 
субјективно, на свој начин, и тогаш кога се слуша иста музика. 
како на иример, музика за бура. Оваа музика секој учсник ќе ја 
доживее различно, на свој начин. Така, на пример, едни музиката
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ќе ja доживеат како бура во која се води војна, односно борба, 
други како бура на море каде морнарите се борат со 
разбранетите бранови, трети како бура во душата на човекот и 
слично. Слушајќи таква музика, секој учен^к ќе доживее нешто 
„свое”, поврзувајќи го со свои доживувања, спомени, мисли. 
Меѓутоа, заедничко кај сите ќе биде дека музиката кај сите ќе 
побуди чувство на бура, а не на пример, на тишина и мир итн. Но, 
постои музика која секој субјект ја восприема и доживува исто, на 
пример, мир, тишина. Мирот и ттпината, кога се слушат, 
остануваат секогаш исти.

Исто така, невозможно е да се претстави, кога се слуша 
весело оро или песна, некој да доживува тага, жалост, или на 
посмртен марш да доживее весели танцови ликови. Доколу се 
случи некој музиката да ја доживее така, значи музиката многу 
невнимателно ја слушал.

Понекогаш, иста музика може да постигне и спротивен 
ефект и да се доживее на различен начин. Така, на пример, ако се 
има некоја тешкотија, мака, тежина во душата, ведрата весела 
музика може да предизвика раздразнетост, место да се биде весел 
на личноста и станува потешко. (Во такви случаи музиката може 
да влијае повеќе смирувачки и може да помогне да помине 
тагата). Од изнесеното „што може да се претстави кога сс слуша 
музика” , може да сс заклучи дека кога се слуша и доживува 
музика таа на одреден начин дејствува на чувствата, мислите, 
ирави потсетување на нешто или ги поврзува со случики - 
спомени од животот и поради тоа чссто сс вели: на што потсетува 
музиката? За да се разбсре што раскажува таа, трсба внимателно 
да сс слуша од почеток до крај, бидејќи никакви зборови не 
можат да го надоиолнат и замснат нсјзиното звучење. Музиката
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раскажува за многу нешта. Таа тагува и се радува заедно со 
учениците- слушатели, (раскажува за борбите и херојствата на 
својот народ, за националната слобода, за убавините на својата 
татковина, за богатството на народното творештво, за 
љубовта...). Треба да се знае дека музиката зборува со 
специфичен јазик, за да се разбере треба да се познава- слуша.

Анализата на музичките творби при слушањето музика 
треба да биде сообразена со степенот на развиеноста на 
сознајните способности на учениците. Секако, прекумерното 
продлабочување и проширување, изнесување на теоретскиот 
материјал, реализацијата на посложени задачи, можат да ги 
деморализираат учениците и де не покажат никакви резултати. 
Обично, пред да се направи анализа на музичката творба, треба 
да се кажат само кратки биографски податоци за композиторот 
(народност, еиоха во која живеел и творел и општи белешки за 
самата композиција, непосредно поврзана со нејзиното 
компонирање).

Музиката може да се подели:

Според изразните средства и начинот на исполнување 
(вокална- во исполнение на хор), (детски, машки, женски, 
мешан), вокални камерни состави (соло, дует, трио, квартет, 
октет); вокално-инструментална (соло исполнсние придружено 
од инструмент, камерен или голем оркестар, хор со придружба на 
сден инструмент или оркестар); инструментална во исиолнение 
на камерни состави и разновидни оркестри.

Според намената (концертна, сцснска, забавна, салонска, 
народна).

Според хармонскиот слоѓ (сдногласна, двогласна,

тригласна. чстиригласна, полифонска, хомофонска музика).
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Според тематиката и содржината (апсолутна и 
програмска музика).

Според формата (мала дводелна и триделна песна, сложена 
форма на песна -а б а- или -а б ц- триделна мала форма на песна, 
А  Б- сложена дводелна песна, А  Б А - или А  Б Ц- сложена 
триделна форма на песна).

Според карактероп (весела, тажна, распеана, приспивна, 
хумористична).

Според елементите на музичкиот израз (ритам, мелодија, 
темпо, динамика, форма, хармонија, тембар, а во вокалната 
музика и поетскиот текст итн.).

Оценките дадени на учениците за музичката творба, 
потребно е да бидат конкретни и достапни, сообразени со нивото 
на нивното музичко искуство и знаење. He треба да се испушти 
од вид дека во училиштето се бара, нред се, емоционално 
восприемање на слушаната композиција, а не „спортување” со 
теоретски занења.

Успешната реализација на цслта и задачите на 
програмската тема слушање музика зависи пред се, од 
дидактичко-методската и стручната иодготовка на наставникот, 
како и од подготовката на наставниот час. Наставникот е 
основен фактор од кој зависи дали учсниците ќе ја засакаат 
музиката или, пак, ќе бидат индиферентни кон неа цел живот.

Погрешно би било мислењето и верувањсто дека на 
учениците може да им се каже cć и сешто, да им се наметне нечиј 
став, а музиката да ја слушаат незаинтсрссирано, само колку да 
сс задоволат програмскитс барања.

Чссто, возрасните несвесно ги нренесуваат своите ставови и 
судови за одредеии музички поими, а учениците, нсмајќи
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изградено критичко мислење, несвесно ги восприемаат и 
поддржуваат постарите. Учениците многу лесно ја откриваат 
рамнодушноста на наставникот за време на слушањето на 
музичкото дело, поради тоа и тие деконцентрирано ќе ја слушаат 
музиката и, наместо да им причинува задоволство, ќе им 
претставува најголем товар. Многу важен и битен елемент во 
слушањето музика, кој треба да го има предви секој наставник, е 
каков ќе биде првиот контакт на учениците со новата 
композиција што ќе се слуша. Првиот контакт, било пријатен или 
непријатен, ќе се одрази во понатамошната работа во 
програмската тема слушање музика.

Во воспитно-образовниот процес, треба да се настојува 
првите впечатоци и знаења што учениците ги добиваат и 
стекнуваат за слушањето музика да бидат длабоки, содржајни и 
силни. Вака поставената цел во слушањето музика многу ќе 
придонесе за формирање здрав музички вкус кај учениците. За да 
се остварат споменатите цели и задачи во слушањето музика, 
наставникот ќс треба свесно, сериозно и сестрано да се подготви 
за наставниот час слушањс музика. Наставникот, треба добро да 
ја познава и да ја анализира композицијата за слушање музика.

Откако ќе се анализира композицијата, ќе треба да се 
размисли за дидактичко-методската подготовка, односно за 
соодветна наставна содржина, кои мстоди и форми на работа ќс 
бидат користени, како и каква организациска и матсријално- 
техничка подготовка ќе предвиди, т.е. кои наставни средства ќе 
ги примсни за успешна реализација на наставната содржина по 
слушањс музика, потоа тииот на часот и слично. Значи. 
наставникот треба добро да обммсли како и на кој начин ќс им ја
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пренесе и доближи композицијата на учениците за тие да можат 
да ја восприемаат, разберат, сфатат и доживеат музиката.

Современата дидактичко-методска подготовка на 
наставникот за оптимална р.еализација на наставниот час за 
слушање музика, имплицира и активна подготовка на ученикот 
кој може да ја остварува во училиштето и вон него.

Самостојната подготовка е, исто така, основен сегмент за 
самостојна работа на учениците, која претставува свесна, 
активна, дидактичка категорија, нолифакторален процес, кој со 
себе ги носи карактеристиките на современата дидактичка 
доктрина, која го поттикнува и активира целокупниот развоен 
потенцијал кај секој ученик, која носи задоволство на работа и 
успех. Самостојната подготовка на учениците импонира 
мисловно ангажирање на целкокупниот интелектуален 
потенцијал, а самиот поим самостојна подготовка подразбира 
активно подготвување однапред од страна на ученикот за 
оптимална реализација на поставените воспитно-образовни 
задачи и содржини. За успешно функционирање на самостојната 
иодготовка, односно нејзиното проценување, предуслов се 
развисните интереси, нивото на асоцијација, интризичната 
мотивацијата, способностите, спонтаното креативно однесување. 
Оваа подготовка е примарна за оптимален услов во 
реализацијата и еволуцијата на поставените воспитно-образовни 
стандарди. Таа подготовка е главната срж за прогресивен 
наиредок на учениците во наставата по музичко-образование, 
конкретно за слушањс музика.

Во зависност од возраста и стспенот на музичкото искуство, 
трсба да сс продлабочува и усовршува самостојната подготовка 
на ученикот.
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Заради дидактичките предности на самостојната 
иодготовка на учеииците, кои реперкурираат прогресивен 
оптимален напредок за музичка комуникација, се афирмира 
потребата наставникот перманентно да ја.предлага и насочува 
оваа сложена и одговорна подготовка кај учениците. Исто така, 
за успешна реализација на оваа иновативна подготовка 
(учениците да воочуваат сами) се предлага и се аплицира за 
изработка на дидактички аудио-визуелни помагала и наставни 
средства. Ваквата дидактичка поставеност значајно ќе придонесе 
за изградување на музичко-естетски вкус, кој критички ќе го 
селектира шундот во музиката, од различни жанрови во 
домашната и странската литература.

1.4.1. Т Р А Д И Ц И О Н А Л Н И  И С О В Р Е М Е Н И  К О Н Ц Е П -  
Ц И И  ВО М У З И К А Т А  И М У З И Ч К А Т А  
Л И Т ЕРА Т УРА

Позначајните стилско-историски епохи, како што се 
ренесансата, барокот, класиката, романтизмот, импрссионизмот 
и националното творештво бараат вовед во кој накусо ќе се 
изнесат најбитните општествени и културни настани на еден 
период. Да сс даде, ио можност, преглед на општите текови на 
творештвото во сите иодрачја на уметноста на истиот временски 
нериод, кој ќс помогне во разбирањето на општите 
карактеристики на музичкиот стил или стилови на едно време, - 
било да има сличности или да се воочат разликите. Под стилови, 
во прв ред сс иодразбираат музичките форми кои се нсгувале во 
тој иериод. Толкувањето на музичкитс форми да се врши преку 
слушањс на најкарактеристичните дсла со чија номош ќс можат
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учениците да ги разберат опусите на музичките творци- според 
програмските содржини. Биографиите на познатите личности на 
музичката историја да се сведат на најнеопходните и најбитни 
податоци.

Во периодот на ренесансата се јавуваат низа форми од 
духовната и световната музика и за да се протолкуваат тие, 
потребно е да се објасни поимот на имитација. Преку хорски 
партитури од овој период (мотети и мадригали) ќе биде јасно 
дека имитацијата е повторување на иста мелодија со различни 
гласови. При слушањето и запознавањето со помалите форми и 
следењето на нивниот развој, како и при запознавањето со исти 
во претходната фаза на развиток, учениците да имаат претстава 
за некои форми со кои полесно ќе биде разбран историскиот пат 
на музиката на овој период.

Од крајот на 16 до средината на 18 век е периодот на 
музичкиот барок- во кој се создадени голем број дела и форми 
кои и денес живеат во секоја поразвиена средина. За барокот 
треба да се каже дска е уметност на движење, силни динамички 
контрасти, раскошен звук, бујни форми, појава на монодијата, 
која е создадена како реакција на полифонијата од ренесансата и 
повторното оживување на полифонијата во рамките на новиот 
дурско-молски тонален систем. Исто така, можат да се 
иотенцираат големите воклано-инструментални и 
мнструментални форми (опера, ораториум, кантата, свити, 
барокни сонати и концерти).

Класицизмот претставува историски развиток на стилот и 
делата кои постигнале краен домсн, дела со трајна вредност, но и 
историски псриод во музиката кој го опфаќа времето од 18 до 
почетокот на 19 век.
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Настојувањата на музичките творци од тоа време се да се 
создаде универзален општочовечки јазик за да го разберат сите 
народи. Се напушта полифонијата на барокот и доминира една 
мелодија со придружба на акорди. Во класџката мошне се јасни 
мотивот и темата со разработена ритмика, хармонија, со 
динамички и агогички измени, врз чија основа се градаат цели 
ставови. Делата имаат тематски дуализам кој е најизграден во 
сонатната форма.

Политичките и социјалните промени во Европа во 18 век ја 
условуваат појавата на развивање на романтизмот. Романтизмот 
има тенденција кон ослободување на личното од општото. Во 
романтизмот доминира чувството и сензибилитетот над разумот. 
Изразувањето на личното го има во сите стилски периоди, но во 
времето на романтизмот иидивдуалното доминира во сите 
уметности, а посебно во музиката. Индивидуалното најмногу се 
одразува во соло песната и инструменталната минијатура. 
Бегаљето од реалноста ги свртува музичарите кон другите 
уметности, фантастиката и егзотиката, и воедно се менуваат 
класичните форми. Се создаваат нови стилови и „национални 
школи” .

Во врсмето на импресионизмот настанува новрзаност меѓу 
сликарството и литертаурата (симболизмот), сс иојавуваат нови 
технички средства со кои се иостигнува „имиресија” , и во 
музиката со честата употреба на модусите, фрагментарност во 
мелодијата, егзотика, нерешени дисонанци и хроматика, 
напуштање на чисти форми, нови бои на звукот, богатства на 
оркестрацијата, ирограмската врска со мриродата и слично; сс 
влегува во соврсмената и модерна област на музиката.
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Co појавата на новиот динамички потфат во проучувањето 

на музичката форма, во последните години, наоѓа се пошироко 
место едно ново гледање на двете страни (музичко време и 
простор) во битието на музиката. Излегувањето во преден план 
на временската страна и нејзиното поставување во 
привилигирана положба, го остави подреден проблемот за 
просторната страна на музичките појави. Новите тенденции и 
откритија во 20 век значително ги изменија претставите за 
музичкото време и просторот. Безусловно музичката форма во 
своето процесуално разгранување се подредува на временските 
фактори. На прво место тоа се ритамот, метрумот и темпото, кои 
се иманентни на звучната материја. Но, во процесот на 
временското течение, таа се подредува и на други организирани 
сили, создавајќи претпоставки за нејзиното содржинско 
осмислување, од друг агол на посматрање. Се создаваат т.н. 
„звучно-временски структури” , меѓу кои суштествуваат различни 
соодноси и врски- директни, посредни и оддалечени. Непосредно 
дадените се полесно доловливи, отколку оддалечените, некои од 
разделените со значаен интервал од време, се од друг ред, и кај 
нив поопределено може да се почувствува и да се разбере 
различното меѓу физичкото и музичкото време (уметничко- 
време). Во сознанието се создаваат т.н. „отвори на растојание”- 
кои со течение на времето се претвораат во иотпорни точки на 
слухот.

Основната тенденција во 20 вск е зголемена, во некои 
случаи определена концентарција, насочена кон „собирање” на 
времснските парамстри, насетувањето на пократки временски 
отсеци со максимална збиеност. Како рсзултат на тоа се мснува 
улогата и значсњето на височинските соодноси, ритмичко
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развиените структури, чијашто улога и функција се исполнува од 
одделниот звук.

Новите видувања на временските соодноси даваат и нови 
звучно-временски категории во современото музичко мислење: 
тембро-мелодија (или обоена темброва мелодија- Шенберг), 
тембро-хармонија, а исто така и квалитетно ново третирање на 
тембарот во т.н. „темброва полихармонија”.

Просторното дејствување на звучната материја се јавува во 
хоризонталата и во вертикалата. Овие две мерења суштествуваат 
во музичкиот простор, а не во физичкиот. Заради тоа, кон нив не 
се во сила големините на точните науки, коишто можат да ги 
востановат нивните вредносни страни.

Помеѓу хоризонталата и вертикалата има принципиелни 
разлики во однос на распоредувањето на звучната материја во 
просторот. Тие имаат и момент на „пресекување” , на 
синхронизираност во определна точка, којашто условно може да 
биде наречена квадрат на звучењето. Разликата се иојавува во 
брзината на задржување на хоризонталата во квадратот на 
звучење. Таа, преку него, поминува многу побрзо, во некои 
случаи и миговно, за разлика од вертикалата. Без движење „на 
дссно” хоризонталата сс прствора во мртва точка. Истовремено, 
вертикалата дава потполна претстава за просторната сложеност 
на звучната материја. Вертикалата не само што може да се 
задржи во поголем дсл од времето, туку кај неа е можно (особено 
кога се состои од повсќе звуци) дифернцијација, поврзана со 
различен стспсн на нејзината сплотеност.

Вертикалното тсчение во просторното изложување на 
звучната материја бара (наоѓа) вовсдувањс на вонмузички поими
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и термини, како што се: „слој” , „кат” (низок, среден и висок), 
сплотеност, длабочина, преден план, заден план и друго.

Напуштајќи го ограничениот по време момент на квадратот 
на звучењето, звучната материја во својата хоризонтална 
подвижност е во постојано движење и се задржува во поретки 
случаи, кога се постига специфичен ефект, скоицентриран во 
една точка. Звучната материја се движи во различна форма 
(нагорно или надолно), така што непрестано ја менува својата 
позиција во музичкиот простор. Во достигнувањето на типичните 
симфониски кулминации, развојот на звучната материја е 
нодреден на постепено совладување на просторот, на неговото 
полнење со нови звучни слоеви, или со момент на максимално 
негово насетување, проследен со разреденост.

Со зголемувањето на улогата на мелодиско-линеарните 
сили, се засилува и хроматиката, а просторното проширување на 
функционалните врски водат кон нивно ослабување. (Се 
чувствува криза во хармонијата, којашто кон крајот на 19 век ја 
достигнува својата највисока точка). Навлегувањето на 
линеарните сили во хармонијата, ја нарушуваат рамнотежата во 
системот од изразни средства, создавајќи постапка за измени во 
соодносот меѓу нејзините елементи, непосредно предвидувајќи ги 
новитс појави во 20 век. Тоа е природно-закономерен резултат од 
еволуцијата на музичкото мислење, како и од додавањето на нови 
ресурси од вонсвропските култури. Кај некои афрички народи 
фолклорот сс стрсми кон разновидни ритмички средства, кадс 
што ритамот има очигледно приоритет над мелодиските и ладови 
страни. Аналогни појави се забележуваат во творештвото ма 
композиторитс уште во првата иоловина на 20 век. Улогата на 
ритмичката енергија се збогатува и води кон нови соодмоси во
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системот од изразни средства. Во некои случаи ритамот се 
истакнува во преден план како формообразувачки фактор, a 
акордските вертикали и хармонските средства се ослободуваат од 
своите конструктивни функции.

Новиот потфат за организацијата на системот од изразни 
средства во 20 век бележи тенденција кон воведуваље на 
заедничко почетно мерило во однос на сите елементи.

Околу педесеттитв Години на 20 век се доаѓа до нов начин 
на организација на височинските соодноси, близок до идејата за 
т.н. ,,тотална серијалност *

Во серијалната организација, сите елементи на системот се 
иодредуваат на строга регламентација, која се простира и врз 
динамиката, тембарот, артикулацијата, регистрите, агогичките и 
темиовни измени.

Во втората половина на 20 век, зголеменото значење на 
тембровата семантика го изнесува колоритот на звукот во преден 
план и во некои случаи го претвора во индикатор на тематско- 
формалната карактеристика.

Јаснапш темброва персонификација на мелодискитв појави 
во музиката 1о изразува најполно процесуалниот почеток, 
течниот карактер на движењето во неа, емоционалната 
природа и спшхијата на музичката уметност..** Стариот поим 
„мелос" означувал напевност, живо звучсње, нспосредно дејство 
на суштината и улогата на мелодијата, снротивно на ритмичкиот 
ночеток, сврзан со конструктивноста и расчленетоста. Поимот

* - (прнмср): Мссијан- „Чстири рнтмнчки стиди", за клапир, (нивната градба сс Гшира на онрсделено количсстпо иретходно ичбрани писочински соодноси, ритмнчки средстпа, односно пма ссдум инда дииамички нијансп и дпанассст пидопи артикулацнски срсдстпа)
* *  -  (прпмср): К. ДсГжсн- „Ноктурпа” , „Морс", „Поиладнето на сдсн фаун го открипаат iniTOT кон сонорната страна на чпучната матсрија; И. Страпинскн- „Петрушка", „Посветупан.с на иролстта"- сс прапи Плискост до нопитс откритнја коншто пнссуваат корскцин посистемот од и чрачнч срсдстпа



1 8 8

мелос е распространет во музичката наука уште во почетокот на 
20 век и до денес, со него се изразува суштината на сложениот 
комплекс од појави, во чијашто основа се наоѓа мелодиската 
изразност и нроцесуалноста во музиката.

Се среќава и терминот мелодика, кој што се користи во 
поширок план по однос на појави сврзани со даден стил, со 
неговите карактерни црти, појавувајќи се низ мелодичната 
страна.

Мелодијата бара стабилност и историско време, 
одразувајќи ја во најголем степен еволуцијата на музичкото 
мислење, сврзани со редици проблеми од психолошки, 
социолошки и физиолошки карактер. He случајно феноменот 
мелодији продолжува да ги заинтересира истражувачите и тоа 
бара посебно нејзино проучување во „самата” музичка анализа.

Со појавата на нови системи на организација на звучната 
материја, се ирошируваат и границите на интонаицјата. Во 
микрохроматиката уште од поодамна, така и денес, во некои 
источни култури се користат 1/4 тон, 1/3 тон, 1/6 тон како и 
комбинации на произволни интервалски соодноси 2/3, 3/8 и 
друго.* Вклучувањсто на микроинтерваликата во интонацискиот 
фонд на зборови (рсчник) на 20 век, значително се прошируваат 
можностмте на изразеност. Микрохроматиката открива нова 
скала во интервалските соодноси, предизвикувајќи новк 
технички решенија во инст румен тал ното мислење, се 
внесуваат нови нијанси и се создаваат нови, непознати звучни 
слчки. **

* - (пример): Во инднјската класнчна мучика се нарекуваат „Срути"- микроннтервали, групирани околу 7-стаиало на скалата каде сс вклучени и нивните нитонатипни варнјанти. Во рамкчтс на сдсн стспсн има од 2 до 4 срути, а во рамкпте на октавата 22 срути.** - В Лутослапски - Книга ча орксстар. (црва глава)
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Погодни услови за проитрување Границите на 

интонацијата создаваат жичаните инструменти, каде што 
глисандирањето може значително да се збогати со арсеналот 
од средства и да внесе нов момент во системот. *

При користењето на алеаториска техника се открива уште 
пошироко поле за вклучување на слободни, нефиксирани или 
приближно фиксирани интервалски соодноси. **

Интензивниот развој на темброво-артикулациските 
средства во последните децении го променија и односот кон 
интонацијата, а исто така, ги определија и новите проблеми што 
произлегоа во изведувачката (исполнителна) сфера.

Постепеното секундно движење во природата на вокалот се 
темели на повеќевековната пејачка традиција. Во историски план 
тоа е соодносно кон различни стилски услови и неговото 
појавување се смета за основен примат на мелодиската 
линеарност. Постепеното секундно движење се среќава и во 
откриена форма и кај форми од симфониските жанрови, 
вклучувајќи ја во нивната сложена драматургија, односно 
силата на самата песна. ***

Ладово-хармонската страна во мелодијата е индикатор на 
длабоко сокриени страни во психологијата на човештвото, одра- 
зувајќи ја националната специфика на уметничкото мислење. Во 
мелодискиот стил на композиторите од различни национални 
школи се појавуваат не само елементите на ладовото мислење и

* -(лрмср): Б. Барток- Музика за жичани п ударни инструмснтн; С. Прокофјев- Снмфоннја број 3, III став** - (иример): П. Стојанов- Симфонија- кантата „Летоинсза началото”*** - (прнмер); С . Рахмањинов- Концертза клавпр н орксстар број 3 ,1-craR
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со нив сврзаниот колорит, шуку и елеменши на националнаиш 
психа. *

Структурната организација на акордските комплекси се 
наоѓа во тесна зависност од еволуцијата на, музичкото мислење, 
од измените во соодносот помеѓу основните сили во музичката 
динамика: стабилност и нестабилност (попуштање и напнатост). 
Акордските комплекси се вклучуваат во орбитата на поларно 
диференцираните сили за да станат носители на енергијата, 
неопходна за протекување на формообразовниот процес. На 
претходната историска етапа, т.н. „модална хармонија”, и се 
забележува недостаток на динамички својства.

Со еволуцијата на ладовата организација, созреваат и се 
поларизираат основните сили на музичката динамика, коишто во 
услови на клсичниот дурско-молски систем се претвораат во 
важен формообразовен фактор. Неговото дејство го определува 
карактерот на функционалната логика, стабилитетот на 
целокупниот систем од внатрешни врски. **

Во 20 вск настапува момснт на полна поларизација на 
силите во системот на организација со распоредување на 
стабилноста и нестабилноста на две сфери: тонична (со највисока 
концентрација на стабилност) и нетонична (сите останати 
созвучја).

Катсгориитс стабилност и нсстабилност сс неопходни за 
изјаснуваљс на улогата и значењето на хармонијата како 
формообразовсм фактор. Нејзината сложена и високо детализи- 
рана внатрсиша организација е извор на неисцрпни ресурси во за

* - (примср): М. Мусоргскп- „Слпки од ц-Јложбата"- (Allegro alia breve. Macsio/o Con grandc/.za); Џ. Гсритин- Концерт нн „ Г  ча клаппр и оркестар; Б. Барток- Концсртча клапнр и орксстар број 3 ,1-стап■* - (прнмср): Л. В. Бетопсн- Соната, Оп. 31,1-стап, број 2; Соната, On. 57.1-стап; Сомата.Оп. ММ. 1-стап
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висност од изменетите жанровско-стилистички услови на секоја 
епоха.

Новитс системи на организација со кои што изобилува 20 
век, суштествено, а во некои случаи и радикално ја менуваат 
функционалната логика. Во тоналната музика се среќаваат 
еднакви решенија, во таа смисла и задржувањето во половите 
на Главната тоналност. *

Приоритет на нејзината главна тоналност и стабилност во 
рамките (половите) на формата не е неизменет законот во 
тоналната организација. Уште при крајот на 19 век пропгареното 
третирање (користење) на стабилноста помеѓу соодносите во 
тоналните планови на големата форма, при што таа започнува 
да тече послободно и независно од строгата логика и нејзините 
центрифугални сили**

Во хиерархијата на функционалните врски на растојание, 
посебно место заземаат „тоналните резонанси” . Нивното дејство 
се пројавува на едноделни или на циклични форми. Тоналните 
рсзонанси се висок тип на функционални врски, кои создаваат 
систем од внатрешни врски меѓу деловите на цикличната форма 
(во поретки случаи се среќаваат и кај сложени едноделни 
форми). Нивното дејство се изразува преку одразување и 
„згаснување" (ехо) на оддалечени тонални сфери од значаен 
период од музичкото време. ***

Тоналниот план и со него сврзаните функционални врски на 
растојание играат важна улога во општиот архитектонски план

* - (примср): Д. Шостакович- Симфонија Орој 5** - (пример): Г. Малср- „Пссни ча калфата пгго патупа"
*** - (примср): Л. B. Бетопсн- Соната ча клавнр. Оп. 2, Gpoj 2- (двостеисн систсм на тонални рсзонанси, опфаќа чстирндслен цнклус)
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на формата во тоналната музика. При анализа на циклични, 
сонатно-ашфониски или музичко-сценски дела, неопходно е да 
се обрне посебно внимание на врската помеѓу тоналниот план и 
општата драматургија. *

Со создавање на организиран ритмичко-соодносен принцип, 
метричкиот размер станува фундамент, на којшто се градат 
богати и различни ритмичко-интонациски, мелодиски, ладови и 
други појави. Во зависност од стабилноста на метричката 
пулсација како постојан или променлив фактор, метриката 
условно може да биде разделена на „акцентска” (рамномерна и 
нерамномерна) и „неакцентска” (слободна). Акцентската 
метрика е исклучително стабилна и интензивна во класиката, во 
некои моторични жанрови од 19 и особено во 
покомуникативните жанрови на 20 век.

Во еволуцијата на системот од изразни средства темпото ја 
менува својата позиција на подрсден (потчинет) елемент во за- 
висност од повисоко организираните средства. Уште во музика- 
та на 19 век се среќаваат случаи, каде што темпото активно 
учествува во драматурѓијата на музичко-сценските дела.**

Динамичките нијанси во иузиката на 16-17 век биле со 
малечок дијаиазон, и во повеќе случаи биле оставани надвор од 
вниманието на комиозиторите. Немањсто динамички нијанси во 
многу случаи се должи на недоволната активност на тематскитс 
процеси.

* - (пример): К. В. Глук- Опсра „Орфеј", (основните групн персонажи сс спрзанн сотоналните сфери на c-moll- тсмните смлч иа подзеѕишот свет н F-đur; Оисра „Орфсј и Еврндика"- (пасторално-иднличинтс слпкп на природата; I I I’ Корсакоп- (Ги иодрсдувал оперитс прч однапрсд обмнслсн тоналсн илан)*' • (ирнмср): К. М. Всбер- Опсра ..Волшсбсн стрслец"; Р. Вагнер- Оисрито: „Трнстан и Ичолда” , н „Парсифал (томпотосо нсклучителна тенкост ги ичрачупа мснхолошките состојби, ликопите и текстот на драмското дејство); Д. Шостакович- Симфонија број 5, (кадс што шнроката амилитуда иа ироцссите no првиот дсл прсминупа прску неколку браиуван.а па парасиунап.с)
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Ha високо ниво од оркестарската техника, динамиката 
може да дистанцира различни фактурни слоеви, да истакне во 
преден план важни тематски линии, а исто така, да ја потцрта 
јасноста на тембровските елементи. *

Во времето на 20 век, динамиката претежно ги раширува 
своите изразни можности, додека, пак, кај т.н. „тонален 
серијализам” - таа е подредена на строга регламентација.

Тембарот создава просторни претстави и чувства, коишто 
кај некои високоиндивидуализирани оркестарски стилови 
создаваат релјефна звучна перспектива. Просторното 
распоредување на звучната материја и нејзината диференцијација 
на слоеви и планови, се реализираат преку повеќе различни 
можности и својства на тембарот.

Со развојот на индивидуализираниот тематизам се 
збогатува и улогата на тембарот како формообразовен фактор. 
Неговото учество во формообразувањето и општиот процес на 
градење, го издигаат до ниво на драматуршки елементи. Во 
промсните на тембарот резонираат потпорни моменти на 
музичката драматургија.

Во градењето на музичката форма тембарот има големо 
значење. Тој најактивно може да учествува со своите срсдства. 
Во непосредна врска со нив е и менувањето на регистарот, кој 
влијас врз интензивноста на колоритот на звукот. Toj (темба- 
рот) може, исто така, да најде место во карактернстичните 
звучни слчки во исклучителни моменти.**

* - (иримср): Г. Мнлср- СимфониЈа број 3, (ист такта)- (е иснншана разлнчна динамнка во грн рамнини: кларннетн f, валтхорни mf, гудачки инсгрументи рр)”  • (примср): Р. Вагнер- „Рајнско злато'", (во вовсдот нри течение на десстици тактови се гради врз брзо одбегнување на звучната маса no разлнчнн регистарски рамнинн. сочдавајќп јасно изразен елемент)
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Co разновидноста на системот на организација на звучната 
материја, се овозможуваат нови видови на повеќегласие. Уштв 
во музиката на 18 и 19 век се појавува т.н. „пластна 
полифонија" * или пак подоцна т.н. „ансамблова полифонија”, 
која е поразлична од пластовата полифонија, и е адаптирана 
конспецификата на камерно-инструменталните ансамбли* 
Пластовите можат да имаат исклучително автономна метрична 
организација, каде што произлегува двопластов полиметричен 
комплекс. ***

Во музиката на 20 век се среќаваат нови, специфични 
разновидности на повеќегласието. Се појавуваат т.н. 
„микрополифонична структура”.****  Кај неа движењето на 
гласовите се развива во силно стеснет диајпазон, во рамките на 
помали интервалски големини. Гласовите се движат во што е 
можно поглема блискост, со што се користат како 
микроинтервали, исто така, и како нефиксирани интервалски 
соодноси. Создадениот ефект е одредено сонорен, така што 
двшкењето (линаите) на Гласовите се слеваат во заеднички 
повеќегласен комплекс.*****

Антипод на микрополифоничната структура е 
„исклучителното повеќегласие” . Тоа сс јавува (простира) во 
голем звучен простор и од сите видови на повеќегласие има 
највисок коефициент на интервалска и ритмичка сплотеност.

* - (пример): Ј .  С . Бах- „Јоханес панснон", втордсл; Ј . Брамс- „Германски реквисм", првиот рачдсл** - (нрнмср): Клавпрските квннтети на: Шуман. Брамс и Шостакович•** - (мример): Ц. Франк- „Симфоннски варијации за клавнр н оркестар"-(такт. 386-406); П. Хиндсмнт- „Матис уметникот"- (во ирстколуминацноната зона од I-став- кадс што сдсн од пласговите тромбоии с во попсдсна нова метрнчка пулсација)‘ *** - (примср): Во 60-70-тс годннн вотворсштвото на: Пендсретцки. Лутославски, Ручдински, Шедрин, Шнитке и другп"  ‘ • (ирпмер): В. Лутославски- ..Paroles Tisscs"
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Детализираната фактура е носител на богата информација. 
Нејзините комуникативни својства особено силно се појавуваат 
во однос на жанровите, каде што во процесот на еволуцијата 
кристализираат карактерни комплекси од.средства. Врз основа 
на нивната карактеристичност во практиката се среќаваат 
појмови како: оркестарска, клавирска, хорска или квартетна 
фактура. Меѓутоа, може да се сретнат и такви фактурни 
решенија, кои не можат да бидат сведени кон определена 
категорија. Можна е и заемност, така што фактурни средства 
од една жанровска сфера да најдат место во друга. *

Со навлегување во современиот терминолошки апарат, 
поимите како што се: певлив, рецитативен, декламационен или 
инструментален тематизам, одразуваат широк спектар од 
нијанси, што секоја жанровска сфера ги носи во себе, вклучувајќи 
од површните постојни белези на појавите до процесуалноста и 
со неа сврзаните конструктивни принципи. Певливиот тематизам 
се стреми кон исклучително историска стабилност, чиишто 
традиции се скриени во народната уметност.

Дијапазонот на мелодичниот тематизам ги вклучува не 
само песничната (псвливата) сфера, туку тој се простира и во 
инструменталната, каде што соединувањето на силите во 
еднолиниско движење на мелодиската хоризонтала достигнува 
висок степен на концентрација.

Музичките тсми можат да бидат најразлични ио својата 
структура и голсмина (од еден такт до десстици тактови). Во 
иолифоничнитс форми темите се временски кратки и збиени 
(густи) и кога големината им се совпаѓа со онаа на мотивот.

* - (прпмср): Л. В. Бетопен- „Соната за клапир", Ом. 101. (првиот дел-иреовладува квартетна фактура)
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условно можат да бидат одредени како „тема-мотив" * Потоа, 
се среќаваат уште и : ,гмикротеми"**, „ додекафонични серии"***, 
„полифонични теми”****, „ хомофонски теми"*****, контрасни 
теми "****** и „тема-комплеќс *******

Стадиумската изградба во музичката форма и е подредена 
на основните сили во музичката динамика. Тие го определуваат 
содржењето на стадиумите и карактерот на процесите што 
протекуваат. Со преобраување на тематскиот материјал, може да 
се дојде до создавање на нови сликовити црти, во некои случаи до 
темелна трансформација на излезните тематски 
единици. ********

Новото структурирање на материјалот и поврзувањето со 
него на функционалната варијабилност, од своја страна создава 
нови „семантички соодноси *********

Тенденцијата кон разоткривање и откривање на 
функционалните соодноси се јавува противдејство во сознајното 
барањс на логичката организација, што восдно е во состојба да 
внссс нова организираност. Во најјасни слики од современата 
музика слободно поставените функционални системи се потпира-

* - (прпмср): Ј . С . Бах- од .Добро темисриран клавпр"-Фуга во D-dur, прва тсма; Фуга ви c-moll, втора тс.ма** - (нримср): Ј . Брамс-Симфонија број 2 ,1-став*** - (прнмср): В. Лутославскн- „Траорна музика"*’ ** - (ирнмср): Ј .  С. Бах- „Добро темиернран клавир", Фуга во C-dur-втора тема***** .  (цримср): Л. В. Бетовен- Соната за клавир, Оп. 14, број 2 ,1-став .«**»» .  (црИмер): В. А . Моцарт- Увертира на оисрата „Дон Жуан”******* - (прнмср); Ф. Лист- Соната за клавир во h-moll**’ *****-(ПриМСр): Д. Шостакович- Симфониитс: број 5,8 п 10-(каде што во развојните стадиумн тематскиот материјал с местимично драматнзиран и во лирскитс гсмн, а од почстниот стадиум сс иојавувааттрагедиски црти ********* - (прнмср): Пјср Булез- трета соната
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ат на осмислување и ново, творечко пралагодување на 
универзалната тематска логика. *

Во повеќеслојните тематски системи се среќава 
противставување на стабилна, организирана звучна материја со 
слободен протек, подредена на алеаториски принципи, каде што 
настанува сложено, повеќекратно семантичко значење на 
елементитс.

Определувањето на мотивот во најопшти црти е: најмалата 
самостојна музичко-мисловна единица. Интонативната 
карактеристика и метричкото единство на мотивот се неговите 
најважни страни. Од големо значење се, исто така, и ритмичкиот 
карактер и мелодиската јасност, коишто даваат индивидуалност 
на мотивската содржина како константна големина, способна да 
ја сочува својата стабилност во продолжен период од време.

Интонациската содржина на мотивот се базира врз 
определен интонациски минимум, без кој неговото 
суштествување како привлечен импулс е невозможно. 
Метричката организација на мотивот ја обединува неговата 
содржина околу еден иотпорен момент. Спецификата на 
музичката динамика, на силите што во неа дејствуваат- 
стабилност и нестабилност, влијаат врз организацијата на 
мотивското одржување.

Во медесеттите години од овој вск музичката авангарда почнува 
да вовсдува нови техники на компонирање, односно нови изразни 
средства кои го прошируваат и збогатуваат традиционалниот 
тонски ситем.

* -(прнмер): В. Лутославскн- во „Кннга за орксстар "- е присутна стабнлнчирачка мобединувачка функцнја на постојан, стабилсн елсмент преку интермедиумите коишто премсно сс иојавуваат. а во завршниот стадиум на формата јасно сс доловупа ссмантикага на ..иростуван>ето" на иостсисното исчезнуваи.е, гаснен.е на имнулситс
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Во повеќегодишната композиторска практика се 
издвојуваат низа стилско-естетски правци, често на дија- 
метрално спротивни позиции.

Пунктуализам и серијална техника

Тие се чести методи во современата музичка практика.

Во пунктуализмот мелодијата се расчленува на ситни делови, од 
кои секој дел се поверува на друг инструмент заради добивање на 
звучна боја. Во серијалната техника одредениот ред на тонови 
(серија), исто така само мал дел, претставува мотив односно 
тема. Серијалната техника се развила од додекафонијата и ги 
задржала основните принципи, но како современ композициски 
ситем, кој се служи со помал број тонови од серијата, давајќи 
многу поголеми можности во оригинално конципираните дела.

Со серијалната техника е поврзан и поимот „тотална 
организација", по кој на тоновите однапред им е одредено 
нивното траење, јачина и височина, каде било во композицијата 
тие да се појават.*

Алеаторика

Претставува композиторска техника во која, голем број од 
елементите на музичкото дело се препуштени на случајот, (алеа - 
коцка), односно на изведувачот и се расчленува на два подвида:

а) тотална(целосна)

б )  ограничена(нецелосна)

-а) Цслосната алеаторика најчесто се служи со нестандарден 
заиис (графикони, условни знаци) кој понекогаш го исклучува и

* - (нример): шп тпорсштпото нн ВсПсрн, Алоан Бсрг, Меспјан u други
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петолинието како нужност за впишување на нотен текст. Во овој 
вид алеаторика формата, мелодиката, вертикалните созвучја, 
бројот на инструментите, звуковисочинската положба на 
мелодијата, регистарот како и динамиката се препуштени на 
моментната инспирација на изведувачот. Во голем број дела во 
современата музика, самиот изведувач на делото, не само што 
учествува во изведбата на инструментацијата на композицијата, 
туку тој воедно и ја компонира тонската музика, односно при 
изведбата се јавува како коавтор.

-б) Ограничената алеаторика - оставајќи му повторно 
голема слобода на изведувачот, фиксира клучни моменти на 
делото (мелодиско-ритмички формули, изведувачки апарат, 
приближно траење на делото, динамички нијанси и други), со што 
се обезбедува нрепознатливост при секоја следна изведба.

Елементите на ограничената алеаторика можат да се 
сретнат и во партитури на дела напишани на традиционален 
начин, како епизоди во развојот на драматургијата.

Вертикалната структура на звучниот материјал се менува 
при различни историско-стилистички услови и принципи. До 
средината на минатиот век можсше да се забележи поголема 
строгост во структурата на вертикалните звучни комплекси. Под 
влијание на разните фактори (како прво на мелодиските) 
вертикалната организација сволуира, се проширува и ги менува 
своите параметри.

Во музичкото творештво на дваесеттиот век созрева 
неопходноста од потесна координација во поставувањето на 
хоризонталата и вертикалата со сдинствен иринцип, особено во 
услови на cć посложениот музички јазик.
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Структуралната организација на акордските комплекси се 
наоѓа во тесна зависност со еволуцијата на музичкото мислење со 
измените на односите меѓу основните сили во музичката 
динамика: нагласеност и ненагласеност, односно напнатост и 
попуштање, така што дури и акордските комплекси се 
вклучуваат во орбитата на поларно диференцираните сили, за да 
станат носители на енергијата, којашто е неопходна за текот на 
самиот процес на развој.

Со еволуцијата на тонската организација се поврзуваат и се 
поларизираат основните сили на музичката динамика, коишто се 
преобразуваат во форма од позначаен фактор. Дејството им 1о 
определува карактерот на функционалната логика, 
стабилноста на целиот систем од внатрешни рамки.*

Функционалната инверзија се базира на нови становишта, 
каде што тежиштето создадено од нестабилни, дисонантни 
созвучја, наоѓаат допирна точка и разрешувањето не е во 
консонанта, туку во дисонанта".**  Нестабилните созвучја како 
цел на напредниот развој, како слементи на слободно избраните 
дисонаици воедно се и претходници на таканаречените „сложени 
тоники" во музиката на дваесеттиот век.

Во дваесеттиот вск сложените тоники имаат ин-дивидуален 
карактер. Од таа спсцифичност на цснтрализи-раниот фактор се 
опрсделуваат во голсма мера комплексот од созвучја кои што се 
обединуваат околу него. Централизацијата може да сс базира врз 
принцииот на максималната сродност и блискост на созвучјата 
(произведсност или варијантност на настанатите созвучја) или на

* - Пенчо Стојанов- „Мучикалсн аналнч" - ичдателство „Мучика'-Софија-1993** - B. Холопов: „Заданија ио гармоннн" - Москва 1983
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секундното настојување, создавајќи извесна аналогија на 
насоченост како и тенденција на осетливите тонови во 
класичниот тонски систем.

Во дваесеттиот век, со стабилизација на раздвиженоста, 
акордските комплекси или тоники можат да имаат најразличен 
состав: од двозвучност „ мала секунда”*, до големи и сложени 
звучни комплекси**

Се јавува и друг начин на проширување на созвучјата (во 
новата хармонска практика) што се состои во „суперпозиција на 
комплетнитс акорди" (вертикално проширување на созвучјата) 
- исто така можност за два или повеќе различни и меѓусебно 
самостојни - акорди да звучат истовремено, градејќи 
таканаречени „бикорди", односно „поликорди", како и 
„кумулуси" - (двострука хармонија - созвучја во терцна 
суперпозиција), секундни и квартни акорди, кластери и слично.

* - (пример): Во тпорештвото на Бсла Барток** • (нримср): Во творештвото на Властнмир Ннколовски- (многугласјс м мпкрохроматика)
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2. МЕТОДОЛОГША HA ИСТРАЖУВАЊЕТО

Науката не може да се потпре само врз соопштенијата што 
за постапката на создавањето на сознанијата ги нудат оние кои 
дошле до истите, бидејќи во тој случај би се работсло само за 
елементарно пренесување на истражувачките искуства, а со тоа 
не може да се реализира основната цел на науката. Тоа би било 
само сериозен напор во саканата насока кој не е доволен да се 
постигне целта.

Ниедна позната цивилизација па ни онаа најпримитивната, 
нс била индифсрентна кон музиката, иако во нејзиното потекло и 
постанок се уште постојат тајни за почетокот на човечкиот род. 
Во некои општества музиката с многу цснета и и се придава 
големо значење, во други, пак, таа од одредени лричини се 
толкува како помалку значајна. но секогаш била присутна. Тоа 
особено се однесува на поширок слој наорди кои во неа барале 
утеха и сила, радост и поттик, изразувајќи ги со музика сите свои 
чувства и расположенија, од бол и тага, иреку надеж, до веселби 
и триумф. И токму заради тоа што музиката е цврсто поврзана со 
човекот, што го следи неговиот животен пат, таа останува и како 
општествена појава, и како уметност, едеинствен феномен.

Пристапот кон овој феномен (музиката) соглсдувајќи го и 
ироучувајќи го тој феномен, значи пристап кон човекот и тоа во 
сден суптилен вид на нсговото изразувањс, приближување до 
моментите на неговите искрени емоционални манифестации кои 
по друг пат едноставно не можат да се откријат и осознаат.

Да се воведуваат поединци во музиката, или млади луѓе 
вооишто, значи да се задоволат интересите на општеството во
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целина, но истовремено сфаќајќи дека комплексот на тие 
интереси е доста сложен и во тој поглед постои богата и 
разновидна скала од потреби и насочувања.

Следејќи ги современите сфаќања во музичко-педагошката 
теорија, јасно се издвојуваат два основни концепта: музичко 

воспитание и музичко образование. Иако во суштина се гледаат 
како неделив процес, секоја од овие музичко-педагошки 
смерници има и своја специфичност, па спрема тоа одговара на 
одредени цели и задачи.

Музичкото воспитание во прв рсд има задача да развива 
„емотивна личност кај ученикот, естетски чувства и љубов кон 
музичката уметност” , а музичкото образование претставува 
„систематско стекнување на знаења и технички вештини од 
областа на музиката во образовните институции, а пред се во 
училиштата” .

Од оваа дефиниција е јасно дека не е можно потполно да се 
одделат овие два музичко-педагошки процеси, но е исто така 
јасно дека насочувањето кон еден од нив значи определување во 
однос на разновидни цели и задачи. Доминантноста на еден од 
овие процеси во музичко-педагошката практика дава одредени 
резултати и одговара на различни општествени потреби и 
интереси.

Музиката е присутна во сите видови и форми во човековото 
дејствување, без разлика на карактерот и насоченоста, и тоа од 
најстарите времиња, од постанокот на човечкиот род.

Скоро сите истории на музиката уште на своите први 
страници констатираат дека музиката е стара колку и човечкото 
општество, па истото (иако нема материјални сведоштва од 
далечното минато) се докажува со методи на етномузиколошки
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истражувања. Подоцна врз основа на литературни и ликовни 
извори, потоа сочуванитс музички инструменти, и конечно 
самите музички дела, докази за творештвото, не е тешко да се 
следи оваа трајна и неразделна врска помеѓу човекот и музиката. 
Во тој поглед посебно внимание привлекува традиционалната 
музика, како дел од народната култура, која се пренесува по пат 
на усно предавање и која со својата разновидност и богатство 
вонредно и уверливо го одржува човекот, неговата психологија и 
преокупираност, неговите емоции и расположение, неговото 
гледање на животот и неговиот свет во целина. Сиве овие 
гледишта сведочат за големото значење на музиката и нејзината 
поврзаност со човекот, без разлика на кој степен општествено и 
економски е развиен и на кое културно ниво се наоѓа.

Затоа е потполно разбирливо што секогаш во сите опште- 
ствени формации, во сите срсдини, постоело големо интерсси- 
рање за музиката, а особено желбата да се утврди односот помеѓу 
човекот и музиката, односно музиката и општеството, и да се 
откријат особините на многуте нитки што се тука прсиутни. Ова 
интересирање било дотолку поголемо, затоа што многу рано е 
утврдена причината дека музиката има моќ на дејство врз 
човекот, на неговата психа и расположение, на неговите 
постапки и реакции и дека со музиката може да се врши силно 
влијание врз поединецот и масите. Разбирливо е тогаш и тоа што 
уште од раниот почеток односнот на музиката кон човекот и 
општеството се насочувал со тежиште кон повисоките слоеви на 
општеството, водечката класа, и што тие со сите можни средства 
настојувале да ја совладаат музиката и музичкиот живот, да ја 
одредат својата идеологија и да ја подредат на своите интереси. 
Врз основа на тоа, во секоја огнитествена формација и во
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средините со различен степен на културен развој, цврсто се 
насочувало и музичкото воспитание, како основен, примарен и 
почетен дел на секоја музичка култура и на музичкиот развој. 
Меѓутоа, противречностите што во секоја општествена 
формација ги носела во себе, се создавале сили под чие влијание 
сскогаш повторно кристализирал и односот кон музиката. Во неа 
се остварувале средства за слободен израз на човечкиот дух и 
човечките емоции, а музичкото воспитание почнало постепено да 
се сфаќа како човеково право да ја доживува музиката со 
нејзината сила и убавина, без желба музиката да биде средство на 
насоченост и подреденост на духот. Овој процес, разбирливо е, 
трае долго, односно толку долго колку и ослободувањето на 
човековите духовни вредности и на физичката сила воопшто. 
Нема сомневање дека и музиката со својата хуманост дала 
придонес во самоослободувањето на човекот, секако, во рамките 
на ошптиот омштествен прогрес.

Објаснувањето на музичкото искуство и однссувањсто не с 
можно без разбирање на процесот на слушање како иредуслов за 
перцииирање и доживување на музката. Основите што музиката 
ги има во физичкиот свет ио пат на вибрации и нивното 
иренесување низ медиумите, а потоа со структурата на 
аудитивниот систем, обично и почнуваат разгледувањата во 
исихологијата на музиката. Овие содржини прстставуваат 
физички и физиолошки основи на музиката и на музичките 
активности, што, инаку, изворно им припаѓаат на другите сродни 
дисциплини на физиката, односно експеримснталната акустика 
на музиката, т.е. физиологијата и биологијата на музиката.

Од современите општествени сфаќања за музиката, па 
спрсма тоа и музичкото восиитание, кое се смета за нсразделив и
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интегрален дел на целосното воспитување на личноста, 
произлегува дска оваа проблематика со овие прашања постанала 
предмет на пошироко интересирање.

Воомшто, суштинското психолошко прашање, во колкава 
мера перцептивните процеси зависат од внатрешните вградени 
структури, а колку од искуствените фактори, с релевантно за 
музичката перцспција. Во таа смисла, истражувањата се 
сироведуваат така што се контролира степенот на музичкото 
образование врз субјектот и дури во тоа светло се објаснуваат 
појавите на музичката перцепција.

Методолошкиот спектар, с неверојатно богат во 
современата естетика на музиката, со што е довсден н до 
крајните граници. Слична е, исто така, и ситуацијата со аспектитс 
од предметот на истражувањето, кои најпрвин се евидентирани 
постапно, а потоа истите и разработсни.

Како и другите гранки на умстноста, и музиката с значајна 
компонента на естетскиот развој. Суштината на естетскиот 
развој и образованис во музиката денсс сс состои во тоа:

- кај учениците да се побуди и развие чувство и смисла за 
убавото во музиката;

- ученикот да се оспособи за запознавање на естетските 
својства на музиката;

- музиката да стане извор на доживувањс кај ученикот;

- да се ностави основа на музички вкус кај дстето ученик:

- да сс развис творечка сила кај ученикот во смисла на 
естетско обликувањс и изразување на тие подрачја;

- ученикот да ги совлада елементарнитс знаења и вештини и 
да стекне навики со естетски карактер.
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Ниту една од овие наведени задачи не се остварува сама по 
себе, туку се постигнува со развој. Треба да се има предвид дека 
секој ученик има можност за естетски развој на музиката, 
бидејќи тој не наследува готови музички способности туку само 
основи, диспозиции за тоа. Разбирливо е дека диспозициите не се 
подеднакви за сите, туку од контактот со музиката зависи колку 
истите ќе се развијат.

Анализирајќи ја смислата за убавото во музиката може да 
се издвојат неколку способности:

- способност за воочување на сстетскитс бслези во 
музиката;

- способност за нивно адекватно прифаќањс;

- способност за нивно расудувањс или вреднување;

- способност за нивно остварување.

Многу „убаво” во музиката поминува нсвоочено затоа што 
нс се укажало за истото да биде забслежано. Затоа, на учениците 
трсба да им сс воочи естетското перцииирање, развивајќи кај нив 
способност за воочување на естстски својства. На ученицитс 
треба да им се посочи убавината на мелодијата (приспивна или 
пак живиот ритам на танцот и слично), да се настојува во секоја 
композиција тис да воочат што е убаво. Така, постеиено ќе се 
создаде навика на воочување на убавото. Ученикот своето 
вниманис лесно можс да го насочи кон музиката, а понатаму п 
самиот да го воочува убавото.

И кај учсниците е иотребно при воочувањето постепен 
степен на развој. Ученикот (особено иомалите) не можс да воочи 
или доживее многу „убаво”, на пример, слушајќи некоја 
симфонија. Таквата композиција би била прсмногу тешка и 
предолга за степенот на развој и дијапазонот на вниманието кај
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помалите ученици. Затоа е потребно без наметнување да се 
укаже на тоа што е во музиката убаво, на кратки, но естетски 
вредни дела, во коишто естетските врсдности јасно сс воочливи.
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2/1. ИЗБОР И ДЕФИНИРАЊЕ НА ПРЕДМЕТОТ НА 

ИСТРАЖУВАЊЕТО

Изборот за истражување: Едукација за слушање музика е 
земен во смисла на изготвувањс на Кориуси од музички дела, за 
музичка илустрација при слушаљс музика.

Дела кои со својата ритмичко-мелодиска структура и 
изразни музички елемснти, ќе соодвествуваат со програмските 
барања во поодделни одделенија, во односот со возраста, 
знаењата и нивото на музичко искуство што го поседуваат 
учениците, како и нивните способности за слушање, за 
восприсмање, за доживување и изразување на музиката, односно, 
педагошко-дидактичите индикатори на оваа појава и нејзините 
едукативни ефекти.

Предмет на ова истражување е: Едукација за слушање 

музика.

Обемот и слоевитоста на предметот бараат негово 
ироучување од повеќе аспектп:

-  Анализирање и класифицирање на музички дела;

-  Методско обликување  на слушањето музика преку 

презентирање на конкретни методски модели;

-  Восприемање и доживување на музички дела;

-  Изразување  па учениците по слушање на музика.

Од аспект за испитување на оние особини на учениците, кои 
претставуваат општ предуслов за успех на единката во областа од 
ученичката активност, ќе се користи Тестот на способности за 
слушање музика.
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Од аспект за донесување заклучок за тоа дали е или не е 
постигната определената цел, за изготвување на корпуси од 
музички дсла за слушање музика, ќе се користи Критериумскиот 
текст на знаења за слушање музика.

Од аспект да сс види мислењето на наставниците, за 
односот на учениците кон слушањето музика, како и нивните 
ставови и погледи кон поставеноста на наставниот предмет 
музичко воспитание (во VI, VII и VIII оддлслените и музичко 
образование во V одделение), при слушањето на музика, ќе се 
користи Прашалник-скалер.

Од аспект на непосредно воочување на начинот на кој се 
слуша музика, односно, степенот на користење на музички дсла, 
нивното кореспондирање и соодветност со Наставната програма 
и музичките способности на учсниците ќс се користи Протокол 
за снимање на наставен час.

Од аспект за следење на неколку (четири) ученици, 
односно, кај нив: подготвување за наставен час, однос, внимание, 
дисциплина, интерес, залагање, изразување, разбирање, 
совладување и друго ќе се користи Протокол за снимање на 
поединечен случај.

Од асиект на издвојувањс на музички дела за слушање 
музика, преку разгледување, проучувањс, анализирањс. 
конкретизирање и класифицирање, за изготвување на Корпусн 
од музички дела ќе се користат Корпуси од понудени музички

дела.
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2.2. ДЕФИНИРАЊЕ HA ПОИМИТЕ СОДРЖАНИ ВО 

ПРЕДМЕТОТ НА ИСТРАЖУВАЉЕТО

„Создавањето на поилште се вриш со дефинирањето како 
логичка постапка, што значи дека предметот мора појмовно да 
се определи во целина, a it во посебните појави. "*

Во ова истражување, и покрај евидентното постоење за 
зголемен интерес на музичкото слушање, восприемање, 

доживување и изразување во наставата, особено кај оние 
истражувачи кои се интересираат да ја проучуваат таа 
проблематика од друг аснект сеуште се недоволно испитани- 
соодносот меѓу ритмичко-мелодиската структура, сложената 

ко.мпонента на музичко-изразните елементи на музичкото дело 

со: возраста, знаењата, нивото на музичкото искуство и 

музичките способности на учениците за слушање, за 

восприемање, за доживуваље и за изразување на музиката. 

односно педагошко-дидактичките индикатори на оваа појава и 
нејзините едукативни ефекти.

Интерпретацијата има за задача по иат на расчленувањс да 
ги превсдс поимите во искуство. Со оглед на тоа што поимот ги 
содржи битните својства на појавата на која се однесува, како 
главно прашање се поставува како се сфаќаат овие клучни 
одлики.

Омерационализацијата прстставува придавање емпириско 
значење на теориската содржина на поимите од кои е составен 
предметот. Таа претставвуа процедура која има своја логичка и 
техничка страна. Логичката страна на операционализацијата 
подразбира: секој битен елемент на содржината да добие свој 
искуствен знак, тој да може да се изрази на некој континуум,

* - R. F. L. Fans (ed) Handbook of Modern sociology, Chicago, 1960
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односно во квалитет и квантитет за да се постигне точноста, a 
притоа се тргнува од претпоставката дека секое бинто својство 
има свој интензитет кој може релативно прецизно да се означи; 
битните својства да имаат свои внатрешни врски, односно 
внатрешна манифестација на која и одговара надворешна 
манифестација (која со претходната стои во тесна врска); 
битните својства на содржината да може да се доведат во однос со 
други кои излегуваат од рамката на поимот и така да се 
констатираат надворешните врски кои им ирипаѓаат на 
сложените поими.

- Музички дела - соодветни на музичките способности на 
ученицитс за слушање, восприемање, доживување и изразување 
на музиката со погодување, одредување, воочување, 
разликување, откривање, визуелно и акустичко препознавање на 
поимите како специфичност за позитивно насочување на 
наставата, давајќи воедно и широка можност за реализирање на 
одредени програмски содржини.

Слушањ_ето_претставува насочување на вниманието кон 
она што се слуша, нстото да се чуе и восприеми.

Слушањето музика в процес на емоционално доживување. 
Слушајќи композиции, учениците се оспособуваат да Ги 
изнесуваат своите впечатоци за карактерот и содржината на 
музиката, да разликуваат разлачни видови на музика, да Ги 
анализираат основните елменти на формата на музичките 
дела, да Ги разликуваат компонентите на музичкиот израз, да 
ја сфатат и доживеат содржината и да ја изразат музиката со 
текст или цртеж.

В.асдрлемаше_ - Впечаток прстставува оставање траги во 
човечката свест. Музички впечаток претставува психички
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процес каде што музичкото дело се одразува во човечкото 
сознание при неговото усвојување, т.е. како форма тоа е 
психички феномен.

Музичкото восприемање е дејност во чии што услови 
произлегува и се реализира музичкиот впечаток како субјективна 
форма, односно како субјективен однос на музичкото дело.

В. Л. Јаворски определил две рамништа на восприемањето 
на музиката. Едното слушање на музика, при кое човек ја 
восприема сетивната карактеристика на музичкото дело, Го 
определува како „ надворешно, материјално, звуково". Другото 
восприемање на музиката, при кое човек потпирајќи се на 
звуковата карактеристика доаѓа до содржинската страна на 
таа карактеристика, до преобразување на звуковиот 
материјал, проникнувајќи во смислата на тае звуци. Во таков 
случај слушањето е основа за восприемањето на музиката. 
Второто е поадекватно восприемање на уметничката замисла и 
се карактеризира со присуство на доживување на естетско 
задоволство, оценка и однос кон музичкото дело.

Восприемањето на музичкото дело има свои специфични 
особености. Се карактеризира со емоционалност така што човек 
го восприема доживувајќи ги во него разновидните чувства 
истовремено стремејќи се да навлезе во содржината на дслото, 
осознавајќи ја неговата целина.

Доживување_претставува свесност за настанатата промена 
од емоциите и чувствата, односно последица од влијанието на 
дразбата.

Чувствата се определуваат како социјализиранп и 
хуманизирани емоционални доживувања, односно чувствата се 
посилни кога се во синтеза со емоциите.
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Џ ем с Л а н геова т а  т еорија  искаж ува дека ем оцијат а не е 
н и ш т о  д р уго  т у к у  „дож и вувањ е на т елесни пром ени, свест  за 
т ие пром ени, з б и р  на чувст ва к о и  пот екнуваат  од  
акт ш виранит е м у ск у л и  и внаШ реш ни органи, к о и  ист о така  
забр зан о  ф ун кц и он и р а а т  во ненадејни сит уации

Личното доживување како специфична „боја" која секоја 
емоција ја има, е токму суштина на чувствата, како основен 
елемент на целокупниот емоционален живот.

Чувствата кои се резултат од сетилното дразнење, што се 
јавуваат со сетилни впечатоци (слух) се доживуваат како 
состојби на пријатност или непријатност, предизвикани од 
влијанието на физичките дразби врз нашите сетилни органи. 
(Незадоволство - недоволно одредени емоционални состојби. 
Задоволство - израз на група пријатни емоционални 
доживувања).

Фундаментална задача и цел на програмската тема 
Слушање музика е емоционално и мисловно доживување на 
музичкото дело. За доживување и сфаќање на музиката при 
слушањето потребно е да се познаваат основните изразни 
елементи на делото.

Изразуваи>£_значи со средствата на јазикот, со гесгови, 
мимики, восклици, со зборови, израз и слично да се искажат 
мисли, чувства, желби, доживувања, расположение и друго. 
Доживеаната музика да се изрази со тскст, цртеж (илустративно)

и слично.
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Целта на ова истражување е да го испита:

Степенот и начинот на користењето на музички дела, 
нивното соодвестување со можноста за остварување на 
едукативните стандарди, како и развивање на оптимални 
можности за реализирање на програмската тема Слушање 
музика.

Реализирањсто на поставената цел на оваа истражување е 
тесно поврзано со реализирањето на повеќе задачи:

1. Да се утврдат степенот на зачестеноста и начинот на 
користење на музички дела во програмската тема Слушање 
музика;

2. Да се испита, колку музичките дела кои се користат во 
наставата „по слушање музика” , соодвествуваат со можностите 
за остварување на едукативните стандарди преку:

а) утврдување на музичките компоненти и ритмичко- 
мелодиските елементи на делата;

б) утврдување, колку музичкото искуство на учениците 
влнјае врз изборот на музичките дела, кои се користат во 
наставата;

в) испитување на ставовите иа наставниците за: значењето, 
можностите, степенот, видот и начинот на користење на музички 
дела при слушање музика како и изразувањето на учениците кон 
истите.

3. Да се создадат основи за развивање на оптимални 
можности за реализиација на програ.чската тема Слушање 
музика преку:

2/3. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
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а) формнраље на корпуси од музички дела, кои можат да се 
користат за слушање музика;

б) предлагање на едукативни модели на имплементација 
„по слушање музика” ;

в) испитување на образовните ефекти кај учениците од 
едукацијата за слушање музика.
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Co оглед на иредметот, целта и задачитс на ова 
истражувањс е наметната потреба да се дсфинира генерална и 
посебни хипотези, кои што уштс попрецизно ќе ги определат 
содржинитс и рамките на проблемот за истражување, како и 
методолошките постапки и инструменти на истражувањето.

Г е н е р а л н а  х и п о т е з а :

Се нретпоставува дека при реализацијата на програ.мската 
тема Слушање музика на различен начин се користат музички 
дела, и дека тие еоодвестуваат со можноста за остварување на 
едукативните стандарди.

П о с е б н и х и п о т е з и:

1. Се претпоставува дека програмските содржини во 
наставата по музичко образование се реализираат со слушање на 
музички дела.

2. Се претпоставува дека во музичката литература постојат 
дела кои соодвествуваат со музичкото искуство на учениците и 
нпвната способност за слушање музика.

3. Се претпоставува дека наставниците по музичко 
образование од основните училишта имаат позитивни ставови за 
значењето, можностите, видот и начинот на користење иа 
музички дела за музичка илустрација.

4. Се претпоставува дека учениците во зависност од 
возраста (од V до V III одделение) знаењата, нивото на музичкото 
искуство и музичките способности за слушање, восприемање, 
доживување и изразување на музиката (помалку или повеќе)

2/4. ХИПОТЕЗИ HA ИСТРАЖУВАЊЕТО
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можат да одредуваат, да воочуваат, да разликуваат, да откриваат, 
визуелно и акустичко да препознаваат музички дела според 
изразните средства и начинот на изразување, според формата, 
карактерот, тематиката, содржината, стилот, музичкиот жанр и 
слично.

5. Се претпосгавува дека може да се создадат основи за 
развивање на оптимални можности за реализација на 
програмската тема Слушање музика, со формирање на Корпуси 
од музички дела (иредлог во програмата, додатен и ирепорачлив 
предлог), кои можат да се користат ири слушање музика, како и 
предлози на едукагивни модели на имплементација и испитување 
на образовшгге ефекти кај учениците од едукацијата за слушање 
музика.
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2.5. МЕТОДИ, ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТИ 

НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

2.5.1. М Е Т О Д И  Н А  И С Т Р А Ж У В А Њ Е Т О

Изборот на методите што ќе се користат во ова истра- 
жување е направен врз основа на комплексноста и слоевитоста на 
проблемот што ќе се испитува, како и на природата и карактерот 
на поставената генерална и посебни хипотези.

Во истражувањето ќе се користат:

Дескриптивно-истражувачки метод и

Метод на теориско-педагошка анализа.

Истите ќе се користат со неколку свои модалитети, така 
што ќе се врши анализирање, компарирањв и генерализирање, и 
тоа преку:

- Испитување на ставот на наставниците по музичко 
образование при идснтификување на степенот, соодветноста, 
примената, одмсреноста и видот на делата за музичка 
илустрација како и гтридонесот, подготвеноста, рефлектирањето, 
поттикнувањето, наклонетоста, вниманието, интересот, 
успешноста и изразноста на учениците при слушањето на музика 
во наставата по музичко образование.

- Испитувањата на знаењата, способностите и умесњата на 
учениците.

- Анализа на понудените со планот и програма музички 
дела за слушање музика, корпус на соодветни музички дела со 
ритмичко-мелодиска структура и изразни музички елементи, 
соодветни на ученичките можности за разбирање и сфаќање на 
музичката композиција.
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Во истражувањето ќе се користат селдниве техники:

- Техника на анализа на педагошката документација

ќе се анализираат:

1 . - програмите

2 . - учебниците (понудените дела)

3. - к о р п у с  на предлож ени м узички  дела

- Техиика на тестирање

- Техника на партиципативно набљудување

- Техника на анкетирање

- Техника на проучување на поединечен случај

- Техника на анализа на педагошката документација- ќе се

користи  при употреба  на ф орм алната , п си хо лош ката  и 

содрж инската  анализа и класиф икаци ја  на м узички  дела за 

м узичка  илустраци ја .

- Техниката на тестирање - ќе се користи при испитување на 
знаењата и способноститс на учениците за слушање, 
восприемање, доживување и изразување на учениците со 
определување, воочување, разликување, откривање, визуелно и 
акустичко иренознавање на музичко-изразни компоненти.

- Техниката на партиципативното набљудување- ќе се 
користи за да се идентификува и утврди степенот и начинот на 
користењето на музичките дела во наставата кај програмската 
тема Слушање музика.

- Техниката на анкетирање - ќе се користи за испитување на 
ставовите на наставниците за значењето, можностите, степенот, 
видот и начинот на користењето на соодветни музички дела за

2 . 5 . 2 .  Т Е Х Н И К И  H A  И С Т Р А Ж У В А Њ Е Т О
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музичка илустрација при слушање музика, и одраз на учениците 
кон истата.

- Техниката на проучување на поединечен случај- ќе се

користи да се следат неколку (четири) ученици за време на 
целиот наставен час (паралелно со протоколот за смшање ни 
наставен час).

2.5.3. И Н С Т Р У М Е Н Т И  В О  И С Т Р А Ж У В А Њ Е Т О

Во истржувањето ќе се користат следниве инструменти:

- Тест на способности за слушање музика- број 1 (за 

ученицнте-тестирање)

- Критериумски тест на знаење за слушање мзуика- број 2 

(за учениците- ретестирање)

- Прашалник-скалер (за испитување ставовите на 

наставниците)

- Протокол за снимаље на наставен час

- Протокол за снимање на поединечен случај

- Корпус од понудени музички дела

- Тест на способности за слушаље музика - ќс сс користи за 
испитување на оние особини на учениците, кои претставуваат 
оппгг предуслов за успех на единката во областа од ученичката 
активност. Тоа се оние особини на ученицитс кои зависат од 
нивните предиспозиции, огиити знасња и искуства. Знаењето што 
е потребно за решавање на тестот с општо, а сс доаѓа до сознанис 
за тоа колку единката може да учи. Преку теетот можат да 
одрсдуваат, воочуваат, разликуваат, откриваат, визуелно и 
акусгички ги преиознаваат компонентите на музичкиот израз и
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изразните музички елементи врз соодветни примери од 
музичката литература.

- Критериумски тест на знаења за слушање музика - ќе се

користи за донесување заклучок за тоа дали е или не е 
постигната определената цел, при што резултатите од 
тестирањето на знаењето ќе се вреднуваат и оценуваат според 
однапред утврдена мерка (критериум). Во случајов е понудена 
соодветна музичка композиција, и од учениците - испитаници се 
бара да ги воочат, откријат, препознаат нејзините музички 
компоненти, односно сфаќање и разбирање на композицијата.

- Прашалник-скалер - ќе се користи за тоа да се види 
мислењето на наставниците, за односот на учениците кон 
слушањето музика на часовите по музичко образование, како и 
нивните лични ставови и погледи кон поставеноста на наставниот 
предмет Музичко образование во основното училиште, со 
посебен осврт на програмската тема Слушање музика.

- Протокол за снимање на наставен час - ќе се користи за 
непосредно воочување на начинот на кој се слуша музика, 
односно степенот на користење на музички дела за музичка 
илустрација, нивното кореспондирање и соодветност со 
Наставната програма и музичките способности на учениците.

Пристапот на наставникот кон толкување на музичкото

дело;

Мотивирање на учениците за слушање и разбирање на 
музичките дела;

Опременоста на училиштата со соодветни наставни средства и помагала за темата слушање музика и нивното 
користење во наставната работа;



2 2 3

Педагошката подготвеност на наставникот за реализирање 
на наставниот час.

- Протокол за снимање на поединечен случај - ќе се користи 
за следење (во неколку училишта) на четири ученици (по случаен 
избор) за време на целиот наставен час. Кај нив ќе се следи: 
подготвеност за наставен час; однос; внимание; дисциплина; 
интерес; залагање; изразување; разбирање; совладување и друго.

(Протоколите ќе се реализираат фактографски непосредно 
на наставни часови без посебни коментари).

- Корпус од понудени музички дела - преку лично 
разгледување, проучување, анализирање, конкретизирање и 
класифицирање- на музички дела од богатата музичка 
литература, за изготвување на корпус од соодветни музички дела 
за музичка илустрација при слушање музика во основното 
образование.
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Примерокот на истражувањето е избран на следниов начин:

Направен е:

- избор на населени места (во повеќе општини низ 
Република Македонија)

- избрани се училишта во назначените населени места

- избрани се паралелки (по една од постоечките со околу 
триесетина ученика од четирите одделенија) од предмстна 
настава, односно од V до VIII одделение од определените 
училишта.

- избрани се наставници (соработници) кои што ја 
реализираат соодветната настава во училиштата.

Бидејќи со ова истражување не сме во можност да ја 
опфатиме целата популација, се определивме за репрезен- 
татитвен примерок, сметајќи дека резултатите добиени при 
истражувањето ќе можат да послужат како основа за да се 
извлечат заклучоци кои би се однесувале на целата популација.

- Изборот е наиравен со цел да се опфатат ученици - 
испитаници од различни одделенија, училишта, општини во 
Република Македонија.

Изборот на примерокот е прост, односно случаен.

- Примерок опфаќа - испитаници од 20 училишта (по една 
паралелка од сите одделенија) од предметна настава, односно по 
4 одделенија од секое училиште, по триесетина ученици во 
паралелката или вкупно околу 2.400 ученици-испитаници. Овие 
ученици се испитувани со тестови на знаења.

Примерок на наставници-испитаници (со скалер- 
прашалникот) ќе Го сочинуваат наставниците-соработници,

2.6. ПРИМЕРОК HA ИСТРАЖУВАЊЕТО
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како и други наставници кои ја реализираат соодветната 
настава во разлинни училишта во Република Македонија. 

Вкупно 184 наставници.

- Примерок на наставници испитувани со протокол за 
набљудување.

- Примерок на ученици (во 30 паралелки по 4 ученици или 
вкупно 12 0 ) со протокол на нартиципативно набљудување и 
техника на поединечен случај.

Со Тест на способности за слушање музика (број 1- 
тестирање), како и со Критериумскиот тест на знења за слушање 

музика (број 2 - ретестирање), при истражувањето беа опфатени 
вкупно 2.392 ученици-испитаници од V до VIII одделение во 20 
(дваест) основни училишта во Република Македонија.

Со тестирањето беа опфатени:

V- одделение 597 ученици-испитаници (297 женски и 300 машки)

VI- одделение 620 ученици-испитаници (302 женски и 318 машки)

VII- одделение 590 ученици-испитаници (308 женски и 282 машки)

VIII- одделение 585 ученици-испитаници (303 женски и 282 машки)

Тестирањето го спроведе тестаторот во соработка со 
наставниците што ја реализираат соодветната настава, а се 
реализираше во текот на учебната 1999/2000 година и тоа во 
следниве основни училишта во Република Македонија:

1. ОУ „Моша Пијаде”-Струш!ца:

V -  32 (18 женски и 14 машки)

VI -  31 (19 женски и 12 машки)

VII -  29 (16 женски и 13 машки)

VIII -  32 (14 женски и 18 машки)

2. ОУ „Мануш Турновски”-Ново Село:

V -  28 (13 женски и 15 машки)
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VI -  29 (15 женски и 14 машки)

VII -  33 (16 женски и 17 машки)

VIII -  34 (17 женски и 17 машки)

3. ОУ „Герас Цунев”- Просениково:

V -  29 (15 женски и 14 машки)

VI -  28 (16 женски и 12 машки)

VII -  25 (13 женски и 12 машки)

VIII -  30 (117 женски и 13 машки)

4. ОУ „Јосип Броз Тито”-Валандово:

V -  32 (18 женски и 14 машки)

VI -  33 (17 женски и 16 машки)

VII -  34 (15 женски и 19 машки)

VIII -  30 (16 женски и 14 машки)

5. ОУ „Кочо Рацин”-Дојран:

V -  28 (13 женски и 15 машки)

VI -  29 (13 женски и 16 машки)

VII -  27 (14 женски и 13 машки)

VIII -  31 (16 женски и 15 машки)

6. ОУ „Петар Мусев”-Богданци:

V -  32 (15 женски и 17 машки)

VI -  33 (17 женски и 16 машки)

VII -  33 (14 женски и 19 машки)

VIII -  35 (18 женски и 17 машки)

7. ОУ „Гоце Делчев”-Кавадарци:

V -  29 (15 женски и 14 машки)

VI -  27 (12 женски и 15 машки)

VII -  28 (15 женски и 13 машки)

VIII -  26 (16 женски и 10 машки)

8. ОУ „Димката Ангелов-Габерот”-Ваташа:
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V -  27 (13 женски и 14 машки)

VI -  26 (15 женски и 11 машки)

VII -  30 (18 женски и 12 машки)

VIII -  27 (13 женски и 14 машки)

9. ОУ „Крсте Петков Мисирков”-Радовиш:

V -  31 (12 женски и 19 машки)

VI -  31 (14 женски и 17 машки)

VII -  32 (16 женски и 16 машки)

VIII -  30 (16 женски и 14 машки)

10. ОУ „Дедо Иљо Малешевски”-Берово:

V -  33 (18 женски и 15 машки)

VI -  32 (16 женски и 16 машки)

VII -  30 (15 женски и 15 машки)

VIII -  28 (12 женски и 16 машки)

11. ОУ „Ванчо Китанов”-Пехчево:

V -  28 (10 женски и 18 машки)

VI -  27 (13 женски и 14 машки)

VII -  28 (17 женски и 11 машки)

VIII -  24 (14 женски и 10 машки)

12. ОУ „Малина Поп-Иванова”-Кочани:

V -  33 (15 женски и 18 машки)

VI -  32 (16 женски и 16 машки)

VII -  30 (13 женски и 17 машки)

VIII -  28 (14 женски и 14 машки)

13. ОУ „Јохан Хајрих-Песталоци”-Скопје:
V -  34 (15 женски и 19 машки)

VI -  32 (14 женски и 18 машки)

VII -  33 (16 женски и 17 машки)
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VIII -  30 (15 женски и 15 машки)

14. ОУ „Ванчо Прќе”-Штип:

V -  33 (15 женски и 18 машки)

VI -  32 (16 женски и 16 машки)

VII -  30 (17 женски и 13 машки)

VIII -  28 (14 женски и 14 машки)

15. ОУ „Балже Конески”-Велес:

V -  28 (14 женски и 14 машки)

VI -  27 (13 женски и 14 машки)

VII -  30 (15 женски и 15 машки)

VIII -  26 (14 женски и 12 машки)

16. ОУ „Горги Сугарев”-Битола:

V -  32 (16 женски и 16 машки)

VI -  30 (14 женски и 16 машки)

VII -  28 (16 женски и 12 машки)

VIII -  29 (15 женски и 14 машки)

17. ОУ „Христо Узунов”-Охрид:

V -  33 (18 женски и 15 машки)

VI -  34 (15 женски и 19 машки)

VII -  31 (17 женски и 14 машки)

VIII -  30 (17 женски и 13 машки)

18. ОУ „Гоце Делчев”-Босилово:

V -  33 (16 женски и 17 машки)

VI -  32 (17 женски и 15 машки)

VII -  33 (14 женски и 19 машки)

VIII -  30 (16 женски и 14 машки)

19. ОУ „Даме Груев”-Куклиш:
V -  28 (14 женски и 14 машки)

VI -  27 (16 женски и 11 машки)
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VII -  28 (15 женски и 13 машки)

VIII -  28 (13 женски и 15 машки)

20. О У  „Владо Кантарџиев”-Гевгелија:
V -  30 (14 женски и 16 машки)

VI -  30 (14 женски и 16 машки)

VII -  31 (16 женски и 15 машки)

VIII -  29 (16 женски и 13 машки)

Изборот на статистичките постапки за обработка на 
податоците добиени при ова истражување зависеа од 
истражувачките инструменти кои што во него се користеа.

Обработувањето се изведе со неколку статистички 
постапки.
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3 -  А Н А Л И З А  IIА  П О Д А Т О Ц И  H A  
И С Т РА Ж У В А Њ Е Т О

3.1 . А Н А Л И З А  H A  П О Д А Т О Ц И Т Е  Д О Б И Е Н И  ОД  
И С П И Т У В А Њ А Т А  Н А  У Ч Е Н И Ц И Т Е  П Р Е К У  
Т Е С Т И Р А Њ Е Т О  (тестирањс и рстестирањс) ПРИ  
И СТР А  Ж У В А  Њ ЕТО

Со Тест на способности за слушаше музика (број 1- 

тсстирањс), како и со Критериумскиот тест на знен.а за слушање 

музика (број 2- ретестирање), при истражувањсто беа оифатени 
скупно 2.392 ученици-испитаиици од V до VIII одделсние во 20 
(дваест) основни училишта во Република Македонија.

Со тестирањето беа опфатсни:

V - одделеиие 597 ученици-испитаници (297 женски и 300 машки)

VI- одделение 620 учсмици-мсиитаиици (302 женски и 318 машки)

VII- одделсние 590 учеиици-исиитаници (308 жеискм и 282 машки)

V III- оддслсипс 585 учсмицм -испитаиици  (303 ж енски  и 282 м аш ки )

Тестирањето го спровсде тсстаторот во соработка со 
наставниците што ја реализираат соодветната настава, а се 
реализирашс во тскот на учсбната 1999/2000 годинае
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Тест на способиостн за слушање музика (број 1- тестирање)

(V- одделение)

1- Прашање1. Моделите што ги слушам no ред со букпиге ,,С", „М", ,,Д", „Ф", ,,Д-2" • Слаоејче ----^Во крукчињата ќе се потпопиат вака: - Мкрјана ■ Добрипчо1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 0. 9. 10 II 12' - Фако
J D O O Q Q O Q Q Q Q Q 0 • Петелот

Табсла број 1

Табела зен приказ на прашањсто:

Прашап.а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I s ?  
ѓ  Š:ј ' јПопудсии; М0Д0Л1Г м с Ф Д Ј В _ М С Д2 М Ф Д МО д г о в о ј ш л сжсиски 156 174 133 148 167 221 153 111 134 122 143 203110 % 52 58 45 50 ј| 56 74 51 37 ш ш M l . 748 68 52Одгооорилсмашкн 173 165 154 192 177 236 151 136 188 131 136 245:i..f: во % 57 : 55 шѕт 64 59..: •179 50 1,45 1 62: 1:43: 45 т 58О д г о в о р и л ср к у п п о 329 339 287 340 344 457 304 247 322 253 279 448BI) %. 55 56 48 ::56 57 76 ш т 141:: !|531i 42 т » тѕш 54-Heодгопорилсжспскн 141 123 164 149 130 76 144 186 163 175 154 94no % 48 42 55 50 44 26 49 63 mss т59 52 32 48

lieо д г о в о р и л емашки 127 135 146 108 123 64 149 164 112 169 164 55
: : ВО % 43 45 49 36 41 ШШ 50 54 381 1:57 ■ "§6* ,1 9 i: 42Нс«дговорилсв к у г ш о 268 258 310 257 253 140 293 350 275 344 318 149
: ПО % 45 44 52 44 Р! 43 24 50 : 59 47 58 54 , 25 46»

Со првото прашање, учсницте трсбаше преку слушање на 
музика да одговорат на дванесет модели- прашања (мелодиски

низ од по три тона) односно модсли со тоновите: g-a-g (Славејче), 
e-d-c (Мирјана), c-d-e (Добринчо), f-e-d (Фако), c2-a-g (Петелот).
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2- Прашањс

Табела број 2

Табеларен приказ на нрашањето:Понудсни 1 2 Точси одгоп. He Вкупмоодгопорн 3 одгопорилс исиитаиициЖенскн 54 74 141 28 297
D O  % 19 25 47 9 Р |Машки 78 69 134 19 300ЈК> %- : ':" : •— ------------ 26............ 23 40 :|||; 6Вкупно 132 143 275 47 597no % 22 23 47 8 i

Со второто нрашање беа ионудени три одговори, од вкупно 
297 женски точно одговориле 141 или 47%, додека 28 или 9% 
воопшто не одговориле. Од машките од вкуино 300 ученици само 
134 ученици одговориле точно или 45%, додека 19 ученици или 
6% воопшто не одговориле. Вкупно, од второто нрашање 
одговорилс 275 ученици или 47%, а останатите дадоа погрешен 
одговор или нс одговорија, во врека со разликувањето на дурски 
и молски созвучија.



233

3 -  П р а Ш а њ с

Табсларсн ириказ на прашањсто: Табела број 3Понудени 1 2 Точсн одгоп. л Нс Вкупмоодгопори 3 ч одговорилс нспптанициЖснски 18 81 181 13 4 297no % 6 27 61 5 1Машкн 13 87 169 29 2 300no % 4 . 29 56,5 10 °,5Вкупно 31 168 350 42 6 597no % 5 Ѕ т  28 'Ш Ј  59 -7.., . :г . . =
Во трстото прашање бса понудени четири одговори. Од 

табслата може да се види дска 61% од женските точно погодиле, 
додека од машкитс тоа го сториле 56,5%, или вкупно на третото 
ирашањс одговориле 59%, што можс да сс смета дека учениците- 
испитаници можат да разликуваат повеќегласни вокални

комиозиции.
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А- Прашање

Табела број 4

Табсларен ириказ на прашањето::

Попудснподговори Точ. одг. 1 2 Точ. одг. 3 4 Нсодговориле Вкупноиспнташ1 Ц1 !1-2 3-4Жснски 274 22 253 41 1 3 297no % 92 7,7 85 14 0,3 ? 1 :Машки 261 36 242 51 3 7 300no % 87 12 80 17,5 :: 1 2,5 .Вкупно 535 58 495 92 4 10 597no % 89 ;10 83 15,5 1 1,5
Со четвртото прашање беа понудени четири одговори, а се 

барашс од учсниците-испитапнци да одговорат на два. Од 
женските точно одговорилс 92%, односно 85%, а од машките 
87%, одиосно 80%. Вкупно точио одговориле 89% на едното и 
83% на другото прашањс. Од ироцсптот па точпитс одоговори 
може да се извлече заклучок дска учсниците-испитаници можат 
да го разликуваат менувањето на тсмпото и дмиамиката.
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5 -  П р а ш а њ е

Табела број 5
Табеларен ириказ на ирашањето:

Поиудсниодгопори Точ. одг. 1 2 Точ. одг. 3 4 Нсодгооорнле Вкупноиспитаницп1-2 3-4Жснски 158 136 174 121 3 2 297во % 53 46 58,5 41 i 0,5Машки 169 125 185 112 6 3 300во % 56 42 62 37 2 1 . ■Вкупно 327 261 359 233 9 5 597во % | | ;  55 | ј 43 60 39 2 1 1 1 -
И пстото прашање нудсшс четири одговори од кои двата 

беа точни и сс бараше на иститс да сс одговори. На тоа дали 
комиозицијата што ја слушнаа беше со лирски или драмски 
карактер, и какво расположснис буди кај слушателот, женските 

точно одговорија со 53% односио 58,5%, а машките со 55% 
односно 60%. И заклучок овде ќе биде дека поголем дсл од 
учениците-испитаници можат да одредат и да иочувствуваат 
лирскн карактер и тажно расиолижснис.
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6 -  П р а ш а њ е

„  -  Табела број б
1 абсларен приказ иа прашањсто: г Ј

Поиудениодговорн Точ. одг. 1 2 ' 3 Точ. одг. 4 5 6 Heодгопориле Вкупноиспитаници1-2 3-4Женски 208 74 13 268 21 7 1 1 297во % 70 25 5 : 87 10 шш •- / - ( ШШШмАѓМашкн 197 66 29 251 30 Д Ј 5 3 300во % 66 22 L0 85 10 , ш ~ « 1 тш ЈИВкупно 405 140 42 519 51 18 6 4 597но % i 68 . ј 24 7 ■ «7 9 ■ Ш ф  1  -
Со шестото прашање се понудија вкупно шест одговори, a

учсниците требаше да одговорат само на два, и тоа да го погодат 
едсн од понудсните ритмови на македноска народна песна, исто 
така и тоа колку истата им се допадна. Од женските точно 
одговорија 70%, а од машките 66%, додека на другото прашање 
за тоа колку им се допадна народната песна од вкупно 597 
ученици-исиитаници од петтите одделенија, дека многу им се 
доиаднала одговорија 519 учсници, односно 87%, а дека воопшто 
не им се допаднала, процентот на изјаснување е само 3 %.
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'Габеларен ириказ на прашањето:

П о н у д си н« д го п о р и ] Т о ч . од г. 2 3 Н со д го п о р и л с В к у п н оистштаипциЖ е н с к и 80 194 19 4 297во % 27 i ; 6 ,5 ; 1.5.1.,, ,С, ■ М Н  1 1 :М а ш к и 65 205 28 2 300в о  %  . 22 68 9,5 0 ,5  : ' 1В к у п н о 145 399 47 6 597n o  % 24 67 8
Ha седмото ирашање, од понудени три одговори се бараше 

да одговарат само на едио. Истото го сторија, женскитс 65% 
точно одговорија, додека машките овдс бса малку поуспсшни и 
точните одговори се со процснт од 68%. Вкупниот процент на 
точен одговор, поточно разликувањсто на бојата на звучењсто на 
народните ииструменти гајди, кавали и зурли е 67%.

Со тестот на способности за слушаље музика сс 
настојуваше да се исиитат онис особини на учениците, кои 
нретставуваат општ предуслов за успсх на поединецот. Односно, 
оние особини кои зависат од нивнитс ирсдиспозиции, знаења и 
искуства. Преку тестот можеа да сс одрсдат, воочат, различат, 
откријат, визуелно и акустички ги ирспознаат компонентите на 
музичкиот израз и изразнитс музички елементи од соодветмитс 
примсри од музичката теорија и литература.

Од анализата и оценувањето на резултатите добиени со 
тсстот на способности за слушањс музика се видс дека 
учеииците-испитаници во поголсм дел ги воочија, одредија, 
препознаа комионентите на музичкиот израз и изразнитс 
елементи на ионудените примери и точно одговорија.



238Табсла број 8
T eem  n a  с п о с о б п о с ш п  з а  с л у ш а њ с  м у з и к а  V - ш о  о д д ел еп а с  

П р а ш а њ с  б р о ј о д  2  д о  7

Л егсн д л:T o  - т о ч н и  од говор и  M  - ср сд н а ар и т м . вред.(I - р ачлика о д  ср сд  ирсд. tl! - кн ад р ат na р азл п к . a - стан д ард п а Д евпјациа л - к о п ст ан т а 3,14 е - к о н ст а п т а (о сн о п а  на п р н р о д п и о т с и с т с м  на »о !ј$ р и т м и т с 2.718) х - с‘кор
Р аи си к а ча п р ссм е т у в а њ е  па Г а у со н а т а  крн ва за и о р м ал и а д и стр и б уц и ја

jN  —(дг— Д/ )г
Г Г о  \ т ~  

у  =  — Ј = - е  2(7(JV 2 /T

р ед сн  бр ој '1*0*11111од гоп ори |Ш IJIIIКII 1111 С|К*Д.и|>ед!К1Стd d 2 iTniiAup;ui:i д си и ј lupiju
T o d = T o -M d 2= ( T o -M ) 2 l z < J 21 275 -1 32.11 1 7 4 5 3 .3 5 n2 350 -57.11 3 2 6 1 .6 83 535 1 2 7 .8 9 16355 574 495 8 7 .8 9 7 7 2 4 .4 65 327 -80.11 6 4 1 7 .7 96 359 -48.11 2 3 1 4 .6 87 405 -2.11 4 .4 68 519 1 1 1 .8 9 12519.129 399 -8.11 6 5 .7 9

Г Г о =  3664 Е ri2= 6 6 1 1 6  89п = 9  М = Х Т о /п =  407.11 ild 2/n= 73 4 6 .3 2 o =  85 71
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Анализа и статистичка обработка на иодатоците

V -  одделение
Општ заклучсж од Тссгот на сиособности за слушање 

музика во во пстто одделеипе, е дска учениците-испитаници на 
првото прашање, нском с»д тонските мизовп ги слушаат, 
воочуваат м ги распозиаваат а искои ис. Со првото прашањс беа 
понудсии дванесет модели, одиосмо дванаесст потпрашања. Од 
вкуиниот број испмтаницм во истто одделсмис, од амализата се 
гледа дека 54% точно одговориле, додека 46% мс ги погодиле 
илустриранитс музички низови (кои ги ммаат учсно во трст и 
четврто оддслснис. Овдс, жспекнтс точио одговорилс со 52%, a 
машкитс со 58%. Со другата статистичка постапка на ова 
прашањс мижс да сс види дека срсдиата аритметичка вредност на 
точните одговори е 329,08, додека стандардната дсвијација 
одмоспо ст (сигма) е -  63,53.

Со користење на статисгичките закоиитости за 
определувањс нормална крива (Гаусова крива) на распределбата, 
во првото прашаљс од тсстот (каде има дванаесет потпрашања), 
првата група (популација М ± ст = 68,26%) се простира од 47,00% 
до 65,60% од можнитс точни одговори.

Од второто до ссдмото прашање, кај учениците-испитаници 
може да се исвлсчс заклучок дека кај сите прашања во поголем 
број 68,33% точно одговориле (имајќи во прсдвид дека и 
останатите неточни-понудепм одговори бса слични со точните), 
одиосно, вкупната аритметичка средина на точно одговорени
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прашања (од второ до седмо) е М= £ То/п =407,11, а стандардната 
дсвијација a -  85,71.

Co користење на статистичките законитости за 
определување иормална (Гаусова) крива на распределба, од 
второто до седмото прашањс од тсстот, првата група (популација 
М ± <з = 68,26%) сс простира од 53,78% до 82,30% од 
испитанмците се сиособни точно да одговорат.

Општиот заклучок од тестот на способности бо  петто 
одделеиие, е дека ученицнте од таа возраст прилично добро 
можат да воочат, препозиаат, различат и откријат: тонски 
иизови, дурски од молски акорди (квинтакорди), едногласност од 
повеќегласност, мснуваље иа тсмпо и динамика, карактер на 
содржината на композицијата, ритам, такт, како и бојата на 
некои од народните музички инструменти.
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Тест на способностн за слушање музика (број 1- тестирање)(VI- одделение)
1 - Прашањс

Табсла број 9

Табсларен приказ на мрашањсто:Понудениодгопори 1 2 Точсн одгов. 3 H eодгопорилс ВкупнонспптаннциЖснскн 38 18 242 4 302
в о  '° _ 13 i 8 » 1 1,Џ ■ ч: •' ј,М а ш к н 47 32 237 2 318во % 14 ; 10 -■....................... 75  !Вкупно 85 50 479 ~~iЃ Г ^ 620n o  % : W ш ш ш 77 1

Со прпото прашање беа понудени три одговори, а требашс 
точно да се одговори само на едсн. Женските точно одговорија со 
80%, а машкитс со 75%. Заклучок може да бидс дска учсниците- 
исиитаници во голем дсл, одмоспо 77% ги разликуваат дурскиот 
од молскиот акорд (квинтакорд).
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2 -  П р а ш а њ с

Табела број 10

Табеларсн ириказ на прашањето:П о н у д ен ио д говор н 1 Т о ч . од г. 2 3 Н со д го в о р и л с В к у п н онспп тан н ц иЖ с п с к и 38 237 23 4 302ВО % 13 78 8 1М а ш к и 30 241 41 6 318n o  % 9
Ш Ш

ј | ;  1 3 ' | | | 2В к у п н о 68 478 64 10 6201)0 % ; u 77 10 2 ..
С с барашс учениците-исиитаници преку слушање на 

композиција да ја одрсдат доминацијата на една од групитс 
музички ииструменти. И овде женските одговорија точно со 78%, 
а машкитс со 76%, или заедпо точпо одговорија 77% што 
доволно кажува дска ученицитс-исиитаници ја воочија 
доминацијата ма жичаните гудачки инструменти.
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3- П р аш ањ с

Габсла број 11

Табеларен нриказ на прашањсто:

П о н у д сн иод го во р и Т о ч е п  од гоп . 1 2 3 4 H eо д г о в о р и л е В к у н н онспи тан ициЖ е н ск и 184 97 10 8 3 302во %  %;= 61 32 3 4 šisffl к  *  ;М а ш к и 194 104 б 9 5 318■ S O  % ■i i 61 8 3 3 »  т 1,5 v:; mm - шшшВ к у п н о 378 201 16 17 i_________ 8 620 !в о  % L 61 32 2,5 : j a a g f - ¥ - ~
Од ученицитс-исиитаници се барашс да го откријат соло-

гласот. Одговорот и овде бсшс на задоволително ииво, имено

точно одговорија 61% и од жспските и од машките. Значи 
ученицитс ја распознаваат бојата на гласовитс мсѓ-у соиран, алт,

тснор и бас.
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4 -  П р а ш а љ е

Табела број 12

Табеларен ириказ на ирашањето:

П о н у д сн н Т о ч . 2 3 Т о ч . 5 11с о д го п о р н л с В к у л н оо д го в о р н о д г . 1 о д г . 4 1-3 4-5 н спи таницнЖ сн ск н 117 103 79 233 66 3 3 302no % 39 34 26 77
ш т

ш и  ii;| 'iSljilij!М аш ки 124 97 92 24« 64 5 6 318во % 39 . 31 29 '78 . 2 °  1 I ' l l т ш ј V ;; :В к у п н о 241 200 171 481 130 8 9 620ВО % 39 : 32 26 78 § 21 1 i  ‘
Дали во композицијата што ја слушаа има модулациони 

моменти, и дали тсмпото се мснува или не, и женските и машките 
одговорнја со 39%, додска за мспувањс на тсмпото, поточно, 
точно одгворија 78%. Како заклучок ќс биде дека учениците во 
недоволна мера го откриваат модулациониот момент (промената 
на тоналитетот) а мснувањето иа тсмпото добро го воочуваат.
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5 -  П р а ш а њ е

Табсла број 13

Табеларен приказ на прашањето:

П о н у д сн нод говор н 1 2 Т о ч . о д г . 3 4 5 Т о ч . од г. 6
H eо д го п о р и л с В к у п и оисиитаницн1-3 4-6Ж е н ск и 12 86 201 103 13 182 3 4 302« о  % 4 28 67 34 4  1 61 1 е  1- ..М а ш к н 29 101 184 94 21 197 4 6 318im  % 9 32; 58 30 7 ;т 61,5 1 1.5 шВ к у п н о 49 187 385 197 34 379 7 : о 620л о  % 7 1 30 ; : 62: 32 | | 61 1 ; 2 Ѕ W  :+ ; ;  ; .

На пстото ирашање требаше да се одговори на прашањето 
кои народни ипструменти го исполнуваат и во кој ритам е 
македонското пародио оро. Женските точио одгворија со 67%, a 
машките со 58%, односно 62% одговорија точно и може да се 
смета дека учениците-исиитаници ги распознаваат народните 
инструменти (зурли) како и 7/8 (3+2+2) такт.
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б -  П р а ш а њ с

Табела број 14

Табеларен приказ на прашањето:Поиудснн 'Гоч. одг. 2 Нс Вкупноодговорн 1 одговориле испитакнциЖенскн 272 11 16 3 302во % 90 4 ш 1 т ш в тМашки 283 14 15 6 318no % 89 1  ■ 4. 5 -V 2Вкуино 555 25 31 9 620
; Ј !0  % 90 , ,  ; , 4 , ; . 5 : 1

Со шестото прашање се бараше да се одговори за каков 
концерт станува збор. Слушанарта композиција, дека е концерт 
за кларинет и оркестар (од понудсните три одговори), женските 
точно одговорија со 90%, а машките со 89%. Заклучокот овде би 
бил дска учениците ја распознаваат бојата на музичките 
инструменти кога и иаизменично настапуваат со оркестарот.
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7- Прашаље7. Спорсд молодиската фраза што ја слушам, ритмизираните иоти ма петолинието би биле:
- -1— ј---------------- --- * . ^ 1 _______ -1 . ‘ Ј-_______ ___________________ -

3  Ј  1  Ј d  Ј Ј Ј1 4  '  "
Т а б с л а р с н  п р и к а з  н а  п р а ш а њ с з о : Т а б с л а  б р о ј  1 5

П о с н и 0 1 2 В к у и н о
и с п и т а н и ц и

Ж е н с к и 2 4 191 87 3 0 2
в о  % . 8 6 3 2 9

М а ш к и 36 203 7 9 318
В О  % И 6 4 25 S '? 1-В к у п н о 60 394 166 6 2 0
n o  % 1 0 6 4 2 6 ... 1 1 в ;Ѕ

Со ссдмото ирашањс од учениците-испитаници се барашс 
ритмизиранитс иоти, а сиорсд мслодиската фраза што ја слушнаа 
да се нанссат мслодиски на пстолинието. Меѓутоа само 29% од 
жснските и 26% од машкитс (со no два поени) тожно ја запишаа 
мелодиската фраза. Половината од фразата (едсн носн) ја 
запишаа 63% женски и 64% машки, a 10% од учеииците вооишто 
нс ја разбраа (нула иоени). Заклужокот што следи од оваа 
прашање ќе биде дска ученицитс од шсстите одделснија 
нсдоволно го владсат зиишувањсто на музички диктат.

Тсст иа способностн за слушање 
музика VI - то оддд. прашањс бр. 7

0  • ПОС1Ш I - посн 2 - поени
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I а б е л а  б р о ј  1 6

1'ссш n a  с п о с о б п о с и ш  з а  с л у ш а њ е  м у з и к и  V I - ш о  о д д ел еи и е  
П р а ш а њ е  б р о ј  о д  1 д о  6

Лсгенда:To - точни одговори iVI - срсдна аритм. прсд.(1 - рачлика од срсл прсд.
|>СДС1 <Ј|М)ј Т 0 Ч 1 Шojrrouopii ]in iJiitKit ini сцод.прсдностcl d: стипдардилдсвијацпја ii1 - кнадрат ка разлпк. о - стандардпа двпијациа д - констапта З.Н u - констаита(основа наTo d=To-M d2=(To-M)2 CT |Sf/21 479 57.00 3249.00 n

природ1ШОТ систсм на2 478 56.00 3135.00 логс^ритмитс 2.7IS)3 378 -44.00 1936.00 \ - скор4 241 -181.00 32761.005 481 59.00 3481.00 Рапснка ja прссмстуваи.с6 385 -37.00 1369.00 na I аусовата крива за7 379 -43.00 1849.00 нормална дистрнбуцнја8 555 133.00 17689 00 Д ,  - { х - М уV 2V = -------------е
а - Ј  2 / гЕТо= 3376 Zri2= 65470.00

п = 8 To/n= 422.00 Zd2/n= 8183 75 o= 90.46

5Б
0.



249VI -  одделение
Од 'Гестот ма способпости за слушаљс музика во шссто 

одделенис, слсди заклучок дека учениците-испитаиици, исто така 
во поголем процеит можат да ги прспознаваат, откриваат и 
разликуваат: молските од дурскпте акорди, групите па музички 
инструмснти, бојата на човсчкитс гласови, модулационитс 
момсити, менувањсто ла темпото, ритамот на комнозициитс, 
бојата на народнитс инструмснти, бојата на музичките 
инструментм кога наизменичпо засдно настапуваат, како и 
музичкп писмено да запишат одрсдема музичка мелодија-фраза. 
Таков заклучок слсди бидсјќи, во тестот точпо одговорија 
70,55%, срсдната аритметичка врсдност изнесува (од ирвото до 
шсстото прашање) с М - I  То/п =422,00, додска стапдардпата 
девијацмја с  = 90,46. Седмото прашањс с нрикажано со графикон 
број ?, бидсјќи с ноставено на различеи начмн од останатитс 
поставени прашаља и понудемм одговори.

Или пак со користењс на статистичките законитости за 
определување нормална (Гаусова) крива на распрсделбата, од 
тестот, првата група (поиулацнја М ± g  = 68,26%), или 
М+а/Мах.То х 100 = 512,46/620 х 100, односно 321,54/620 х 100) сс 
простира од 53, 47% до 82,65%.
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le e r  иа сн особности  за сл уш ан,е м узика (број 1 - тестирање)

(VII- одделение)

I- Прашањс

1. Акордитс uho ги слушам (ио грумата) ло рсд се:/ ЛУрски /  МИЛСКИ \ /  ДУРСКИ \/ дурсии N / МОЛСИИ \ I МОЛСКИ \мопски 1 1 A Ј ДЈ-рски\ иолски Ј \ мОлСхи Ј \ МОПСКИ ЈАУРСКИ У — Л \ . дурски А - .

Табеларен приказ на прашањето: Габела број 17Понудсни 1 2 Точсн »дгоп. Нс ВкупноonroRopn 3 одговориле нснитаннцпЖенски 26 81 194 7 308во % 9 ш 26 ј| Ј 63 2 ■Машки 39 56 182 5 282' ВО % 14 20 65 * .Вкупно 65 137 376 12 590no % 11 ' 23 64 ш 2
Со прпото прашањс беа понудени три групи од дурски и 

молски акорди. Женскитс точно одгворија со 63%, машките со 
65%, или вкупно со 64%. Заклучок и овдс е дека учениците од 
ссдмите одделенија во поголем дсл ги распознаваат дурскитс од 
молскитс акорди.

2- Прашсањс

2. Во сшаа композиција соло гласот е:
СОГфПн П/1Т ТСиОр
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Табсларен приказ на прашањето: 'Габела број 18Понудсннодгопорн 1 2 Точеи одгоп. 3 4 Heодговорплс ВкупнонспитаннциЖснски 17 28 16» 101 2 308во % ' 6 9 52 33 ш ¥ : у ! " ‘
M a n iK i i 26 21 187 42 6 28230 % 9 8 60 15; 2 -  > № * * £Вкупно 43 <19 347 143 8 59080 % 7 8 H i 241 i-—.. 2

На второто прашање женските точно одговорија со 52%, a 
машките со 66%, или вкунно 59% од учениците-испитаници ја 
воочија бојата на машкиот гластенор.

3- Прашање

Табеларсн приказ на прашањето: Габела орој 19Понудени 1 2 Точсн одгов. Нс Вкупноодговори 3 одговорилс испптанициЖенски 29 16 257 6 308во % 10 5 83 2 •,'v! 'Машки 23 12 242 5 282во % 8•• Ј -: ■ " ; - ISш ш кВкуино 52 28 499 11 590DO % M i l ’ 5 84 2
Со третото прашаље беа понудени три одговора, а од 

учениците-испитаници сс бараше да одговорат дали таа 
композиција с валцер. Женските точно одговорија со 83%, a 
машките со 86%, односно вкупниот процент е 84%, од каде може 
да се види дека ученицитс сосема добро го чувствуваат ритамот 
(3/4) на музичката форма валцср.
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4- Прашаљс

Табсларен приказ на ирашањето: Табела број 20

Понудениодговорн 1 Точ.одг.2 3 4 Точ.одг.5 6 Heодговориле Вкупноиспитаннци1-3 4-6Жснски 20 245 34 91 119 92 9 6 308во % 6 80 11 | 30 . 38 30 3 : 2Машки 28 231 46 86 104 85 3 7 282ЕО % 10 83 16 30 37 30 1 3 ; . . • ’Вкупно 48 476 80 177 223 177 12 13 590во % 8 81 14 30 | 38 30 2 2 ■
Со четпртото ирашањс сс бараше од учениците-испитаници

да одговорат ма двс прашања за доминацијата на дувачката груна 
музички инструменти, н дали ио истата можат да ги воочат 
фолклорните елсменти. Женскитс, истото го сторија со 80%, a 
машкитс со 83%, или вкупно точно одгворија 81 %.

5- Прашањс
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I абеларсн приказ на нрашањсто:
Т а б е л а  б р о ј  2 1

Понудсниодгопори 1 2 3 Точсн одгоп. 4 Нсодговорилс Вкуино"спитанициЖснски 58 64 81 92 13 ЗОЅno % 19 21 26 30 4 Ш  :MauiKii 12 58 94 108 10 282110% 4 21 V 33 38 .. l i l i  .Вкупно 70 122 175 200 23 590no % 12 , 21 ; 30 33 IB : •:
Дека оваа композиција с концерт за обоа и оркестар, од 

понудсните четири одговори, жснските одгворија со 30%, a 
машките со 38%, или вкуино 33%, што може да сс извлече 
заклучок дека потсшко ја разликуваа обоата од флејтата па дури 
и од некои други музички инструменти.

6- Прашањс

6. Слоред молодијата што ја слушам ритмиаиранито иоти no петолинието би биле:у—̂------------------ — ________ •i.lW ----------------- — ----------------Г
- U - J J J - 1 }  Ј  Ј J J  J.J... J. j j . J. ЈУ-If ^

Табеларен приказ на прашањсто: Табела број 22

Посни 0 1 2
Вкупно

испитанициЖснскп 113 122 73 308

BO % 37 40 ■ 23 - ■

Машкп 90 117 75 2S2

no % 32
% : 41 :

27

Вкупио 203 239 148 590

BO % 3.4 i. ■- 41 23 v F. 1

Со шестото прашање се барашс ритмизираните ноти (од 
темата на Деветата Бетовснова симфопија) по ислушувањсто да 
сс напишат мелодиски на петолинието (4+4) такта. Мсѓуто и кај
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ona ирашање одговорот но бсше на завидно ниво. Женските 
точно запишаа 23%, а машкитс 27%, мли вкуино 25%. Дслумно 
(со сден носн) женските одгворија со 40%, а машките со 41%. 
Нсточно одгворилс вкупно 34%, со што можс да сс заклучи дека 
и во ссдмите оддслсиија запишувањето музички диктат (нотеи 
тскст) нм оди потсшко.

Т с с т  на споеобиостп за слушан.е 
музика V II  -  то оддц. ир аиш ис бр. 6

ѕ  зоо^  250 |  200 
t  150
I  100

't  50О
и 0
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7- Прашање

Табеларен ириказ на прашањето: Габела број 22

Понудениодговори 1 Точ. одг. 2 3 4 Точ. одг. 5 6 7 Нсодговорнле Вкупнонспитапици1-4 5-7Жснски 32 197 19 54 202 68 35 6 3 308в° % 10 - 64 6 ш 66 22 111ш  m: ШМашкн 19 184 23 48 181 65 27 8 9 282во % Ш 7 65 8 17: 64 23 10 3 ' 3’ ' L'Вкупио 51 381 42 102 383 133 62 14 12 590во % 9 65 7 17 65 22 11 2 2
Со седмото прашањс на учениците-испитаници им сс 

понудија седум одгвори (4-1-3 ) а требаше да одговорат на два. Да 
го одрсдат (9/8) карактеристичниот ритам на новокомпонирана 
народна песна, и дали истата им се допадна. Женските одговорија 
64%, а машките со 65%, додека, дали и колку им се допаднала 
несната, вкуино, дека истата им сс допаѓа „многу” одговорија 
65%, од што може да сс извлсчс заклучок дска учениците од таа 
возраст и покрај остаматата музика ја сакаат и 
новокомионираиата македонска народна песна.
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Т есш  na с п о со б п о сш ч  з а  сл уш а њ с м узи к а  V II -ш о  одделекис  Лсгенда:
П р а ш а и .с  б р о ј од 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 To - точпи одгоиори

М - срсдна аритм. прсд. 
đ - разлика од срсд. врсд.

рсдсн број

точнн
одговори

IIIII.'IIIKU Ш1 С|)«Д.
прсдмост

d
d2

стаидардиа
деипјација

dl - квадрат на разлик. 
a - стапдардиа дсвпјацна 
л - константа 3,14 
с - к<>!1стлитп(оснопа наTo сЈ=То-М d2=(To-M)2 l i , / 2

— -ј 376 15.38 236 39 a  =  i  n
природииот систсм иа

2 347 -1363 185 64 логоритмитс 2,718)
3 499 138.38 19147 64 х - скор
4 476 115.38 13311.39
5 223 -137.63 18940.64 Равснка за прссмст>’ван,с
6 200 -16063 25800.39 иа Гаусопата крнва за
7 381 20.38 415.14 иормална днстрибуција
8 383 22.38 500.64

-(х - А/)2
L I O  ,  -

У  =  п г - ' еС Ј\/2 /Г
ГГо= 2885 Y. d2= 78537 88

п=8 М=1То/п= 360.63 Xd2/n= 9817.23 a= 99.08

i
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VII -  одсленемс

Од Тсстот на способиости за слушање музика за седмо 
оддсление, псто така учениците-мсиитаници во поголсм број 
точно одговорија. Односно може да се заклучи дека учопицитс- 
исиитаници можат да ги расиознаваат: дурскитс од молскитс 
акорди, групите музички инструмснти, бојата на човсчките 
гласови, формата на композицијата, фолкорните слсмснти во 
ссриозната музика, доминацијата на одрсдени музички групи во 
оркестарот, бојата па поедини инструменти кога пастапуваат 
наизмсничпо засдно, ритамот па народна песна, како и музичкм 
да запишат (музички дикртат) одредсна музичка фраза. Такоп 
заклучок следи бидејќи во процеити во тсстот точно одговорилс 
61,66%, срсдиата аритметичка прсдиост измссува (од ировото до 
истото и седмото прашање) М=ГТо/п=360,63, додека стандардната 
девијација с  = 99,08. А  шестото прашање с прикажано со 
графикон број ?.

За визуелен преглсд е користсна статистичката законитост 
за оирсдслувањс иормална (Гаусова) крива на распредслбата, од 
Тсстот иа сиособности за слушањс музика во седмо одделение, 
првата група (популација М ± ст = 68,26%), или М+а/Мах.То х 100 
= 495,71/590 х 100, односно 261,55/590 х 100) сс простира од 44,33% 
до 77,91 %.
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Тест на способности за слушање музика (број 1- тестирање)

(VIII- одделение)

1- Прашаљеi. O ohg четоорозоуци (акорди) • (uo rpyna) uito ги слушам по ред се:

Табсларен приказ на прашањсто: Табела број 23Понуденн 1 2 Точеп одгов. Нс Вкупноодгопори 3 одгопорнлс испптанициЖснски 46 54 197 6 303во % 15 18 65 2 VМашки 51 57 171 3 282no % 18 20 61 1 - - "•:Вкупно 97 111 368 9 585. 130 % 16 19 63 : 2 • _ - • . •
Со прпото прашањс бса понудени три групи составени од 

дурски и молски акорди- четворозвуци. Женските одговорија 
65%, а машките со 61%, или вкупно 63%, и со право може да сс 
кажс дека учениците-исиитаници од осмите одделенија во 
поголем дел ги разликуваат основните акордски созвучија.

2- Прашањс
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Табсларен приказ на прашањето: Табела број 24

Понудсниодгопори 1 2 3 Точеи одгоп. 4 Нсодгопорилс ВкуиноисиитаипциЖснски 14 19 66 202 2 303во % 5 6 21 67 1Машки 5 23 55 193 6 282no % 2 8 | 20 6Ѕ 2 -Вкупно 19 42 121 395 8 585no % 3 7 20 68 2 i '
Овде од ионудеиите четири одговори се барашс да се

погоди кој соло-гласја исполнува композицијата што ја слушнаа. 
Откривајќи ја басовската боја на човсчкиот глас ученицитс- 
иснитаници вкунно одговорија со 68%.

3- Прашање

Табеларен приказ на прашањето: Габела број 25

Понудениодговорн 1 Точ. одг. 2 Точ. одг. 3 4 5 Нсодговориле Вкупноисинтаиици1-2 3-5Жеискн 15 282 194 24 76 6 9 303во % 5 93 64 8 25 2 3 ■ ,Машки 6 268 144 21 106 8 11 282во % 2 95 51 7 38 3 4 -  ' •Вкупно 21 550 338 45 182 14 20 585во % 4 94 58 8 31 2 3 ' -
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Определувајќи тажна и потреспа, од весела и играорна 
содржина, како и нфиното тсмпо, одговорот иа учениците 
испитаници с на завидно ниво нри открнвање иа содржината и 
одговорија со 94%. додека кај тсмпото сс иојавува 
поистоистување иомсѓу бавното и умсрено-темио. Но сспак и 
овде точио одговорија 58% ученици-ииштаници.

4- Прашање4. Оваа композиција е комцсрт зз:

а димамиката се:

Табеларен приказ на прашаљето: Табела број 26

Понудениодгопори 1 Точ. одг. 2 3 Точ. одг. 4 5 Нсодговорилс ВкупноНСППТПНИЦИ1-3 4-5Жснски 25 181 86 204 94 11 5 303во % 8 60 2Ѕ 68 31 4 2Машки 3 173 92 187 87 14 8 282во % 1 62 27 66 31 т мВкуино 28 354 173 391 181 25 13 585во % 5 ■ 61 30 1 67 •:31 ; 4 : ; 2
Дска композицијата што ја слушаа с навистина концерт за 

оргуљи и оркестар, и иејзината динамика се менува, и овде 
ученицитс-испитаницн позитивно одговрија со 67%, односно 61% 
од вкупниот број испитаници.
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5- Прашање

Табеларен ириказ иа прашањсто: Табела број 27Попудсниодгопори 1
Точен одгоп. 2 3 4 Heодговорнле ВкупноиснитанициЖснскп 96 139 33 21 14 303

DO % , I  32 45 п т 7 5Машки 72 114 53 32 11 282no % 26 40 19 f 11 т »Вкуино 168 253 86 53 25 585во % 29 43 15 9 4 1 -
Хроматекиот низ од тонони, бсше понудсн засдно со 

одговоритс: „дијатонски”, „хроматски” , „цслотонски” , „тсрцно”. 
Жснскитс го погоднја со 45%, а машкитс со 40%. Се добива 
внсчаток дека на ученицитс од таа возраст мелодиското рсдсње 
на тоновитс не им создава сосема јасна претстава за 
интсрвалските растојанија. Овдс точниот одговор сепак бешс 
најголем и изнссува вкупно43%.

6- Прашаљс
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Табеларен приказ на ирашањето: Табела број 28Понудениодговори 1 2 'Гочеи одгов. 3 •1 Нсодгопориле ВкуппонспнтанициЖенски 5 18 261 17 2 303во % . 1,5 5,5 86 5.5 1,5 . :Машки 8 17 238 13 6 282во % 3 6 84 5 2Вкуино 13 35 499 30 8 585во % 2 ; . 6 85 5 i i i i i s i i i i i i l l l l l l l l ® .
Дали комнозицијата што ја слушаат с народна, забавна, џез 

или сериозна музика, уштс со слушнуваљето на неколкутс 
тактови можсшс да сс забележи реагирањето на учсницитс- 
испитаиици на џезсрскиот ритам. Од вкупно 585 ученици- 
испитаиици од осмите одделенија (низ Реиубликата), точно 
одговорија 499 или 85% од испитаммците.

7- Прашање

Табсларен приказ на прашањсто: Габела број 29

Понудснподговори 1 2 3 Точ. одг. 4 5 6 Точ. одг. 7 8 Нсодгопорнле Вкупноисиита-ници1-4 5-8Женски 49 19 14 218 24 30 223 19 3 7 303во % 16 6 5 72 ш 8 10 74 ш ј i; • • l.i R*r.Машки 47 21 7 201 20 26 217 14 6 5 282i ; ПО % 17 7,5 2,5 71 : |  7 9 77 5 р-'2 г~Вкуино 96 40 21 419 44 56 440 33 9 12 585ЈЈО % 1 5,5 7 4 . 72 ,8 10 | Ц | | ':; |§ Л ј | 5 2
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Co седмото прашање од тестот на способности за слушање 
музика, бса ионудеми вкупно осум одгвори. Учениците- 
нсиитаници требаше да одговорат на два, и тоа дали оперскиот 
фрагмснт што го слушаат с „тажсн”, „ороводсн” , „приспивен”, 
„тиумфален” и кои инструменти доминираат при неговата 
изведба. Дска е триумфалсн и со доминација на лимеии дувачки 
инструменти, женските одговорија со 72% односно 74%, a 
машкнте со 71% односио 77%. Заклучок овде ќс биде дека можат 
да го одрсдуваат карактсрот иа комиозицијата, како и 
доминамтноста на поедина груиа на музички инструменти во 
оркестарското узицираљс.
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Табсла број 30
T eaTi na сп о со бн о ст и  за  сп уи ш њ е м у зч к а  V I I I -am  

одделсние
П р а ш ш о с  6p o j о<) 1 d o  7

рсдсп број Т О Ч Н Иодгонорн рпзлик:! ма срсд. 

прсдност

сЈ
ci2 стандардма

д с н н ја ц и ј а

To d=To-M d2=(To-M)2 _  I l c ѓ

1 368 11.301 127.69 "Ч п2 395 38.30 1466.893 550 193.30 37364.894 338 -18.70 349.695 354 -2.70 7.296 391 34.30 1176.497 253 -103.70 10753.698 499 142 30 20249 299 419 62 30 3881.2910 440 83 30 6938.89
1То= 3567 >:r i 2= 82316 10

_поIIс То/п= 356.70 Z d 2/n= 8231.61 о= 90 73

Легендл:'Го • Т О Ч Ш ! одгопорм М - средна аритм. вред. ii - р.тЈлнка од срсд. нрсд <Г - кпадрат иа разлхк a - стапдардна дсвнјациа л - константа 3,14 с - ко1!стаита(оепопл ца природкнот снстем па логоритмитс 2.718)X - скорРавепка ал прссмстунаи.1- па Гаусовата крива ча ппрмална пнстрибуција
X

Ш
-(х-М)'

У = 1 о'
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VIII -  одделение

Исто така учениците-испитаници од осмо оддслсние на 
'Гостот на сиособности за слушање музика, но поголсм број точно 
одговорија што зиачи дска заклучок ќс биде дека тие можат да 
воочат, одредат. различат и ирпозиаат: дурски од молски 
чатворозувк (акорд), бојата на човечките гласови, карактерот на 
содржииата на композицнјата. мснуваљето ма динамиката, 
интсрвалитс мсѓу цела низа од тонови (стспсни), жанр на 
одрсдсма композиција, доминација на одредена група музички 
имструмсити во орксстарот. Таков заклучок слсди бидејќи точно 
одгонориле 68,60%, сродната аритмстичка врсдност изнссува 
M=ZTo/n=356,70, додска стаидардпата девијација о = 90,73.

И овдс за визуслен нрсглед с користена статистичката 
законитост за оиределуван.с нормална (Гаусова) крива на 
распределбата, од Тесгот па способности за слушаљс музика во 
осмо одделенис, нрвата група (иоиулација М ± a = 68,26%), или 
Мч а/Мах.То х 100 = 447,43/585 х 100, односно 266,00/585 х 100) се 
иростира од 45,47% до 76,48%.
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I сст на енособиости за слушањс музика од V до VIII оддление

Ошитиот заклучок од Тестот за слушањс музика од пето д<> 
осмо одделонмс, кој ес користсшс за испнтуваље на онне особини 
на учсиицмтс, ком прстставуваат оппгг иредуслов за успех ма 
сдмпката во областа од учсничката активиост. Тоа сс оннс 
особиии на учсницитс кои зависеа од нивните прсдисмозиции, 
ошптитс знасња и искуства. Знаењата што беа потрсбни за 
решавање на тестот беа о ш ј г г и , а со нив сс дојде до сознание за 
тоа колку сдинката можс да учи. Прску тестот учсницитс- 
исиитапици можеа да одродат, различат, воочар, открмјат, 
вмзуслмо ii акустички да гм прснозиаат компонситите ма 
музичкитот израз и изразиитс музички слементи, врз соодветни 
примсри од музмчката литература.

Табслареп ирсглед на точните одговори по Тестот на 
способности за слушањс музика од иетто до осмо оддсление:

о//0 м a

Знконитост за опрсделувањи нор.малпа 

(\ аусопа) крнва на распределба 

(приата група се простнра од до)

V -одд. 68,33 407,11 85,71 5 3 ,7 8 % -8 2 ,3 0 %  (i. праш. 47,00%-65,60%)

V I -ОДД- 70,55 422,00 90,46 5 3 ,4 7 % -8 2 ,6 5 %

V U -одд. 61,66 360,63 99,08 4 4 ,3 3 % -7 7 ,9 1%

V H I-одд. 68,60 356,70 90,73 4 5 ,4 7 % -7 6 ,4 8 %

Вкупио 67,28 386,61 91,49 49,29 % -7 9 ,8 3  %



267



268

Критериумски тест na знаен.е за слушаи.е музика

(број 2 - ретестмрање)

Цслата со критерпумскпот тсст на зансља за слушањс 
музика целта бсшсда се донссс заклучок, за тоа дали с, или нс с 
иостигната оирсдслсиата цсл, нри што рсзултатите се вреднуваа 
и оценуваа според одпапред утврдена мерка (критсриум).

Во случајов бса ионудсни по една соодвстиа музичка 
композицнја (за сскос одделсиис), а од учсниците-испитаници сс 
барашс во истата да гм воочат, откријат, прспознаат иејзинитс 
музички компонснти, односмо снаќањс и разбирањс на 
композицијата и нивно соодветно ликовно или литературно 
изразување. Од аиализата на иодатоците, поголсмиот дел од 
ученицитс-исиитаници од двассет основии училишта во 
Република Македонија од петто до осмо оддсление (ио сдна 
паралслка од секос оддслсмис, или вкупно 2.392 учениди) гм 
сфатија и разбраа композициитс што им беа понудени за 
слушање ма музика.
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(број 2- ретестирање)

(V- одделение)
1- Прашање

'Габслиреп приказ на прашањето:Поиудени Точсм одгоп. 5 Me Вкуиноодгопори 1 одгоиорнлс мспитанициЖенскн 208 17 61 11 297вс> % |  70 ј Ц ј 6 20 4 л ■' V ’.-’ ■. ■ . ■Матки 202 24 57 17 зсоno % 67 8 19 . 6 '3  ; '■ 'Вкупно 410 41 118 28 597во % 69 7 - 20 4
2- Прашање

Табеларен приказ на ирашањето:Понудениодгопори 1 Точси одгов. 2 3 Ксодгопорнле БкупнонсиптаиициЖенскн 11 266 17 3 297; no % г 4 89 6Машки 23 242 28 7 300no % Ѕ Hi 9 2 -Вкупно 34 508 45 10 597во % б 85 7 2
3- Прашање

Табсларен приказ на ирашањето:Понуден»одгопорп 1 2 Точсп одгоп. 3 4 Heодголорнле ВкупноисинтанпциЖснскн 19 34 196 37 11 297ВО % ;!■ јј<јн!ј 6 . J g g  | 67 12 , , . м јјјјј. |||||р ј"Машки 28 48 165 42 17 300no % }:Лт, f f i l i f i ■ 55 • : Ѕ 6 1Вкупно 47 82 361 79 28 597;■ no % 8 ■ ; |W : . 60
л и ■ Шл .
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4- Прашање

Табеларсн приказ на прашањсто::

Понудениодгопори 1 2 Точ. одг. 3 4 5 6 Точ. одг. 7 8 Нсодгопормлс Вкуиноиспита-нмци1-4 5-8Женски 19 58 149 64 87 59 132 16 7 3 297во % б т 51 .2 1 , 29 20 45 5 2 1Машки 24 51 194 20 64 46 157 24 11 9 300во % 8 17 64 : 7 21 т 53 8 ш IB! % . ...Вкупно 43 109 343 84 151 105 289 40 18 12 597но % 7 18 57 15 25 18 48 ■ U 2 №ЛшШ1дју! ■ у- [иШшш ■*•-* 1?гтЈиД
5- Прашањс

Табсларен приказ ма прашањсто:

Понудсннодгопори 1 Точ. одг. 2 3 4
Точ. одг. 5 Нс

ОДГОБОрИЛС
Вкупноисинтаницн

1-3 4-5Жснски 56 162 68 114 178 11 5 297во % 19 -55 22 38 60 4 2 ■ ■  ■Машки 60 154 71 105 186 15 9 300во % 20 51 24 35 62 5' зВкупно 116 316 139 219 364 26 14 597во % 20 : 53 23 37 61 4 2 s n u  i l i
6- Прашање

Табеларен приказ на прашањсто:

Понудснподговори 1 - Точ. одг. 2 3 Точ. одг. 4 5 Heодговориле Вкупноиспптаници1-3 4-5Женски 34 208 51 174 115 4 8 297во % Ш 70 ш 1 58 39 1И ; ft-.-' •Ii*Машки 23 226 38 168 121 9 11 300во % 9 75 13 56 40 ! Ш 4 и -a, - 1Вкунно 61 434 89 342 236 13 19 597во % 10 ш 73 1 5 1 ; 57 35 ш i  11 . V .• ;
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7- Прашањс

I абеларси приказ на прашањето:

П о сн и 0 1 2 Н с В купн оод говори ле исиитанициЖснски 45 71 176 5 297no % 15 24 : 59 2Машки 21 83 188 8 300ВО % 7 27 63 3Вкуиио 66 154 364 13 597no % 11 26 61
Во пстто оддслснис за слушањс музика, музички беше 

илустрирана композицијата „Песна за Гоце” од Тодор Скаловски. 
Во седум ирашања беа понудени вкупмо 29 одговори, а од 
учемиците сс барашс да одговорат па 10  ирашања.

Учениицте-испитаници во поголсм број (и процснт) точно 
одговорија. Имено, дека композицијата с хорска (вокална) 
одговорија вкуино 410 ученици-испитаници или 69% од вкупниот 
број 597 испитаници.

Тоа што истата е инспирирана од народната пссна „Црна се 
чума зададе”, одговорија дури 89% од женските, a 81% од 
машкитс, или вкунно 85%. Дека комнозицијата ја извсдува 
мсшан хор, точно одговорија вкупно 60%, дека е триделна 57%, a 
тоа што шематската градба с А  Б А , точсн одговор дадоа 48%. 
Соло гласовите дска сс во вториот дел, и истите ги псат сопран и 
баритон, точно одгворија 53% односно 61%. За нејзиниот 
карактер, дека е тажен, и динамиката на композицијата се 
менува, точно одговорија 73% односно 57%. Со седмото 
прашање сс бараше од учениците-ислитаници преку цртеж да го
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искажат она како тие ја замислупаат (како ја доживеале) таа 
композиција. Томно одговорија 61 %, а дслумно точно 26%.

Од анализата на тестот и добисните модатоци може да се 
извлечс заклучок дека учсниците од неттитс одделенија ги 
поочија, ги открија и разбраа изразните елсменти на 
комиозицијата и соодвстно ликовно се изразија.

Крнтернумски тсст па зиасње за 
слушан>с музмка V - одд- 

прашлн.с бр. 7

U2 0 - посни 1 • носн 2 • посни
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Крит ериум ски т сст  na зпаеп.с за слуш ањ с музика  
V- т о одделспис 

П ра ш ањ е б р о ј od I  до 6

рсдев број точниодгопори |»Г)ЛНКП IISI срсд. ирсдиостcl d2 стапдарднадсвијацвја
To d=To-M d2=(To-M)2 \ Z c r1 410 35.89 1288.01 n2 508 133.89 17926 233 361 -13.11 171.904 343 -31.11 967.905 289 -85.11 7243.906 316 -58.11 3376 907 364 -10.11 102.238 434 59.89 3586 689 342 -32.11 1031.12

2Л"о= 3367 Y.d2= 35694 89п=9 М=1То/п= 374.11 ZdJ/n= 3966 10 o= 62.98

Легснда:To - T04 III1  одговори М - срсдна аритм. врсд.<1 - разлика од сред. вред. d! - квадрат на разлик. о • стапдардна девијациа a - константа 3,14 с • ко1!станта(осиопа на природнлот снстем па логорнтмитс 2.718) х - скорРапсика за пресметувањс иа Гаусовата крива за нормллна дистрибуција
к
1То

у =  — • е

-(.V-■ '/)• 
1а'
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КРИТЕРИУМСКИ T E C I  НЛ ЗНАЕЊЕ ЗА СЛУШАЊЕ МУЗИКА - (бр. 2 - ретестирање)____VI_____ одделение Тестирањето е изоршено на ден:_________ 199_год.Програмски тсмз: Слушање музика. Насгавна вдииица: „З а  Елиза" од Л. В. БетооенОснооио училиште ________________________________________________________" - _ /место/Испитаиик: VI _одделение/име и презиме/(одговори со ппишуопи.с ма знак ,,х" - оо местото озиачено покрај соодоетпиот одгооор)1. Оваа комлозиција се исполнува со имструментот:
Q Q2. Беговен, оваа композиција ја посветил на Елиза • девојка која што:

Г Г л
\  моразсла Ј

( миогуја \V  сакзл ј

3. Bo оваа композиција се искажаии и можат да се воочат:
р п л и е с о л с н и

\  / '  С уд б и и С К О
м у о с т о а  и

м е л з н х о л и ч н  1 \ р а с п о л о л е л
и м е л о д и и □ \  и ја

4. Пиесатата е: не
контрастираат 

(исти се)

- и деловите меѓу себе:5 Почетната мелодија - (темата) по карактер е:
иистата е во:

молскн дурски
тоналитет тоналитет

О6. Расположението (карактерот) ма оваа композиција е:
цело ореме 

исто- а нејзината динамика (јачина) е: се менува
- f  О  t  о7. Преку цртеж, одиосио со збороои ооаа композиција ја замислувам оака:
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Критериумски тест на знаење за слушање музика

(број 2 - ретестирање)

(VI- одделение)

1- Прашање

Шсматски ириказ на прашањсто:Понудсии I 2 Точо» 4 He Вкупноодговори одгов. 3 одгспорнле иснитаницнЖенски 29 14 218 34 7 302no % 10 5 . 72 i i 1 шMauiKii 3 18 259 27 11 318no % 1 6 82 8 3Вкупно 32 32 477 61 18 620BO % 5 5 77 10 3

2- Прашање

'Габеларен приказ на прашаљсто:Понудени \ 2 Точси одгов. Ис Вкупноодговорн 2 одг опорклс испитанициЖенски 13 11 267 11 302; во % 4 . 4 i ш лМашки 10 18 281 9 318во % - 6 11ШТВШ 111* ilsiisl »  i?Вкуино 23 29 548 20 620:ВО % 4 5 88 3 I
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3- Прашање

'Габеларсн приказ ма прашањсто:Понуденн 1 Точсн одгон. 3 Нс Вкупноидгопорн 2 одгопорнле 11С1штаниц11Жснскн 33 206 44 19 302во % '1 - 68 '15 6 : ..1 Ш ШМашки 45 194 57 22 318во % 14 61 18 7Вкупио 78 400 101 41 620во % 13 65 15: 7Ш- ' • 'к 11 i. IB

4- Прашаљс

Табеларсн приказ на прашањсто:

Понудсниодгопори 1 2 Точ. «дг. 3 4 Точ.одг.5 Heодгопориле Вкуинонсгштаиицм1-3 4-5Женски 8 11 276 93 198 7 11 302во % 3 4 91 31 65 2 1  ■ ј - . . ..........Машки 9 41 262 149 166 6 3 318во % 3 13 82 47 52 2■ ■ 1 : : р |Вкупно 17 52 538 242 364 13 14 620
Ш 3Г :® г » ^ ~ 39 59 2 • 2 §
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5- 11 pama ii>c

TaGejiapcn прмказ па ирашан.сто:I (опудсни 1 Точ. ojir. Точ. <»дг.
4

11е одгопориле Вкупкоодговорм 2 3 1-2 3-4 1!С1штаниц11Женски 114 177 181 106 11 12 302во % 38 59 61 35 3 4Машки 115 189 175 124 14 19 318no % 36 59 55 39 5 6Вкупно 229 366 359 230 25 31 620ио % 37 59 58 37 4 5

6- Прашаље

Табелареи прмкнз па прашањсто:Понудени Точ. одг. 2 3 Точ. <1ДГ. He одгопорилс Вкупно
одгопорп 1 4 1-2 3-4 испитанпциЖенски 246 45 141 152 11 9 302во % 81 15 47 50 4 ; 3 V - ,3-  ̂ :Машкн 251 53 144 168 14 6 318во % 79 . 17 45 53 : 4 2 • \Вкуино 497 98 2Ѕ5 320 25 15 620DO % 81) 16 46 52 4 2 •
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7- Прашање

Табеларсн приказ иа прашањето:

П о сн и 1) 1 2 М содговори л с ВкугшоиспитанициЖснски 97 150 42 13 3027; 13 о % - 32 50 14 . .  4 | :Ш  | р  ||1 ftМашки 103 15S 39 18 318no % 32 50 .12 шV- . | | i ! TВкупно 200 308 81 31 620no % 32 50 13 5

К ритериум ски тсст иа зпасп>е за сл у ш ан .с м узика V I-  одд. п р аш ан .с Г>р. 7

LQ 0 - ПООИИ 1 - 111 >с-11 2 - IIOCUII
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Крит ериум ски тест na зпаењс за слуш ањ е музика  
VI- т о одделепие 

П р а ш а њ с б р о ј od I до 6

pencil орој

1=9

точниодговори
To 477548400538364366359497320

ХТо= 3869М=ЕТо/п= 429.89

|>:г1лнка  пи сред. 

иредиост

dd=To-M47.11118.11-29.89108.11-65.89-63.89-70.8967.11-109.89

d2=(To-M)22219 4613950.23893.3511688014341.354081 795025.234503 9012075.57
>;d2= 58778 89Ed2/n= 6530.99

стапд;|рдп:1дспмјација
(T = L d :

\ 11

о= 80 81

Легеида:To - точнп одговори М - срсдна аритм. иред. cl - разликл од срсд. пред. <1! - киадрат па раалпк. 
a - стаидардна девијацна л - констаита 3.14 с - копстапта(ос!1ова на природпиот систсм на логоритмптс 2.718)X - скорРавеика ja прссмступање па Гаусовата крива ja пормалпа дистрпбуцпја

к
I  To

— {-V— М )"

d );“ W 2 л

!I
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Co крнтериумскиот тсст на знасње за слушање музика 
(ретсстирањс) беа онфатени вкупно 620 ученици (302 женски и 
31Ѕ машки) во папрсд сиомематите учмлишта.

Музички бешс илустрирана „За Елиза” од Лудвиг Ван 
Бстовси.

За истата миз седум прашања бса понудени дпесст и чстмри 
одговорн, а ученицито-иеиитаиици трсбашс да одговорат па 
дссет.

Композицијата, дска сс исполнува со инструментот клавмр 
(иијано) точно одговорија 77%. Дска Бстовеи оваа композицмја 
ја посветил на Елиза- девојка која што „многу ја сакал” , точсн 
одговор дадоа дури 88% од испитаниците. Со трстото прашање сс 
бараше од учеииците-испитаници да воочат што е искажано со 
таа композиција. Од понудените одговори, сспак поголемиот број 
точно одговорија 65% од исиитаницитс со тоа што воочиле дека 
во истата сс изразувааг „развесслени чувства и меланхоличнм 
мелодии” . Дска ииесата с повеќсделна, и деловитс муѓусебе 
контраетираат, процентот на точнитс одговори бешс 87% 
односмо 59%. Дека почстиата мелодија по карактср е „разиграна 
и подпижна” и истата с во „молски тоналитст” , точио одговорија 
59% односно 58%. За нејзиното расположение (карактер) дека с 
лирски, и дсла динамиката се менува точно одговорија 80% 
односно 52% од вкупниот број (620) ученици-испитаници. 
Нивното изразување преку цртсж, односно со зборови не беше на 
завидно ниво. Солидно се изразија н соодвстио нацртаа 13%, a 
делумио 50%.

Ссто напрсд дава за право да сс извлсче заклучок дека 
учсницитс во иоголем дсл ја сфатилс, разбрале и доживсале 
композицијата.
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КРИТЕРИУМСКИ ТЕСТ НЛ ЗНЛЕЊЕ ЗЛ СЛУШАЊЕ МУЗИКА- (бр. 2 - ретестирање)_____ VII____одделепис Тестирац,ото е извршено на ден:_________ 199__ год.П|к)Г|)лмска тсм.ч: Слушпи.е музикз, llaciaon;i одиннца: „В 'л таоа" од Б. СметапаОспоипо учипиште: _____________________________ _______________________ " - ____________________
.VII /место/.одделениеИспитамик:_______ _____________________________________ -/име и презимс/(одгооори со олишуиање ип зпак „х" - во мсстото озпачеио пскрај соодоетниот одговор)1. Ооаа композиција ја изоедупа:

2. Оваа композиција Беджих С метана ја посветил на:апсопутна прогрлмскамузика музикаи истата е уОао пример за: — О Ј О3. Почетнзта мелодија од композицијата асоцира ма:

4. Втората мелодија (тема) од оааа композиција доловуоа жуборење на поток и do однос на проата е: —--------- — т  ^

5. Со спојување иа двете мелодми (теми) кои постепеио растат и се создава широка тема што
------;

О О .

асоцира иа: _ ----------1------ --------1--------Труба Триангел Конграбас Фпгот / силсн \ 1 оетпр Ј / разлисте A 1 на гора ј
' житии . полиња

а краткиот тон иа крајот од фразите го прави ииструмемгот?;6. Широката и полна мелодиска лимија (тема) е пропратена со:само сднашо поорќс пати
- а темите (глаопите мелодии) се јаоувас!

истите не можс да се __ DQoyai__
4- — Г *могмои \ f  москлад \ /  нсма( ,,и i [ томскитомско Ј \ СЛ СМ О И Т / V иијпнсирсликањо / Nw И \  ања

7. Преку цртеж, односно со зборови оваа композиција ја замислувам вака:
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Критернумски тсст на зиаси.е за слутап.е музика
(број 2 - ретсстнрањс)

(VII- одделсиие)

1- Прапшњс

Табеларсп ириказ ма lipainaibCTo:Понудсни I 2 Точсп 4 Пс Вкупноодгопорн одгоп. 3 одгопориле iiciiiiTaiiiiuHЖснски 39 73 176 13 7 308во % 12 24 57 4 3Машки 42 59 154 21 6 282«0 % 15 21 55 7 2Вкуино 81 132 330 34 13 590во % 14 22 56 б 2
2- Прашање

Табеларсн приказ па ирашањсто:Понудсниодговори 1 Точ. одг. 2 3 Точ. одг. 4 Нс одгопорилс Вкуннонспитаннцп1-2 3-4Жсискн 54 247 106 191 7 11 308во % 18 80 34 62 . 2 И јЅМашки 53 220 100 169 9 13 282no % 19 1 78 35 60 |  3 шшВкупно 107 467 206 360 16 24 590во % 18 79 35 61 3 4 :■ т
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3- Прашањс

Табсларен ириказ на прашаљсто:Понудсниодговори Точсн одгов. 1 2 3 Нсодговориле ВкупноисиитаницаЖенски 189 64 38 17 308во % 62 20 12 6Машки 166 47 48 21 282во % 59 .. 17 ■л 7 Ш  .. .Вкупно 355 111 86 38 590во % 60 :та:. 19 14 * ■ H S I B
4- Прашање

Табеларсн приказ на ирашањсто:Понудсни 1 Точен одгов. He Вкупноодговори 2 Ј одговорилс нспптанициЖснски 99 104 84 21 308no % 32 34 27 .7:... •Машки 82 98 75 27 282«0 % : Ш 29 35 26 ■ ■ W K  ■Вкупно 181 202 159 48 590“ °  % ' 31 34 27 8
5- Прашањс

Табеларен приказ на прашањсто:

Понудсннодговори 1 2 3 Точ. «>дг. 4 5 Точ. одг. 6 7 8 Heодпжорилс Вкупиоисиита-ници1-4 5-8Женски 46 20 57 174 87 99 55 51 11 16 308: во % 15 6
i 19 56 28 : ' 32 лѕ » ѕ; 5Машкн 20 42 45 167 73 81 50 69 8 9 282® во % т 15... is : g | l i ,.2 6 , шт-т -48 24 "' -S,v-. Ј 3 - • у:: -Вкупно 66 62 102 341 160 180 105 120 19 25 590

1и ш ѕ 11Ш  ■ii 58 27 30 18 20 1» iafc
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6- Прашаље

Табсларен приказ па прашањето:

Понудсниодговори Точ. одг. 1 2 3 4 Точ. одг. 5 6
Нсодговорнлс Вкупнопспитаиицп1-3 4-6Жснски 167 32 95 59 154 S3 14 12 308во % 54 10 31 19 50 27 5 4Машки 151 33 83 53 146 72 15 11 282во % 54 12 29 19 52 26 5 3Вкупно 318 65 178 112 300 155 29 23 590во % 54 11 30 19 51 26 5 4

7- Прашање

Табслареи приказ па нрашањсто: Н с В кун н оП о сн и 0 1 2 одговорилс испитанициЖснски 46 176 73 13 308no % 1.5 57 24 9Машки 42 161 59 21 282no % 15 57 21 Л. | 'Вкуино 88 337 131 34 590; ПО % 15 57 22 6 V  • . ] :

Критсрнумскн тсст !!'.» зиасњс за слушаи.с музнка V II- одд. 
lipaiuaiKC up. 7

0 • IIOCHII 1 - посн 2 - ПОСШ!

C o  критериумскиот тсст на зиаење за слушањс музика 
(ретестирање) за ссдмо одделенис беа опфатени вкупно 590 
ученици-испитаници (308 женски и 282 машки) од дваесет 
училишта во Република Македонија.
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За музичка илустрација no седмо одделение 6eujc понудсна 
симфониската посма „ В ’лтава” - од циклусот „Моја татковииа” од 
Беджих Сметана.

Преку понудени дваесе и дсвст одгвоори, од учениците-

исиитамици сс Gapainc да одговорат само па дссст. Дека 
комиозицијата ја изведува симфониски оркестар, точно

одговорија 56% од вкупниот број иснитаници. Toа што Беджих

Сметана оваа композицпја ја посветил на „убавата чешка река” , е

и убав нример за „програмска музика”, одговорија 79% односно

61%. За асоцирањсто на почстнага мслодија како „извор иа мал

м вессл поток”, одговор дадоа 60%. Дека втората мслодија

доловува жуборсњс на иоток и no одпос на првата с „поладна и

мрачна” , одговорија 34%. Со иеттото прашаље од ученицитс сс

барашс да го откријат асоцираљсто на широката тема.

Позитивно, одиосмо (дска таа асоцира на голсма разбранета

рска, и дека крајниот тон од фразата го прави инструментот

триангл), точио одговорија 58% односно 30%. Дали широката и

полна мслодиска линија (тсма е иропратена со мотиви на тонско

сликање, и темите сс јапуваат повсќе иати, учениците одгопорија

со 54% односно 51%. На крајот, од учениците испитаници сс

бараше нреку цртеж, односио со зборови да сс искажат, како ја

замислуваат оваа композиција. Од проучените цртежи се

констатира дека 2 2 % одлично ја разбралс и соодветно нацртале,

меѓутоа 57% од испитаниците дадоа делумна слика за самата

композиција.

Од проценката на целокупнитс одговори од овој тсст може 
да сс извлсчс заклучок дека сспак поголемиот дел од ученицитс- 
испитаиици ја разбрале и доживсалс слушаната композиција.
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Критериумски тест иа зиаен.е за слушаљс музика

(број 2 - рстсстирнње)(VIII- одделение)
1- Прашање

Табеларсм ириказ на прашањсто:Понудсниодговори 1 2 Точси одгов. 3 Heодговориле ВкупнонспитаннциЖенски 29 37 230 7 303no % 10 12 76 2 ’ . ■' "v ■ . у . ’’v _ .■-Машки 41 48 182 11 282во % 14 17 65 4Вкупно 70 85 512 18 585no % 12 15 70 3
2- Прашањс

Табелареп ириказ на прашањсто:Понудениодгопорн 1 2 3
Точсн одгоп. 4 He

одгопориле

ВкупноиспитанициЖспски 26 41 34 188 14 303no % 8 14 11 62 5 ■Машки 39 23 41 169 10 282no % 14 8 15 60 3Вкуино 65 64 75 357 24 585

no % 11 11 13 61 4
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3- npauiaibc

Т а б с л а р с н  п р и к а з  и а  п р а ш а њ е т о :
Понудениодгопори Точ. одг. 1 2 3 4 5 6 Точ. одг. 7 Нсодгопорилс Вкупиоисичтапиди1-3 4-7Жсискн 194 75 22 21 34 78 151 12 19 3031)0 % 64 25 7 3 11 26 50 4 6Машки 182 49 34 21 40 51 146 17 24 282no % 65 17 12 7 14 18 52 6 9Вкупно 376 124 56 42 74 129 297 29 43 585no % 64 21 10 7 13 21 51 5 8 ј! ‘

4- Прашањс

Табслареп приказ на прашањсто:Понудспп 1 Точси одгоп. 3 Нс Вкупноодгопорн 2 одгоиорилс ис1штан1|ц||Жснскп 11 201 76 15 303во % 4 66 25 5 J igМашки 32 187 53 10 282no % 11 66 19 4Вкупно 43 388 129 25 5Ѕ5во % 7 66 22 5

5- Прашањс

Табеларсн ириказ на прашањето:Понудсниодговори 1
Точси одгоп. 2 3 Нсодговорилс ВкупнонспитаницнЖенски 73 167 48 15 303

DO % 24 55 16 : : е т - Л. т:. '• .гЧ: •Машкп 31 184 56 и 282
DO % 11 ш 65 20 4Вкуиио 104 351 104 26 585no % 18 • 60 18 4
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6- Прашањс

Табеларсн ириказ на прашањето:

Понудсииодгопори Точ. одг. 1 2 3 4 Точ. ОДГ. 5 Нсодговорилс Вкупнонсмитаници1-3 4-5Женскн 172 57 58 133 157 16 12 303во % 57 19 1.9 44 52 5 4Машки 153 57 55 112 148 17 22 282во % 54 20 20 40 52 6 8Вкупно 325 114 113 245 305 33 35 585во % 55 20 19 42 52 6 6
7- Прашањс

Табсларен ириказ па ирашањето:

П осн и 0 I 2 М содгопорилс ПкупноиспитанициЖснскн 36 74 172 21 303во % 12 24 57 7 - -Машки 48 68 149 17 282во% 17 24 53 6Вкуино 84 142 321 38 585во % 14 " 24 55 : .......-Крмтсрнумски тсст на знаеи.е за слушањс музика VIII- одд. прашањс бр. 7
•Л

Со критериумскиот тест ма знасље за слушаље па музика ио 
осмо одделснис бса опфатени вкупно 585 (303 женски и 282 
машки) ученици-испитаници во наиред сиоменатите училишта во 
Рсиубликата.
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Како музичка илустрација, a па која требаше да и сс 
откријат музичките комионснтм, п нејзините изразпи слементи за 
слушањс музика, сс дадс хорскиот фрагмепт „Хорот на Евреите”

од оиерата „Набуко” од Цузспс Всрди.
Со ионудсми двассст м шсст одговори, од учениците- 

иснитапици сс бараше точнода одговорат само на девст.

Дска овој хорскн фрагмснт го извсдува орксстар и мешан 
хор, точно одговорија 70%. За мелодиската линија која с 
засноваиа на триолско-ритмичко иулсирањс, одговор дадоа 61% 
од вкупмиот број тсстирани учсници. За постосњсто иа контрасти 
иомсѓу деловитс, како м дииамичкото нијасирањс на повикот 
„зошто молкна п зошто е пема” , во „фортисимо” (ff) динамика, 
одговорија 64% односно 51%. Дска почетната „полстна” 
мслодија во коммозицијата сс јавува „иовсќе нати” , одговор дадоа 
66%, а дска композицијата по карактср с лирско-драмска, точно 
одговорија 60% од тестиранитс учсници- За складноста мсѓу 
оркестарот, хорот, тскстот и самата мзвсдба, дека с совршена, и 
дска иостои модулационсн момснт, одгворија 55% односно 52% 
од нспитанпцитс. И кога на крајот трсбаше со цртеж, односно со 
зборови да го искажат опаа што го ночувствувале и доживсале 
истото и да го насликат, од понуденитс цртежи и текстовн се 
доби сознаиие дска 55% од учсницитс солидно се изразија, a 24% 
делумно.

И овде може да следи заклучок дска учениците од осмите 
одделенија ги воочилс, откриле, разбрале, сфатиле и доживеале 
музичките компонснтм, и изразиитс музички елсменти на 
понудемата музичка комиозиција.



.292

К р и т е р и у м с к и  т е с т  n o  з п а с њ с  з а  с л у ш а њ е  м у з и к а  
V I I I  - о д д е л а ш с  

П р п ш ш и е  б р о ј  о<) I  д о  6

pencil Ч |)(> |

п=8

точпнодговори
To 512357376297388351325305

1То= 2911М=ГГо/п= 363 88

|i:i (Jliikii Ш1 i
ирсдиостcld=To-M148.13

- 6.8812.13
- 66.8824.13
- 12.88-38.88-58.88

d2=(To-M)221941.0247.27147.024472.27582.02165.771511.273466.27

Id  -  32532 88Id  /n= 4041.61

стапдлрлпадепијација
Is cl -

a  =

c=  63 57

Лсгеида:To - T04HII одговорн M - среднаарнтм.вред.
(I - разлнка од срсл- прсд. 
(1! - квадрат ii.i рачлик 
о - стаидардна дошјацна 
п - копстанта 3.14 
с - константа(ос!1опл на 
ирмродннот ciiCTCM па 
логорнтмитс 2,718) 
х - скор

1’апсмка ча мрсеметундп.е 
на Гаусипата крииа «а 
нормална дистрпоуција

к
ITo

V =  — —  • е -(л-А/Г

G ' l l n



2 93

Критериумски тест на знаење за слушање музика «д V д« V III одделсние
Критсриумскиот тест на зансње за слушање музика, сс 

користсшс да сс пиди дали с или нс с иостигната опрсделсната 
цсл. Истиот, воедно бсше и донолнување па гестот на 
снособности за слушањс музика. Цслта со овој тсст беше да сс 
испита зиасњсто за слушањс, восприемаље, доживување м 
особено за изразување (нреку цртеж илм лигературен тсст) на 
учснициге од слушаната музика. Во случајов беа понуделм 
соодвстпи музмчки комиозиции (за секос оддсленис од петто до 
осмо по една комиозиција), и од ученицитс-испитаници сс бараше 
да ги воочат, откријат, различат м преиознаат музичките 
комионепти, одиосно сфаќањс и разбирањс на композицијата и 
нивно соодвстно (ликовно или литературно) изразување.

Поточно критсриумскмот тест на знасње за слушање 
музика, бсшс паправен (како дополнување на тсстот на 
способности за слушање музика) во функција иа мзготвувањето 
иа корпуси од музички дела за слушање музика, исто така и 
пивно мстодско обликување.

Од податоцмтс ма точнитс одговори во тссгот можс да сс 
заклучн дека учениците од истто до осмо оддслсние, во поглолсм 
број, ги воочија, открија, визуелно и акустички ги ирспознаа 
музичкмтс компоненти на понудените (соодвстни) музички 
композиции, и соодвстно ликовно, односно, литературно се 
изразија.

Таков заклучок за критсриумскиот тест па способности за 
слушање музика слсди од таму што во петто одделеиие од ирвото 
до шсстото ирашање точно одговорија 65,00%, срсдната 
аритмстичка вредност с 374,11, стандардната дсвијацнја с 62,98.
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Co KopncTcibCTo ii на статистичката закоиитост за опрсдслување 
нормалиа (Гаусова) крива па распредслба, од тестот првата група 
(поиулацмја М ± a = 68,26%), нлп М+сг/Мах.То х 100 = 437,10/597 х 
100, односно 3 I 1,10/597 х 100) сс нростира од 52,11 % до 73,21 %.

Во шесто одделение на тсстот (од првото до шестото 
мрашање) т<.)чио одговорпја 68,80%, срсдпата аритмстичка 
врсдност с 429,89, стандардиата девијацијл с 80,81. Со 
користсљето и на статистичката законитост за опрсдслуваљс 
нормалиа (Гаусова) крива на распрсдслба, од тестот првата група 
(иопулација М ± о = 68,26%), мли М+ст/Мах To х 100 = 510,80/620 х 
100, односно 349,10/620 х 100) сс простира од 56,30% до 82,38%.

13о седмо оддслсинс па тсстот (од првото до шсстото 
прашањс) точио одговорија 56,20%, срсдната аритметичка 
продиост с 317,00, стамдардиата дсвијација с 80,84. Со

користсњсто и на статистичката закоиитост за опрсделувањс 
нормална (Гаусова) крмва на расиределба, од тсстот првата група 
(иопулација М ± с  = 68,26%), или M-io/Max.To х 100 = 397,84/590 х 
100, одпоспо 236,10/590 х 100) сс простира од 40,01% до 67,43%.

Во осм» одделение на тсстот (од првото до шсстото 
прашањс) тичмо одговорија 62,00%, срсдната аритметичка 
вредност с 363,88, стапдардната дсвијација с 63,57. Со

користсн.сто и на статмстичката законитост за определуваљс 
мормална (Гаусова) крива на расмределба, од тсстот првата група 
(популацмја М ± a = 68,26%), или М+с/Мах.То х 100 = 427,40/585 х 
100, односно 300,30/585 х 100) сс иростира од 51,33% до 73,05%.

Ссмите ирашаља во onoj Критсриумски тест на занења за 
слушањс музика но сите одделенија (од пстто до осмо) беа за 
соодвстно изразувањс на учсницитс-испитаници, одпосио, прску 
слушана музичка композиција, ликовно (преку цртсж), односно
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литературно да се нзразат. Од добиенитс иоени во тестот, може 
да сс заклучи дека ноголсмиот број учсници-испитаници при 
слушаље, восприемање и доживување на слушапа музика можат 
и соодистио лмкоиш) или литоратурии да сс изразат.

Табсларен ирсглсд на точните одговори во

К р п т ср и ум ск и о т  т с с т  иа зиасњ с за слуш аљ е музика од  и стто  до 

о см о  одделснис:

% м ст
Закопнтост за оиределупа-н.о пормална (Гаусона) крм-иа на расирсделба(приата груна сс ироетнра оддо)

3 ^т: o'Ѕ- с • ~
V -одд. (<>д 1 доб М|1.) 65,00 374,11 62,98 52,11%  -7 3 ,2 1 % 87

V I -ОДД. (|)Д 1 доб П|1.) 68,«0 429,89 80,81 56,30%  - 82,38% 63
V I l -оДД- (од 1 Д<> п1') 56,20 317,00 80,84 40,01%  - 67,43% 79

V I I I -одд.(од 1 ДО л пр.) 62,00 363,88 63,57 51,33%  - 73,05% 79
В купн о (од 1 д» 6 "!>■) 63,00 371,22 72,05 49,93%  -7 4 ,0 1 % 77
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3.2. А Н Л Л И З А  Н А  П О Д А Т О Ц И Т Е  И Р Е ЗУ Л Т А Т И Т Е  
Д О Б И Е Н И  ПРИ И С П И Т У В А Њ Е  Н А  С Т А В О В И Т Е  
Н A  11АСТ АВ Н И Ц И Т Е З А  З Н А Ч Е Њ Е Т О , М ОЖ - 
Н О С Т И Е , С Т Е П Е Н О Т , В И Д О Т  И Н А Ч И Н О Т  Н А  
К О Р И С Т Е Њ Е  (С О О Д В Е Т Н А ) М У З И К А  З А  М У ЗИ -  
Ч К А  ИЛУСТРАЦИ.1А ПРИ СЛ У Ш А Њ Е М У З И К А , 
K A K O  И О Д Р А З О Т  О Д  И С Г А Т А

Прашалникот скалср иоспужи за иснитувањс на ставовитс 
на наставниците aа значењсто, можностите, стсиснот, пидот п 
начинот на користсње (сооднстна) музика за музичка илустрација 
при слушање музика м одразот на ученицитс кои истата.

Со овој истражуиачкм инструмснт бса опфатсни 
(анкетирани) вкупмо 184 наставници, од повеќс општина во 
Рспублика Максдонија што ја изведуваат наставата ио музичко 
восиитанис-образованис во осиовнитс училишта.

Прашалникот-скалер го иоиолиија наставници со вишс и 
високо стручно ибразованис и со работен стаж од една до 34 

годишно работно искуство.
Со истиот бса опфатени вкупно шеснаесст односно 

ссдумнассет прашања, и со сское прашањс бса понудеии по три и 
повеќс одговори. Од наставницитс сс бараше да се определат 
само за сдсн од понудснитс одговори. Од аиализата на 
пополиетите нрашалници може да сс види дска наставницитс што 
ја извсдуваат наставата ио музичко восиитание-образование, 
особсно за наставната содржина Слушање музика, имаат 
различни ставови и гледања на иоедини нонудени одговори, a 
идентични кон други одговори што сс однссуваат околу 
програмската тема Слушањс музика.
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1. Д е л а т а  о д  м у з и ч к а т а  л и т ср а т у р а  к о и  с е  к о р и с т а т  о о  н а с т а в а т а  за с л у ш а њ о  м у з и к а  п р и д о н е с у о а а т  д а  се :
а. - зголеми степеиот на мотивираносг за наставна работа
б. - создаде добра оснопа за натамошпа работа на наставникот
в. - дополни предаоањето па наставиикот
г. -  предизвикаат одредсии емоцин кајучениците
д. ■ воспоставаг поблиски односи со учениците

1- Прашањс

Процентуален ирсглед на ирашањето:

Со првото ирашање се барашс да сс види ставот на 
маставницитс за тоа колку нрмдонссуваат музичкитс дсла од 
музичката литература ком сс користат во наставата.

Дска ќе сс зголсми стспснот на мотивираност за наставна 
работа сс изјаснија 98 наставници или 54%, за создавање добра 
основа за натамошна работа на иаставникот се изјаснија 17 или 
9%, дска ќс се доиолни прсдавањето на наставникот, 
изјаснувањето беше само 10 наставника или 5%, за тоа дека ќс се 
предизвикаат одредени емоции кај учсницитс, сс изјаснија 45

наставници или 24%, а за воспоставување на поблиски односи со 
учсницитс имаше 14 одговори или 8%. Што се однесува до ова

прашањс најидентично одговорија дска ќс се зголеми стеиенот на 
мотивираност за наставна работа. Заклучок ќс бидс дека 
најмногу ќе сс зголсми стеиснот на мотивраност ма наставната 
работа

П[)ашалпнк скалср 1)П|>ашање
И д □  ѓ

<4% В"/„

5% 0 6 9 %
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П р а ш а л н и к  - с к а л е р  П р а ш а њ с  бр.1
О б р а з о в а н н е  - В ш и е _____________fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 71 78 -7 49 0.62821б 11 10 1 1 0.1в 7 5 2 4 0.8г 24 21 3 9 0.42857Д 10 9 1 1 0.11111У= 123 123 0 64 2.06789

X2- 2.06789

Прашалник - ск;шер Прашање бр. 1 Работно нскустпо до 15 год_______fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 55 60 -5 25 0.416676 8 5 3 9 1.8
B 5 5 0 0 0
Г 25 20 5 25 1.25A 7 10 -3 9 0.91= 100 100 0 68 4.36667X 2= 4.36667

Прашалник - скалер Прашањс бр. 1 Пол -Женски
fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/ft

a 55 50 5 25 0.5
б 12 10 2 4 0.4
B 7 10 -3 9 0.9
Г 27 25 2 4 0.16A 6 12 -6 36 3E= 107 107 0 78 4.96X 2= 4.96

П р а ш а л н н к  - с к а л е р  П р а ш а њ е  б р . 1
О б р а з о в а н н е  - В н с о к о ______________________

fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 27 28 -1 1 0.0357146 6 5 1 1 0.2
B 3 6 -3 9 1.5r 21 16 5 25 1.5625Д 4 6 -2 4 0.6666671= 61 61 0 40 3.964881.Y:= 3.964881

Прашалннк Работно иск' скалср Праш ство нап 15 го1H>C 6p. 1Afi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 43 40 3 9 0.225б “ i i 10 -1 1 0.1в 5 6 -1 1 0.166667г 20 15 5 25 1.666667
Д ~ 7 l 13 -6 36 2.769231

1= 84 84 0 72 4.927564
X 2= 4.927564

Прашалник - скалер Прашање бр. 1 Пол- Машкнfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 43 40 3 9 0.225
б 5 3 2 4 1.333333в 3 5 -2 4 0.8
г 18 15 3 9 0.6
д 8 14 -6 36 2.571429

£ = 77 77 0 62 5.529762
X2= 5.529762
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2. Понудените музички композиции за музичка илустрација при слушање 
ма музика предвидени со наставната програмз:

а. - одгооараат на оозраста на учениците и нивните психофизички и
музички способности

б. - не одгооараат на возраста на учениците и нионите психофизички и
музички способности

u. - иекои  о/| h u d  одговараат а иекои  о/| пио нс одгооараат на музичкиге 
способности  на учениците

2- ПрашањсПроцснтуалсн преглед на прашањсто:
Прашалиик скалер 

2) Прашап.с

6
26%Дска ионудсните музички композиции за музичка илустрација при слушање на музика предвидени со наставиата програма, одгонараат на возраста на учениците и нивпите исихофизички и музички способности, од анкетираиите наставници сс изјаснија 69 или 38%, дска иститс ис одговараат се изјаснија 48 наставиици или 26%, а тоа дска неои од нив одговараат, а мскои од нив нс одговараат анкстиранитс сс изјаснија во 36% односно 67 наставници. Заклучок ќс биде дека иеком од комнозициитс одговараат а нскои ие.
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П р а ш а л н н к  - с к а л е р  П р а ш а њ е  б р.2

О б р а з о в а н и е  - В и ш е  _____________fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 52 50 2 4 0.08б 34 33 1 1 0.0303в 37 40 -3 9 0.2251= 123 123 0 14 0.3353
X2= 0.3353

Прашалник - скалср Прашање бр. 2Работно иск r'CTBO no 15 ГОДfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 37 40 -3 9 0.2256 25 20 5 25 1.25B 38 40 -2 4 0.11= 100 100 0 38 1.575A'2= 1.575
Прашалннк - скалср Прашање бр. 2 Пол -Женскиfi ft (fi-fl)2 (fi-ft)2/fta 32 30 2 4 0.133336 32 35 -3 9 0.25714n 43 42 1 1 0.023811= 107 107 0 14 0.41429

X2= 0.41429

П р а ш а л н и к  - с к а л е р  П р а ш а њ е  б р . 2

О б р а з о в а н н е  - В и с о к о  ______________fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 17 20 -3 9 0.456 14 15 -1 1 0.066667B 30 26 4 16 0.6153851= 61 61 0 26 1.132051
X2= 1.132051

Прашалник - скалер Прашањс бр. 2 Работно иск 'ство нид 15 год_________fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 32 30 2 4 0.1333336 23 24 -1 1 0.041667B 29 30 -1 1 0.033333Z= 84 84 0 6 0.208333A'1= 0.208333
Прашалник - скалср Прашањс бр. 2 Пол- Машкиfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 37 40 -3 9 0.2256 16 17 -1 1 0.058824B 24 20 4 16 0.8E= 77 77 0 26 1.083824

X2= 1.083824
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3. Понудените музички композиции со наставниот план и програма за слушање 
музика за учениците:

а. - ако наставникот добро  ја образлож н содрж ината ча соодветните
дела, учениците истиге си  внимание /<о с с  следаг

б. - и покрај објаспувањсто за компонентите па музичките изразнн елсмснти
no комлозициитс, ученнцнте пс м ож ат со анимание да  ги следат

в. - некои од делата ги следат и сф аќаат а кекои не

3- Прашањс

Прашнлник скалер 3) Праигање

Процситуален преглсд ма мрашаљсто:

Колку понуденитс со наставниот план, музички комнозиции 
за слушање музика, учемиците ги сфаќаат и следат.

Ако наставникот добро ја образложи содржината на 
соодвстпите дела, дска учсницитс иститс со вниманис ќс ги 
следат, од анкетираните сс изјаснија во ноголем број 92 или 50%, 
а дска и покрај објаеиувањето за комнонснтитс на музичките 
изразни елемсмти во композициите, учеиицитс нс можат со 
шшмапис да ја слсдат, сс изјасипја 26 или 14% од наставниците, a 
66 наставпици или 36% сс изјаснија дска некои од делата ги

слсдат а некои нс. Заклучок ќс биде ако добро се образложи 
содржината, учсницитс со внимание ќс ја следат.
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П р а ш а л н и к  - с к а л е р  П р а ш а њ е  б р .З

О б р а з о в а н и с  - В и ш е  __________ ______Л ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 62 60 2 4 0.06667б 16 13 3 9 0.69231в 45 50 -5 25 0.51= 123 123 0 38 1.25897
Х2= 1.25897

Прашалник - скалер Прашање бр. 3Работно iicK ^СТВОЛ о 15 год
fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 51 50 1 1 0.02б 11 15 -4 16 1.06667

в 38 35 3 9 0.25714
1= 100 —х О о 0 26 1.34381А'2= 1.34381
Прашалник - скалср Прашањс бр. 3 Пол -Женскиfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 60 55 5 25 0.45455б 15 22 -7 49 2.22727в 32 30 2 4 0.13333Е= 107 107 0 78 2.81515

X2= 2.81515

П р а ш а л н н к  - с к а л е р  П р а ш а њ е  б р . 3

О б р а з о в а н н е  - В н с о к о  ______________fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 30 30 0 0 0G 10 11 -1 1 0.090909
B 21 20 1 1 0.051= 61 61 0 2 0.140909A'2= 0.140909

Прашалник Работно иск скалер Праш /ство над 15 го ube 6p. 3 Д_________fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 41 40 1 1 0.025б 11 14 -3 9 0.642857в 32 30 2 4 0.1333332= 84 84 0 14 0.80119A'2= 0.80119
Прашалннк - скалср Прашање бр. 3 Пол- Машкнfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 32 30 2 4 0.133333б 11 12 -1 1 0.083333в 34 35 -1 1 0.0285711= 77 77 0 6 0.245238A'2= 0.245238
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4. Д е л а  за м у з и ч к а  и л у ст р а ц и ја  при с л у ш а њ е  м узи к а  н а јц е л о о б р а з н о  м о ж а т  д а  со  к о р и с т а т  на ч а с о в и т с  за:
а. - усвојување на ново градиво
б. - повторувањ е и увежбување иа магеријапот
в. - на си  гс видови часови со подеднакоа успсш ност

4- Прашањс

Процентуалсн ирсглед на ирашањсто:

Kora можат дслата за музичка илустрација ири слушаље 
музмка најцслсобразно да сс користат иа часовитс за усвојуваљс 
иа ново градиво се изјаснија во иајголсм број наставници и тоа 
104 или 57%. Дека најцелсобразно можат да се користат на 
часовитс за иовторувањс и увсжбување на материјалот сс 
изјаснија 41 паставник или 22%, а дска истото сс остварува на 
cure видовп часови сс иодеднаква уснешност сс изјаснија 39 или 
21% од анкстираните. Заклучок ќс биде дека најцелообразно 
музичките дела можат да сс користат при усвојувањс на ново 
градиво.

П р аи ш л п п к скалср 4)П |)аш ан,с
в

21 %



304

Прашалник - скалер Прашање бр.4fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 72 70 2 4 0.05714б 26 30 -4 1б1 0.53333в 25 23 2 4 0.17391У= 123 123 0 24 0.76439w II 0.76439

Прашалник Работно иск' скалср Прашање бр. 4 
/ство до 15 годfi ft (fi-ft) (fi'ft)2 (fi-ft)2/fta 55 60 -5 25 0.41667б 23 20 3 9 0.45в 22 20 2 4 0.2Е= 100 100 0 38 1.06667

X2= 1.06667

Прашалник - скалер Прашање бр. 4 Пол -Женскиfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 56 60 -4 16 0.266676 24 22 2 4 0.18182
B 27 25 2 4 0.16Z= 107 107 0 24 0.60848A'J= 0.60848

П р а ш а л н и к  - с к а л е р  П р а ш а њ е  б р . 4

О б р а з о в а н и е  -  В и с о к о  ______________fi ft (fi-ft) (fi-ft)2/fta 32 30 2 4 0.1333336 15 20 -5 25 1.25
B 14 11 3 9 0.818182£= 61 61 0 38 2.201515

Прашалник - скалер Праш Работно h c w c t b o  над 15 го

u* 2.201515

iH.c 6p. 4 Дfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 49 50 -1 1 0.02б 18 20 -2 4 0.2в 17 14 —31 9 0.642857Е= 84 84 0 14 0.862857
X2- 0.862857

Праш<Пол- иишк - скалср Прашање бр. 4 vtaiUKufi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 48 50 -2 4 0.08б 17 20 -3 9 0.45в 12 7 5 25 3.571429Е= 77 77 0 38 4.101429
X2= 4.101429
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5. Бројот im часовите зп слушање музика предоидени со настаониот план 
и програмп спорсд Впс се:

0. - м н о г у
б .  - ДОООЛННо. - и п д о а о л н и

5- Прашаље

Процентуалсн преглед на прашањето:

Дали бројот па часовитс за слушањс музика предвидени со 
наставииот план и мрограма сиоред нип сс многу, сс изјаснија 17 
настакници или само 9%, дека сс доволни 73 односно 40%, а дека 
исгнтс сс недоволни сс нзјаснија во поглем број наставници и тоа 
94 односно 51%. Заклучок ќе бидс дека бројот на часовите за 
слушање музика предвидени со наставниот план и ирограма сс 
доволил.

П|)аш!»Л1шк скалер 
5)П|кииањеa9%



30 6

П р а ш а л н и к  -  ск а л е р  П р а ш а њ е  б р.5

О б р а з о в а н и е  - В н ш е ________________________fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 11 13 -2 4 0.30769б 51 50 1 1 0.02в 61 60 1 1 0.016671= 123 123 0 6 0.34436
X2= 0.34436

Прашалннк - скалср Прашање бр. 5Работно иск'/ство до 15 годfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 10 10 0 0 06 42 40 2 4 0.1
B 48 50 -2 4 0.081= 100 100 0 8 0.18

X2= 0.18

Прашалник - скалер Прашање бр. 5 Пол -Женски___________________________fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 11 12 -1 1 0.083336 42 40 2 4 0.1B 54 55 -1 1 0.018182= 107 107 0 6 0,20152
X2= 0.20152

П р а ш а л н и к  - с к а л е р  П р а ш а њ е  б р . 5

О б р а з о в а н и е  - В и с о к о ______________________fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 6 11 -5 25 2.2727276 22 20 2 4 0.2
B 33 30 3 9 0.32= 61 61 0 38 2.772727

X2= 2.772727

Прашалник Работно иск' скалер Прашање бр. 5 /ство над 15 годfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 7 10 -3 9 0.9б 31 30 1 1 0.033333в 46 44 2 4 0.0909092= 84 84 0 14] 1.024242A'2= 1.024242
Праш<Пол- »лник - скалер Прашање бр. 5 Машкиfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 6 7 -1 1 0.142857б 31 30 1 1 0.033333в 40 40 0 0 02= 77 77 0 2 0.17619A'*= 0.17619
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6. За  час  на к о ј се  к о р и с т и  м у зи ч к о  д е л о ,  за м у з и ч к а  и л у с тр а ц и ја  при 
с л у ш а њ е  м у зи ка ,  н а с т а в н и к о т  тр еба  д а  се:

а. - п о д г о г в и  п о д о б р о  о т к о л к у  з а  д р у г и т е  ч а с о в и
б . - п о д г о т в и  н а  в о о б и ч а е н  н а ч и н
в . ■  д а  н е  с е  п о д г о т в у в а  б м д е јќ и  н а  д о б р и о т  н а с т а в н и к  тоа н е  м у  г р е б а

6- Прашањс

Процентуален преглед на прашањето:

Прашалник скалер 
6)П[>ашан.е

u
7%

46%
Дали наставникот за часот Слушање музика трсба поссбно

да се подготви отколку за другите часови, од анкетираните се 
изјаснија 87 или 47%, дска паставиикот треба да сс подготви на 
вообичаен мачин 85 односно 46%, а за тоа дека нема потрсба од 
посебна подготовка бидејќм на добриот наставник тоа не му с 
потрсбно, се изјаснија во мал број иаставници и тоа 1 2  односно 
7%. Заклучок ќе бмде, дека наставникот треба да се подготви 
подобро отклоку за другите часови.
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П р а ш а л м и к  - е к а л е р  П р а ш а њ е  б р .б
О б р а ч п и а н п ц  - В ш п с _____________П ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 63 60 3 9 0.15б 53 50 3 9 0.18п 7 13 -6 36 2.769231= 123 123 0 54 3.09923

Х2= 3.09923

Прпшалннк - скалср Прашање бр.б Обрачопаиис • Високо________________fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 24 20 4 16 0.8б 32 30 2 4 0.133333в 5 11 -6 36 3.2727271= 61 61 0 56 4.206061
X2= 4.206061

Прашалник - скалср Прашање бр. б Работно искуство  ло 15 год_______fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 46 50 -4 16 0.32G 45 40 5 25 0.625B 9 10 -1 1 0.11= 100 100 0 42 1.045A'"= 1.045

Прашалник - скалер Прашање бр. 6 Работно HCKVCTDO над 15 год_______fi ft (П-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 41 40 1 1 0.025б 40 35 5 25 0.714286
B 3 9 -6 36 4£= 84 84 0 62 4.739286/V2= 4.739286

Прашалник - скалер Прашање бр. 6 Пол -Женскнfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 49 50 -1 1 0.026 50 50 0 0 0a 8 7 1 1 0.14286£= 107 107 0 2 0.16286,V2= 0.16286

Прашалник - скалер Прашање бр. б Пол- Машкиfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 38 40 -2 4 0.16 35 30 5 25 0.833333
B 4 7 -3 9 1.2857141= 77 77 0 38 2.219048,V2= 2.219048
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7. Делата од музичката литература зп музичка илустрација при слушање 
музика најцелисходно гложе да се користат оо:

а. -  воведннотдел од часот
б. - гпавниот деп од часот (при излагање на новата наставна содржииа)
в. ■ завршппот дел од часот (при повторувзп>е па наставната содржлна)
г. - в о  текот н а  ц е л п о г  ч а с  с о  п о д е д и а к в а  у с л е ш н о с т

7- Прашаље

Процентуален преглсд на прашањето:

Kora најцслисходно можат да сс користат дслата за музнчка 
илустрација, од анкетирашгге наставници следеа различни 
изјаснувања. Дска можс во вовсдииот дсл од часот, сс изјаснмја 24 
или 13%, во главниот дел од часот 75 мли 41%, во завршииот дсл 
од часот 16 или 9%, а останатите 69 илп 37% од анкстиранитс 
наставници сс изјасиија дска делата за музичка илустрација 
можат да сс користат no 'гскот иа цслиот час со подедмаква 
успешност. Заклучок ќс бидс дска музмчкитс дсла при слушаљс 
музика најцелисходно може да сс користат во главииот дел од

П| »ашалиик скалср 
7)Прашаи.еa

9%

часот.
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П р а ш а л н и к  - с к а л е р  П р а ш а њ е  б р .7

О б р а з о в а н и е  -  В и ш е  ____________fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 14 15 -1 1 0.06667б 58 60 -2 4 0.06667в 11 13 -2 4 0.30769г 40 35 5 25 0.714291= 123 123 0 34 1.15531
X2= 1.15531

Прашалник - скалер Прашање бр. 7fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 15 20 -5 25 1.256 40 30 10 100 3.33333
B 10 10 0 0 0r 35 40 -5 25 0.625£= 100 100 0 150 5.20833* w II 5.20833

Прашалник - скалер Прашање бр. 7 Пол -Женскиfi ft (fi-ft) (fi'ft)2 (fi-ft)2/fta 16 15 1 1 0.066676 44 40 4 16 0.4
B 11 12 -1 1 0.08333
Г 36 40 -4 16 0.4E= 107 107 0 34 0.95X 2= 0.95

П р а ш а л н и к  - с к а л е р  П р а ш а њ с  б р . 7

О б р а з о в а н и е  -  В и с о к о  _____________fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fla 10 5 5 25 5
6 17 20 -3 9 0.45
B 5 6 -1 1 0.166667
Г 29 30 -1 1 0.033333

1= 61 61 0 36 5.65* II 5.65

Прашалиик Работно h o c

скалер Праш /ство над 15 гоање бр.73_______________________fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 9 5 4 16 3.2
6 35 40 -5 25 0.625
B 6 9 -3 9 1
r 34 30 4 16 0.533333

1= 84 84 0 66 5.358333
X2= 5.358333

ПрашгПол- uihhk - скалср Прашање бр. 7 Машкиfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/ft
a ~ 8l 5 3 9 1.8
6 31 30 1 1 0.033333
B 5 12 -7 49 4.083333
Г 33 30 3 9 0.3

1= 77 77 0 68 6.216667
X 2= 6.216667
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8. Ha часот кога се слушаат композиции со оесела и ведра музика:
а. - ученицитс реагираат со негодуоање и педисциплина
б. - ученицнте делуваат незаинтересирапо кон музиката
в. - се забележ уаа ж ивост  и темпсрамситност меѓу учениците
г. - ка ј учениците се забслеж уоа блесок на нивните лица и инстинктивно

гактирање по ритамо г на музикага

8- П р а ш а њ с

П р а ш а л п п к  скалер 8)Прашан>еa (i 
4 %  6 %

6 7 %Процентуален преглед на прашањето:На часот кога се слушаат композиции со вессл и всдра музика, дека учсниците рсагираат со негодуван>с и недисциплина, и тоа дека учснмцитс дслуваат нсзаинтсресирано ком музиката, сс изјаснија во помал број наставници 7 или 4%, односно 11 илн 6%, а дска мсѓу учениците сс забележува живост и темпсрамснтност, сс изјаснија 42 или 23%, а најголем број 124 или 67% од наставниците сс изјаснија за тоа дека кај учениците сс забслежува блесок на нивнитс лица и инстиктивно тактираљс по ритамот на музиката. Заклучок ќс бидс дека при слушање на композиција со вссела и ведра музика кај учсниците се забелсжува блесок на иивиите лица и инстиктивио тактирањс по ритамот на музиката.
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П р а ш а л н и к  -  с к а л е р  П р а ш а њ е  б р .8

О б р а з о в а н и е  -  В и ш е ________________________fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 5 5 0 0 0б 8 8 0 0 0в 28 30 -2 4 0.13333г 82 80 2 4 0.052= 123 123 0 8 0.18333АГ2= 0.18333

Прашалннк - скалер Прашање бр.8Работно иск'/ство лo 15 годfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 5 10 -5 25 2.56 6 10 -4 16 1.6B 21 20 1 1 0.05Г 68 60 8 64 1.066672= 100 100 0 106 5.21667A'2= 5.21667
Прашалннк - скалер Прашање бр. 8 Пол -Женскнfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 5 12 -7 49 4.083336 7 15 -8 64 4.26667

B 25 20 5 25 1.25
Г 70 60 10 100 1.666672= 107 107 0 238 11.2667A'2= 11.2667

П р а ш а л н и к  - с к а л е р  П р а ш а њ е  б р . 8
О б р а з о в а н и е  - В н с о к о  ______________fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 2 8 -6 36 4.56 3 8 -5 25 3.125

B 14 15 -1 1 0.066667
Г 42 30 12 144 4.82= 61 61 0 206 12.49167A'2= 12.49167

Прашалник Работно иск> скалер Праш /ство над 15 го1 ње бр.8 afi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 2 4 -2 4 1б 5 10 -5 25 2.5в 21 20 1 1 0.05г 56 50 6 36 0.722= 84 84 0 65 4.27
X2= 4.27

Прашалник - скалер Прашање бр. 8 Пол- Машкнfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 2 3 -1 1 0.333333б 4 4 0 0 0в 17 20 -3 9 0.45г 54 50 4 16 0.322= 77 77 0 26 1.103333A'2= 1.103333
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9. Н ајм н огу п о тти к  и п о м о ш  за к о р и с т е њ е  на с о о д а е т н и  м узи ч к и  д е л а  за м у з и ч к а  и л у с т р а ц и ја  d o  и а с т а в а т а  Ви д а л о :
а. - примерот на некој колега
б. - разговорот и сугесгиите на сооетиикот
в. - зглолемениот ннтерес на ученицпге за користење на ваков начин нa

работа
г. - она што во текот па Ваш сто  школуоање сте го научиле за слушањето

музика
д. - личните интереси кон слуш ањ его  музика 
ѓ. - немате свое мислсњ е за тоа

9- Прашање
Прашалинк скалер 

9)П[>ашац,е

UJ i %Процентуалсн прсглсд на прашањсто:На ирашањето кој најголсм поттик и помош за користсње соодвстии музички дсла за музичка илустрација во иаставата им дало, изјсанувањата бса исто така различни. За тоа, примерот на нској колега се изјаснија 29 или 16%, за разговор и сугестија на советникот 31 или 17%, за зголемсн интерес на ученицитс за користење на ваков начин на работа, се изјаснија во поголем број 57 или 30%, за онаа што во текот на школуваљето го научиле за слушањсто музика 33 или 18%, лижните интереси кон слушањето музика 28 или 16%, а за тоа дека за истото немаат свое мислење се изјаснија само 6 наставници или 3% од вкупниот број анкетираии. Заклучок ќс бидс зголемениот иитерес на учениците за користење на ваков начин иа работа.
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П р а ш а л н и к  - с к а л е р  П р а ш а њ с  б р .9

О б р а з о в а н и е  • В и ш е  ____________fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 18 20 -2 4 0.2б 22 20 2 4 0.2в 41 40 1 1 0.025г 18 28 -10 100 3.57143л 20 10 10 100 10ѓ 4 5 -1 1 0.2v= 123 123 0 210 14.1964A'J= 14.1964

П р а ш а л н и к  - с к а л с р  П р а ш а њ е  б р . 9
О б р а з о п а н и е  - В н с о к о  ______________fi ft ( f i - « ) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 11 10 1 1 0.16 9 10 -1 1 0.1

B 16 15 1 1 0.066667
Г 15 15 0 0 0
Д 8 6 2 4 0.666667Ѓ 2 5 -3 9 1.81= 61 61 0 16 2.733333Д'2= 2.733333

Прашалннк - скалер Прашањс бр.9Работио hckvctbo  лo 15 год
fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 16 15 1 1 0,066676 17 20 -3 9 0.45n 29 30 -1 1 0.03333

Г 17 15 2 4 0.26667Д 18 15 3 9 0.6Ѓ 3 5 -2 4 0.8£= 100 100 0 28 2.21667
X2= 2.21667

Прашалник - скалер Прашањс бр. 9 Работно искуство над 15 год_________fi ft (fi-ft) (fi*ft)2 (fi-ft)2/fta 13 10 3 9 0.96 14 10 4 16 1.6n 28 30 -2 4 0.133333Г 16 15 1 1 0.066667Д 10 14 -4 _ 16 1.142857
Ѓ 3 5 -2 ~ 4 0.8

1= 84 84 0 50 4.642857АГг= 4.642857

Прашалник - скалср Прашање бр. 9 Пол -Женскиfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 15 15 0 0 06 22 20 2 4 0.2
B 35 30 5 25 0.83333r 16 22 -6 36 1.63636Д 15 15 0 0 0Ѓ 4 5 -1 1 0.21= 107 107 0 66 2.8697A"2= 2.8697

Прашалник - скалер Прашање бр. 9 Пнл- Машки _________fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 14 10 4 16 1.66 9 2 7 49 24.5
B 22 30 -8 64 2.133333r 17 20 -3 9 0.45Д 13 10 3 9 0.9Ѓ 2 5 -3 9 1.8

1= 77 77 0 156 31.38333
X2= 31.38333



315

10. H a ч а с о т  п р е д п и д е н  за  с л у ш а њ е  м у з и к а  у ч ен и ц и те  п о в е ќ е  се н а к л о н е т и  к о н  с л у ш а њ е  на:а. - популарна , певлива, бриљ јантна ссри о зн а  музикаб. - п овеќегласиа  (полиф она) музика
в. - н аро дп а  м узика  (изворчо-ф олклориа)
г. - забавна  музика  (non, панк, рок, техно)
д . - џез музиха
ѓ. - новоком понирана  ф олк-музика

10 - Прашаље

Прлшалиик скалер 
10)Праш;ш»е

в
11%Процентуален преглед на нрашањето:Кон што се повеќс наклонсти ученмците да слушаат музика на часот за музичка илустрација, за популарна, певлива, бриљантна ссриозна музика, сс изјаснија 39 клн 21 %  од наставниците. За слушање на повеќегласна (иолифона) музика најмалку 14 или 8%, за народна (изворно-фолклорна) 21 или 11%, за забавиа (поп, нанк, рок, техно и слично) музика најмногу 63 или 35%, за џез музика 19 или 10% и за новокомпонирана фолк- музика се изјаснија 28 наставници или 15%. Заклучок ќе биде дека учениците повсќс сс наклонсти за слушање на забавна музика.
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П р а ш а л н и к  - с к а л с р  П р а ш а њ с  б р .1 0
О б р а з о п а н и е  - В н ш е __________________________fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 26 20 6 36 1.8б 10 18 -8 64 3.55556в 14 15 -1 1 0.06667г 43 40 3 9 0.225Д 11 10 1 1 0.1ѓ 19 20 -1 1 0.05Е= 123 123 0 112 5.79722

X2- 5.79722

Прашалник Работно иск' скале
/С Т В О  J

p Прашање бр.10 o 15 ronfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 21 20 1 1 0.05б 9 10 -1 1 0.1в 14 10 4 16 1.6г 31 30 1 1 0.03333Д 10 10 0 0 0ѓ 15 20 -5 25 1.251= 100 100 0 44 3.03333A'2= 3.03333
Прашалник - скалер Прашање бр. 10 Пол -Женскиfi ft (fi-ft) (fi-ft) 2 (fi-ft)2/fta 25 30 -5 25 0.83333б 6 17 - 1 1 121 7.11765в 13 10 3 9 0.9г 36 30 6 36 1.2Д 12 10 2 4 0.4ѓ 15 10 5 25 2.51= 107 107 0 220 12.951X 2= 12.951

П р а ш а л н и к  • с к а л е р  П р а ш а њ е  б р . 10
О б р а з о в а н н е  -  В и с о к о ________________________fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft) 2/fta 13 10 3 9 0.96 4 5 -1 1 0.2

B 7 6 1 1 0.166667
Г 20 20 0 0 0Д 8 10 -2 4 0.4Ѓ 9 10 -1 1 0.1E= 61 61 0 16 1.766667

* u II 1.766667

Прашалник Работно иск' скалср П pa in /ство над 15 го1 ње бр. 10 Дfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 18 20 -2 4 0.2б 5 4 •il 1 0.25в 7 10 -3 9 0.9г 32 30 2 4 0.133333
д 9 10 -1 i 0.1ѓ 13 10 3 9 0.91= 84 84 0 28 2.483333

A '2= 2.483333
ПрашПол- 1лник - скалср Прашање бр. 10 Иашкнfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 14 10 4 16 1.6б 8 10 -2 4 0.4п 8 10 -2 4 0.4г 27 30 -3 9 0.3Д 7 2 5 25 12.5

ѓ 13 15 -2 4 0.266667
Z= 77 77 0 62 15.46667

Хг= 15.46667
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11. Ha часовите на кои се реализира музичка илустрациЈа при слушање 
музика учениците:

а. - в н и м а т е л н о  ја  с л е д а т  м у з и ч к а т а  к о м п о з и ц и ја
б .  - б а р а а т д о п о л н и т е л н и  п о д а т о ц и  з а  с о д р ж и н а т а  и  и з р а з н и т е  м у з и ч к и

е л е м е н т и
в .  - п о с т о ја н о  б а р а а т  з б о р  и  с а к а а г д а  с е  о к л у ч а т  в о  о б ја с н у в а њ е т о
г . - р а з г о в а р а а т  м е ѓ у с е б н о
д .  - д е л у в а а т  о т сут н о  и  н е з и н г е р е с и р а н о

11- Прашање

Прашалнпк скалер 
11)Праш:ш,е

г д
„  7% 6%

б26%

Процентуален преглед на прашањето:

Дали на часот при слушањс музика учениците внимателно 
ја слсдат музичката композиција, се изјаснија поголем број 
наставници 86 или 47%, дека учениците бараат дополнителни 
иодатоци за содржината и изразнитс музички лементи 38 или 
26%, дска учениците ностојаио бараат збор и сакаат да се 
вклучат во објаснувањето 26 или 14%, оти учениците разговараат 
меѓусебно 13 или 7%, и дека учениците делуваат отсутно и 
незаинтерссирано се изјаснија во најмал број анкетирани 
наставници 11 односно 6 % од вкупниот број. Заклучок ќе биде 
дека учениците внимателно ја следат музичката композиција.
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П р а ш а л н и к  - с к а л е р  П р а ш а њ с  бр.11
О б р а з о в а н и е  - В ш н с  _________ _fi ft (fi-ft) (fi-fl)2 (fi-ft)2/fta 62 60 2 4 0.06667б 30 25 5 25 1в 19 20 -1 1 0.05г 6 10 -4 16 1.6д 6 8 -2 4 0.5ѕ = 1231 123 0 50 3.21667

X2= 3.21667

Прашалник - скале Работно искуство лp Прашање 6p.ll o 15 ГОДfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 50 40 10 100 2.5б 24 30 -6 36 1.2в 15 20 -5 25 1.25г 6 5 1 1 0.2Д 5 5 0 0 0
1= 100 100 0 162 5.15

X2= 5.15

Прашалник - скалер Прашање бр. 11 Пол -Женскиfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 54 50 4 16 0.32б 34 30 4 16 0.53333в 6 5 1 1 0.2г 7 10 -3 9 0.9Д 6 12 -6 36 31= 107 107 0 78 4.95333* 2= 4.95333

П р а ш а л н и к  -  с к а л е р  П р а ш а њ е  б р . 11
О б р а з о в а н и е  -  В и с о к о _______________________fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 24 20 4 16 0.86 18 20 -2 4 0.2

B 7 10 -3 9 0.9Г 7 5 2 4 0.8Д 5 6 -1 1 0.1666671= 61 61 0 34 2.866667
X2= 2.866667

Прашалннк Работно иск' скалер Прашање бр. 11 
ѓство над 15 годfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 36 30 6 36 1.2б 24 30 -6 36 1.2в 11 10 1 1 0.1r 7 9 -2 4 0.444444Д 6 5 1 1 0.21= 84 84 0 78 3.144444

X2= 3.144444

Прашалник - скалер Прашање бр. 11 Пол- Машкиfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2yfta 32 30 2 4 0.133333б 14 10 4 16 1.6в 20 20 0 0 0г 6 10 -4 16 1.6Д 5 7 -2 4 0.571429£= 77 77 0 40 3.904762X 2= 3.904762
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12. З а  в р е м е  на ч а с о т  п р е д в и д е н  за с л у ш а њ е  м узи к а  с п о р е д  В а с  т р е б а  да с е  сл у ш а :а . - с а м о  е д н а  ( п о д о л г а )  к о м л о з и ц и ја
б .  - д в е  к о м п о з и ц и и  с о  с л и ч е н  к а р а к т о ро . - о д б р а н и  ф р а г м е п т н  о д  п о в е ќ е  м у з и ч к и  д е л а

12- Прашањс

Процентуален прсглед на ирашаљсто:

Каква музика за времс на часот предвиден за музичка 
илустрација треба да се слуша според мислењето на 
наставницитс, самитс различно сс изјаснија. За да се слуша само 
една (иодолга) композиција сс изјаснија 45 или 24%, за двс 
композиции со сличен карактср 58 или 32%, и најмногу 81 или 
44% се изјаснија за слушање одбрани фрагменти од иовсќе 
музички дела. Заклучок ќе биде дека треба да се слушаат 
одбрани фрагмеити ид повсќс музички дсла.

Прашалннк скалер 
12)П[)ашап,е a

б3 2%



320

Прашалник - скалср Прашањс бр.12 Оорачованне • Више__________________П ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 28 30 -2 4 0.13333б 39 33 6 36 1.09091в 56 60 -4 16 0.26667V- 123 123 0 56 1.49091А'Ј= 1.49091

Прашалник Работно иск’ скале 'СТВО др Прашање бр.12 о 15 годfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 25 30 -5 25 0.83333б 32 30 2 4 0.13333в 43 40 3 9 0.225V - 100 100 0 38 1.19167
X2= 1.19167

Прашалник -скалер Прашањс бр. 12 Пол -Женскиfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 27 30 -3 9 0.3б 35 37 -2 4 0.10811в 45 40 5 25 0.625Е= 107 107 0 38 1.03311ur*< 1.03311

П раш алник - скалер  П раш ањ е бр. 12
О бразование - В н с о к о ______fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 17 20 -3 9 0.456 19 20 -1 1 0.05

B 25 21 4 16 0.761905E= 61 61 0 26 1.261905A'*= 1.261905

Прашалник Работно иск скалер Прашање бр. 12 /ство над 15 годfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 20 25 -5 25 1б 26 19 7 49 2.578947в 38 40 -2 4 0.1Е= 84 84 0 78 3.678947A'2= 3.678947

Прашалник - скалср Прашање бр. 12 Пол- Машкиfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 18 20 -2 4 0.2б 23 20 3 9 0.45п 36 37 -1 1 0.0270271= 77 77 0 14 0.677027A'I= 0.677027
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13. Ha ч а с о т  за с л у ш а њ е  м у з и к а  у ч е н и ц и т е  п о к а ж у в а а т  п о г о л е м  интерес за  с л у ш а њ е  на:
а. - вокпана музика
б. - вокално-инсгрумептална музчка
в. - чнструментална музчка
г. - било каква музика

13- Прашањс

Прашалник скалер 
13)Г1рашаи.е

Г а

26% 20%

32%

Процентуалсн преглед иа прашањето:

Според наставииците иа часот за слушаље музика, дека 
ученицитс поголем интерес покажуваат кон вокална музнка се 
изјаснија 37 или 20%, за вокалпо-инструментална 41 или 22%, a 
најмногу наставници сс изјаснија за тоа дека ученицмте поголем 
интерсс иокажуваат кон инструменталната музика и тоа 59 или 
32%, а за слушање било каква музика 47 односно 26% од 
анкетираните наставници. Заклучок ќс биде дека учениците 
поголем интерсс покажуваат кон инструменталната музика.
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П р а ш а л н н к  - с к а л с р  П р а ш а њ е  бр.13
О б р а з о в а н и с  • В и ш е ___________________fi ft (fi-ft) (n-ft)2 (fi-ft)2/fta 26 30 -4 16 0.53333б 30 30 0 0 0в 41 40 1 1 0.025г 26 23 3 9 0.3913У= 123 123 0 26 0.94964

X2= 0.94964

Прашалник - скалер Прашање бр. 13Работно »CKVCTBO лo 15 годfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 20 15 5 25 1.666676 25 20 5 25 1.25
B 29 30 -1 1 0.03333r 26 35 -9 81 2.31429y= 100 100 0 132 5.26429

X7- 5.26429
Прашалник - скалер Прашањс бр. 13 Пол -Женскиfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/ft

a 25 20 5 25 1.25
6 24 22 2 4 0.18182B 30 35 -5 25 0.71429r 28 30 -2 4 0.13333E= 107 107 0 58 2.27944* M II 2.27944

П р а ш а л н и к  - ск а л е р  П р а ш а њ е  б р . 13

О б р а з о п а н и с  • В н с о к о  ___________fi ft (fi-ft) (fi"ft)2 (fi-ft)2/fta 11 10 1 1 0.16 11 10 1 1 0.1B 18 20 -2 4 0.2r 21 21 0 0 01= 61 61 0 6 0.4A := 0.4

Прашалник Работно иск' скалер Прашањс бр. 13 /ство над 15 годfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 17 10 7 49 4.9б 16 14 2 4 0.285714в 30 35 -5 25 0.714286г 21 25 -4 16 0.641= 84 84 0 94 6.54A'2= 6.54
Прашалннк - скалер Прашањс бр. 13 Пол- Машкнfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 12 7 5 25 3.571429б 17 20 -3 9 0.45в 29 30 -1 1 0.033333г 19 20 -1 1 0.051= 77 77 0 36 4.104762i J u 4.104762
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14. Ч а с о в и т е  иа  кои с е  к о р и с т и  м у з и ч к а  и л у ст р а ц и Ја  при с л у ш а њ е  м узика в о  о д н о с  на д р у г и т е  ч а с о в и  ги о ц е н у в а т е  к а к о :
а. - поуспеш ки во секо ј поглед
б. - поуспешни  so однос на остварувањето на воспитно-образовните задачи  
о. - подобри оо однос на мотивираноста на учениците
г. - потешки за наставниког но поинтересни за учениците
д. - исти како и другите часови

14- Прашање

Прашалник скалер 
14)Прашан>е

Д a

u 23%26%
Процентуален преглед на прашањсто:

Како ги оцснуваат часовите на кои се користи музичка

илустрација при слушањс музика во однос на другите часови 
наставниците се изјаснија дека, истите се поуспешни во секој

поглед39 или 21%, поуспешни во однос на остварувањето на

воспитно-образовннте задачи 42 или 23%, дека се подобри во

однос на мотивираноста на учениците 24 или 13%, дека истите се

потешки за наставникот но поинтерссни за учсниците 24 или

13%, а за тоа дека и тие часови се исти како и другите часови се

изјаснија 17% односно 31 наставник. Заклучок ќе биде дека

часовите за слушање музика се подобри во однос на

мотивираност на учениците.
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П р а ш а л н и к  - с к а л е р  П р а ш а њ с  б р.1 4
О б р а з о в а н и е  - В и ш е  _____________>_____fi ft ЈЖ (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 26 30 -4 16 0.53333б 25 20 5 25 1.25в 35 30 5 25 0.83333г 16 18 -2 4 0.22222д 21 25 -4 16 0.642= 123 123 0 86 3.47889

A'2= 3.47889

Прашалник - скале Работно искуство лp Прашање бр.14 o 15 годfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 22 20 2 4 0.2
б 24 30 -6 36 1.2в 18 20 -2 4 0.2
г 17 10 7 49 4.9
д 19 20 -1 1 0.052= 100 100 0 94 6.55

X 2= 6.55
Прашалник - скалер Прашање бр. 14 Пол -Жснскиfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 23 20 3 9 0.45б 27 30 -3 9 0.3в 21 20 1 1 0.05г 16 10 6 36 3.6Д 20 27 -7 49 1.81481
2= 107 107 0 104 6.21481* 2= 6.21481

П р а ш а л н и к  - с к а л е р  П р а ш а њ с  б р . 14
О б р а з о в а н и е  - В и е о к оfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 13 10 3 9 0.96 17 20 -3 9 0.45

B 13 10 3 9 0.9
B 8 11 -3 9 0.818182Д 10 10 0 0 02= 61 61 0 36 3.068182A'2= 3.068182

Прашалник Работно иск’ скалер Прашање бр. 14 ство над 15 годfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 17 10 7 49 4.9б 18 20 -2 4 0.2в 30 35 -5 25 0.714286в 7 4 3 9 2.25Д 12 15 -3 9 0.62= 84 84 0 96 8.664286A'2= 8.664286
Прашалник - скалер ПрЅШање бр. 14Пол- Иашкиfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 16 20 -4 16 0.86 15 10 5 25 2.5

B 27 30 -3 ~ 9 0.3
B 8 7 1 1 0.142857Д 11 10 1 1 0.12= 77 77 0 52 3.842857

Ј Г 2= 3.842857
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15. При с л у ш а њ е  м у з и к а  на ч а с о т  за м у з и ч к а  а п е р ц е п ц и ја  (од м узи к а  - цр теж ) ученците:а . - поголем дел  од нив ќе ја разберат содрж ината и  с о о д ѕ е г н о  ликовно ќе се
изразат

б. - мал д ел  од нио ќе ја разберат содрж ината и соодветно лнкооно ќе се
изразат

в. - нома правнлно д а  ја разберат содрж ината илогреш но ликовно ќе се
изразат

15- Прашање

Процентуален прсглед на нрашањсто:

Сиоред наставниците, при слушањс музкка на часот за

музичка аиерцспција (од музика цртсж), дека во поголем дел од

ученицитс ќе ја разберат содржината и соодветно ликовно ќе сс

изразат се изјаснија поголем број наставници 106 или 58%, дека

мал дел од учеиицнте ќс ја разбсрат 65 или 35%, а дска нсма

нравилно да ја разберат содржината и погрешно ликовно ќе се

изразат сс изјасиија мал број наставници и тоа 13 или 7 %. 
Заклучок ќе бидс дска поголем дел од учениците ќе ја разбсрат

содржината на композицијата и соодветно ликовпо ќе се изразат.

Праш.ишнк скалер 15)Прашаљс
u

7%

58%



32 6

П р а ш а л н и к  - с к а л с р  П р а ш а њ е  бр.15
О б р а з о в а н и е  -  В и ш е  _____________fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 76 80 -4 16 0.2б 39 30 9 81 2.7R 8 13 -5 25 1.92308У= 123 123 0 122 4.82308A'2= 4.82308

Прашалник - скалср Прашање бр.15Работно иск /СТВО Лo 15 годfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 58 60 -2 4 0.06667б 33 30 3 9 0.3B 9 10 -1 1 0.1T = 100 100 0 14 0.46667A'2= 0.46667

Прашалник - скалер Прашање бр. 15 Пол -Женскиfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 62 60 2 4 0.066676 36 30 6 36 1.2u 9 17 -8 64 3.764711= 107 107 0 104 5.03137A'2= 5.03137

П р а ш а л н и к  - с к а л е р  П р а ш а н .е  б р . 15
О б р а з о в а и н е  - В и с о к о ________________________

fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 30 25 5 25 1
6 26 25 1 1 0.04
B 5 11 -6 36 3.272727

1= 61 61 0 62 4.312727

Прашалник - скалер Праш Работно h c k v c t b o над 15 го

A 2- 4.312727

ање бр. 15 лfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 48 40 8 64 1.6б 32 30 2 4 0.133333в 4 14 -10 100 7.142857
1= 84 84 0 168 8.87619A'2= 8.87619

Прашалник - скалср Прашањс бр. 15 Пол- Машкиfi ft (fi-ft) (fi"ft)2 (fi-ft)2/fta 44 50 -6 36 0.72б 29 20 9 81 4.05
п 4 7 -3 9 1.2857141= 77 77 0 126 6.055714

X 1— 6.055714
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16. И зб о р о т  на д е л а т а  за м у зи ч ка  и л у с тр а ц и ја  о д  м у зи ч к а та  ли тер атура  
к о и  с е  к о р и с т а т  при  сл у ш а њ е  на м у з и к а  в о  н а става та ,  тр еба  д а  ги 
направи :

а . - с а м и о т  н а с т а о н ч к
б . - н а ст а в н и к о т  в о  д о г о о о р  с о  у ч е н и ц п т с  о. - у ч е н н ц н т е
г. - с о в е т н и к о г  п о  м у з ч ч к о  о б р а з о о а н и е
д .  - с т р у ч е н  тим од м у з и ч к п  н а у ч н и ц и

16- Прашање

Процентуалсн ирсглед на нрашањсто:

Кој трсба да го иаправи изборот на делата за музичка 
илустрација од музичката литсратура кои се користат при 
слушањс на музика б о  наставага, наставниците исто така имаа 
различни мислења. Имсно, дека тоа треба да го стори самиот 
наставммк се изјаснија во мал број анкстирани наставници и тоа 
само 16 или 9%, тоа, дска изборот трсба да го прави напавникот 
во договор со ученицитс 22 или 12%, самитс ученици 29 или 16%, 
совстникот по музичко образованис 34 или 18?%, а за изборот на 
делата при музичка илустрација за слушање музика го ирави 
стручен тим од музички научннци се изјаснија во најголем број 
анкетирани наставници и тоа 45 односно 83 наставннци од 
вкуиниот број 148 анкетирани наставпици од повеќе општини на 
Рспублика Македонија. Заклучок ќс биде дска изборот на делата 
за слушање музика треба да ги направи стручен тмм од музички 
научници.

Прпшнлннк скалер 1 6 ) Г 1 | ) и ш а њ с
д45% г

18%
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Прашалник - скалср Прашање бр.16 Обпазование - В ш и е ____________fi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 11 10 1 1 0.1б 14 23 -9 81 3.52174в 19 20 -1 1 0.05г 21 20 1 1 0.05д 58 50 8 64 1.282= 123 123 0 148 5.00174A'2= 5.00174

Прашалник - скалс Работно HCKVCTBo лp Прашање бр.16 o 15 годfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 7 10 -3 9 0.9б 13 15 -2 4 0.26667в 13 15 -2 4 0.26667г 17 20 -3 9 0.45Д 50 40 10 100 2.52= 100 100 0 126 4.38333A"2= 4.38333
Прашалник - скалер Прашање бр. 16 Пол -ЖенскиЛ ft (fi-ft) (fi"ft)2 (fi-ft)2/fta 9 17 -8 64 3.76471б 13 15 -2 4 0.26667в 16 15 1 1 0.06667г 16 15 1 1 0.06667д 53 45 8 64 1.422222= 107 107 0 134 5.58693iiГ« 5.58693

П р а ш а л н и к  - с к а л е р  П р а ш а њ е  б р . 16
О б р а з о в а н н е  - В и с о к о ________________________fi ft (fi-ft) (fi*ft)2 (fi-ft)2/fta 5 6 -1 1 0.1666676 8 5 3 9 1.8B 10 10 0 0 0B 13 20 -7 49 2.45д 25 20 5 25 1.252= 61 61 0 84 5.666667A'2= 5.666667

Прашалннк Работно иск1скалер Прашан>е бр. 16 /ство над 15 годfi ft (fi-ft) (fi"ft)2 (fi-ft)2/fta 9 10 -1 1 0.1б 9 10 -1 1 0.1в 16 14 2 4 0.285714в 17 20 -3 9 0.45Д 33 30 3 9 0.32= 84 84 0 24 1.235714A'2= 1.235714

Прашалник - скалср Прашање бр. 16 Пол- Машкиfi ft (fi-ft) (fi-ft)2 (fi-ft)2/fta 7 12 -5 25 2.083333б 9 10 -1 1 0.1в 13 10 3 9 0.9в 18 20 -2 4 0.2Д 30 25 5 25 12= 77 77 0 64 4.283333A'2= 4.283333
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Статистичка обработка со у1~ тест на Прашалник-скалер

Од анализата со у2 - тестот се согледа колку степенот на 
смпириската дистрибуција се приближува коп теоретската, 
односно. очекуваната феквенција.

Од модифицираниот истражувачки инструмснт 
Прашалник-скалер, за анкетирање на наставници, односно, 
нивнитс ставови за значењето, можностите, степенот, видот и 
начинот на користење и слушање музка, како и одразот од 
истата, беа издвоени релевантни прашаља како модалитсти со 
претпоставка за евалуацијата на таа појава и нејзинитс 
сдукативни ефекти.

Со истиот беа понудени од 3 до 6 алтсрнативни одговори, 
степените на слобода (со N-1) сс од 2 до 5. Со нивните гранични 
вредности во у2 дистибуцијата, статистички сс обработија 
стеиенот на образование (више-високо), работното искуство (до 
15 и над 15 години) и половата структура (женски-машки), на 
вкупно 184 наставници од Република Македонија. Како стенен на 
значајност бешс земено 0,05.

Прашање број 1. Со првото прашање, модалитст на 
прстпоставка беше дека делата кои сс користат во наставата за 
слушање музика ќе придонесат да се: зголеми стспснот на 
мотивираност, создаде добра основа за натамошна работа, 
дополни предавањето, прсдизвикаат одредсни емоции кај 
учсниците и воспостават поблиски однос со учениците. Врз 
основа на иодатоците во табеларниот преглед на прашањето број 
1 , евидентно с дска мислен.ето на наставниците е прилично 
усоглассно. Во овој случај има четири степени на слобода, 
граничната врсдност во у2 дистрибуцијата изнссува 9,488, a
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добиениот у2 < 9,488. За више образование у2 -■  2,067, за високо 
образование у2 -  3,964, до 15 годипи работно искуство %2 = 4,366, 
иад 15 години у2 = 4,927, кај женските у2 = 4,96, кај машките \2 -  
5,529.

Врз основа на добиенитс резултати може да се констатира 
дека нс постои значајна статистичка разлика и дска 
нретпоставениот модалитст сс ирифаќа со заклужок дека 
најмногу ќе сс зголеми степенот на мотивмраност за наставча 
работа.

Прашањс број 2. Со ирашањето број 2 се прстиоставуваше 
дека предвидсните со наставната програма и понудсни музички 
дела за слушање музика: одговараат на возраста и 
психофизичките сиособности на учениците, дска истите не 
одговараат и дека некои одговараат а некои не. Овдс мислењето 
на иаставниците с подслсно. Дека некои од нив одговараат, a 
некои ис одговараат, најголсма фрсквснција сс јави кај 
иаставниците со работно искуство со над 15 години. у 2  кај оваа 
прашање о: за вишс образование у.2 = 0,335, за високо /2 = 1,132, 
за работно искуство до 15 годшш /2 = 1.575, за иад 15 годиш! у2 = 
0,208. кај жснскитс у2 = 0,414, кај машкитс у2 = 1.083. Врз основа 
ма добиените податоци можс да сс кнстатира дека нс постои 
занчајна статистичка разлика. Од тритс понудени алтсрантиви, 
има два степени на слобода а граничната вредност во у2 
дистирибуција е 5,991, односно, \2 < 5,991.

Прашање број 3. Со трстото прашање се претноставувашс 
дска ионуденитс музички композиции со наставниот план и 
програма за слушање музка за учсницитс: ако добро им сс 
образложи содржината истите со вниманис ќс ги следат, и покрај
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објаснувањсто не можат истите со внимание да ги следат, некои 
од делата ќе ги следат и сфатат а некои нс.

Најголема фрсквенција сс забележа кај наставницитс од 
матпкиот пол кои мислат дска некои од делата за слушањс 
музика одговараат а некои ие. Граничната вредност во у2 
дистрибуција с 5,991, и с поглема од у2л односно у2 < 5,999. За 
више образованис у2 = 1,258, за високо у2 = 0,140, за работно 
искуство до 15 години у2 = 1,343, за над 15 години у2 = 0,801. кај 
жснските у2 = 2,815, кај машкитс у2 = 0,245. Може да се 
констатира дека нс позтои значајна статистичка разлика.

Прашање број 4. Со нсго се барашс модалитет на 
ирстиоставка дека музичкитс дсла најцелсобразно можат да сс 
користат на часоовите за: усвојување на ново градиво, за 
иовторување и увежбувањс на материјалот и на ситс видови 
часови. Значи, има три алтерантиви и два степенн ма слобода. 
Граничната вредност на у2 квадрат дистрибуцијата е 5,991, и с 
поголема од очекуваната фрсквсиција, односно, у2 < 5,991. Кај 
више образование у2 = 0,764, за високо у2 = 2,201, работно 
искуство до 15 години у2 -  1,066, за работно искуство над 15 
години у2 = 0,862, кај женскитс у2 = 0,608, кај машкитс у2 -  4,101. 
Може да се констатира дека сепак делата за слушање музика 
најцелеобразно можат да се користат на часот при усвојување на 
ново градиво.

Прашање број 5. Со ова прашањс се направи модалитет со 
нрртпоставка дали бројот на часовите за слушање музика 
предвидени со наставниот план и програма се: многу, доволни, 
или недоволни. Од табелата со прашање број 5 може да се 
согледа дека: има три алтериативи, два стенени на слобода, што
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значи дека граничната вредност на у2 дистрибуцијата е 5.991. 
Добиениот %2 секаде е помал, односно, у2 < 5,991. Кај више 
образовнис у2 = 0,344, кај висхжо образование у2 = 2,772, до 15 
години работно искуство у2 -  о,18, над 15 години /2 = 1,024, кај 
жснските у2 = 0,201, кај машкитс /2 = 0,176. Може да сс 
констатира дска сс прифаќа модалитетот на претпоставка, 
односно, дека часовитс за слушање музика се недоволни.

Прашање број 6. Со прашањето број 6 се направи 
модалитет со претпоставка дека за час на кој се користи музичко 
дело, за музичка илустрација при слушањс музика, наставникот 
треба да се: подготви подобро отколку за другите чсови, нодготви 
на вообичасн начин, да нс се иодготвува бидејќи на добриот 
наставник тоа не му треба. И овдс има три алтсрантиви, два 
стеиени на слобода. Граничната врсдност на у2 дистрибуцијата е 
5,991, и секаде е иоголем од добиениот у2, односно, у2 < 5,991. Кај 
вишето образование у2 -  3,099, кај високото у2 = 4,206, до 15 
години работно искуство у2 = 1,045, над 15 години работно 
искуство %2 = 4,739, кај женските \2 = 0,162, кај машкитс у2 = 
2,219. Можс да сс констатира дека наставникот за час за слушање 
музика трсба да сс подготви подобро отколку за другитс часови.

Прашање број 7. Се направи модалитет со претиоставка, 
дали делата за слушање музика најцелисходно може да се 
користат во: во воведниот дел од часот, главниот дел од часот, 
завршниот дсл од часот или во текот на целиот час со подеднаква 
успешност. Од табелите на прашањето број 7 може да се согледа 
мислењето на наставниците. Дадеии се четири алтернативи, три 
степени на слобода. Граничанта врсдност на у2 дистрибуцијата 
изнесува 7,815 и е поголема од добиениот у2, односно, у2 < 7,815.
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Поточно кај вишс образование %2 = 1,155, кај вискоото у2 = 5,65, 
до 15 години работно искуство у2 -  5,208, иад 15 години работно 
искуство у1 -  5,358, кај женскитс у2 = 0,95, кај машкитс у2 = 
6,216. Можс да сс заклучи дека сс прмфаќа прстпоставката и дска 
дслата за слушањс музика најцслисходио можат да се кормстат во 
главниот дсл од часот (при излагање на нова наставна содржпна).

Прашањс број 8. Со осмото ирашање од Прашалмикот- 
скалср сс иоставм модалитет со прстпоставка, дали на часот кога 
сс слушаат композицим со всссла и всдра музика: учсниците 
рсагираат со негодување и недисциплина, дслуваат 
нсзаинтересирано кон музиката, се забележува живост и 
тсмпсрамснтност, се забслежува блесок на нивнитс лица м 
инстиктивно тактирањс по ритамот на музиката. Од табеларниот 
ирсглсд на прашањето број 8 , можс да сс види мислењето на 
паставниците. И овдс сс дадсни чстнри алтерантиви, три степени 
на слобода. Граничната врсдност на у2 дистрибуцијата изнесува

7.815, и е помала или еднаква од добиениот у2, одиосно, >

7.815. Кај више образование yv2 = 0.183, високо у2 = 12,491, до 15 
години работно искуство у2 = 5,216. над 15 години у2 = 4,27, кај 
женските у2 = 11,266, кај машкитс у1 = 1,103. Можс да сс 
констатира дека кај наставниците со виссжо образование, како п 
кај наставницитс од женскиот пол иостои занчајна статистичка 
разлика. Меѓутоа, и овде заклучок ќс биде дека на часот кога се 
слушаат композиции со весела и всдра музика, кај ученицитс сс 
забележува блесок на нивните лица и инстиктивно тактирањс по 
ритамот на музиката.

Прашање број 9. Модалитстот на претпоставка, дали 
најмногу поттик и иомош за користење на музички дсла во 
наставата им дало: примерот на некој колега, разговорот и
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сугестиите иа советникот, зголемениот интерес на учениците, она 
што во текот на школувањето го научиле, личните интереси за 
слушање музика и дека немаат свое мислење за тоа. Од 
табеларниот мреглед на прашањето број 9, може да се видат 
нивните мислеља: дадсни се шест алтерантиви, пет степени на 
слобода. Граничната вредност на у2 на дистрибуција изнссува

11.070, и е помала или сднаква со добисниот х2, односно, у2 >

11.070. Кај вишето образование у2 = 2,216, кај високото у2 -  
2,133, до 15 години работио искуство у_2 = 2,216, над 15 години /2 = 
4,642, кај жснските у2 -  2,869, кај машкитс у2 = 31,383. Значајна

се забележува кај наставниците со више 
образование и особено кај наставниците од машкиот пол. Врз 
основа на добиените иодатоци следи заклучок дека најмногу 
ноттик и помош за користење на соодветни музички дсла за 
слушање музика во наставата им дал зголемсниот интсрсс на 
учениците.

Прашањс борј 10. Се иаправи модалитет со претпоставка, 
дали на часот за слушање музика учениците повеќе се наклонети 
кон: популарна, иевлива, брилјантна, сериозна музика, повеќе 
гласна или полифона музика, народна (изворна), забавна (non, 
панк, рок, техно), џез музика или новокомпонирана фолк музика. 
Од табеларниот преглед на прашањсто број 10 може да се вмди 
мислењето на наставниците. Дадени се шест алтериативи, пст 
степени на слобода. Граничната вредност на у2 дистрибуција е

11.070, и с помала или еднаква со добиениот у2, односно, у2 >

11.070. Кај наставниците со више образование у2 = 5,797, кај 
високото у2 = 1,766, работно искуство до 15 години -у2 = 3,033, над 
15 голини = 2,483, кај женските у2 -  12,951, кај машкитс у2 -
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15,466. Статистичка разлика се забележува кај наставниците од 
машкиот нол. Овде може да следи заклучок дека мислењата на 
наставниците се прилично усогласени, но сепак учениците на 
часот прсдвиден за слушање музика, повеќе се наклонети кон 
слушање на забавна, меѓутоа и на популарна, певлива, 
брилјантна. сериозна музика.

Прашање број 11. Прашање со чија што прстпоставка 
сакаше да сс види мислењето на наставницитс, дали ма часовите 
на кои се рсализира музичка илустрација при слушање на музика 
учениците: внимателно ја следат, бараат дополнителни податоци 
за содржината и изразните музижки елементи, сакаат да се 
вклучат во расправата при објаснувањето, разговараат меѓусебно 
или делуваат отсутно и нсзаинтересирано. Од табелитс на 
ирашањето број 1 1 , може да се согледа дека сс дадснм пет 
алтерантиви, четири стспени на слобода. Граничната врсдност на Х.2 дистрибуцијата е 9,488 и е иоголема од добиениот х2, односно, 
Х2 < 9,488. Кај наставниците со више образование у2 = 3,216, кај 
високото х2 = 2,866, работно искуство до 15 години у2 = 5,15, пад 15 години х2 = 3,144, кај женските у2 = 4,953, кај машките у2 = 3,904. Може да се констатира дека на часовите за слушањс 
музика, учениците со внимание ја следат музичката композиција.

Прашање број 12. Се направи модалитет со претиоставка, 
дали за време на часот предвиден за слушање музика, според нив 
треба да се слуша: само една композиција (подолга), две 
композиции со сличен карактер или пак одбрани фрагменти од 
иовеќе музички дела. Од табелите на прашањето број 12, може да 
се согледа мислењето на наставниците. Дадени се три 
алтерантиви, два степени на слобода. Граничната вредност на у2 
дистрибуцијата е 5,991 и е поголема од добиениот односно, у2
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< 5,991. Kaj наставниците co више образование = 1,490, кај 
високото %2 = 1,261, работно искуство до 15 години ј 2 -  1,191, над 
15 години ј 2 -  3,678, кај женските ј 2 = 1,033, кај машките х2 = 
0,677. Може да сс констатира дека за време на часот предвиден за 
слушање музика, според нив може да се слушаат одбрани 
фрагменти од повеќс музички дсла.

Прашање број 13. Со цел да сс види мислењето на 
наставниците на часот за слушање музика, за каква музика 
учениците покажуваат поголем интерсс се направи модалитет со 
иретпоставка, дали вокална, вокално-нструментална, 
инструментална или било каква музика. Од табелите на 
прашањето број 13, може да се види дека се понудсни четири 
алтерантиви, три степени на слобода. Граничната вредност на х2 
дистрибуцијаата е 7,815 и е поголема од добиениот у2, односно, 
Х2 < 7,815. Кај наставниците со више образование у2 = 0,949, кај 
високото х2 = 0,4, работно искуство до 15 години х2 = 5,264. над 
15 години работно искуство %2 -  6,54, кај женските у2 = 2,279, кај 
машките у2 = 4,104. Од добисните резултати може да се 
констатира дека мислењето на наставниците е прилично 
изсднажсно и може да се слуша најмногу инструментална, но и 
други видови на музика.

Прашањс број 14. Модалитст на претпоставка бешс дали 
според нивна оценка, часовите на кои се слуша музика сс исти со 
останатите часови: поуспешни, поуспешни во однос на 
остварување на воспитно-образовните задачи, подобри во однос 
на мотивираље на учениците, потешки за наставникот но 
поинтересни за учениците или пак исти како и другите часови. Од 
табеларниот преглед на ирашањето број 14 меоже да се види дека 
се понудени пет алтернативи, четири степени на слобода.
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Граничната врсдност на у2 д и с т р и б у ц и ј а т а  е 9,488 и с поголема од 
добисниот у2, о д н о с н о , у2 < 9,488. Кај наставниците со вишс 
образование у2 = 3,478, кај високото у2 = 3,068, рабодно искуство 
до 15 години у2 = 6,55, над 15 годнни /2 -  8,664, кај жснскитс у2 = 
6.214, кај машкитс у2 = 3,842. Од рсзултатитс слсди заклучок 
дска мислењата на наставниците сс прилично усогласени, 
односно, часовитс за слушањс музика во многу нс сс разликуваат 
во однос на другите часови, no сепак сс подобри во однос на 
мотивираноста на ученицитс.

Прашањс број 15. Сс направм модалитст со претиоставка. 
дали ири слушање музика учсниците: во поглем дсл од нив ќс ја 
разберат содржината и соодветно ликовно ќс се изразат, мал дел 
од нив ќе го сторат истото и дска псма правилно да ја разберат 
содржината и погрешно ликовно ќе сс изразат. Од табелитс на 
ирашањсто број 15, можс да сс соглсда мислсњсто на 
наставниците. Дадени сс три алтсрантиви, два стеисни на 
слобода. Граничанта врсдност на у2 дистрибуцијата с 5,991 и е 
помала или иста со добисниот у2, односно, у2 > 5,991. Кај 
наставницитс со вишс образованпе у2 -  4,823, кај високото у2 = 
4,312, со работно искуство до 15 години у2 = 0,466, над 15 години 
у2 = 8,876, кај женските у2 = 5,031, кај машките у2 = 6,055. Можс 
да сс констатира дека кај наставни!|.итс со работно искуство над 
15 години, како и кај наставниците од машкиот пол, постои 
статистичка разлика. Сепак заклучок ќе бидс дека ири слушање 
музика на часот за музичка аперцепција (од музика-цртеж), 
учсниците од поголем дел од нив ќе ја разберат содржината и 
соодветно ликовно ќе се изразат.
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Прашање борј 16. Co ова прашање беше направен 
модалитет со претпоставка, дали изборот на делата за слушање 
музика трсба да го направи: самиот наставник, наставникот во 
договор со учениците, самите учениции, советникот ио музика 
или пак стручен тим од музички научници. Од табелите на 
прашање број 16 може да се согледат мислењата на 
наставницитс. Дадени се пет алтернативи, четири степени на 
слобода. Граничната вредност на у2 Дистрибуцијата е 9,488 и с 
поголема од добиениот у2, односно, у2 < 9,488. Кај вишето 
образование у2 = 5,001, кај високото у2 = 5,666, работно искуство 
до 15 години х.2 = 4,383, над 15 години у1 = 1,235, кај женскитс у1 = 
5,586, кај машките у2 = 4,283. Може да се констатира дска 
изборот на делата за слушање музика во наставата треба да го 
направи стручен тим од музички научници.
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Прашалиик -  скалер О ш јјт  заклучок
Општиот заклучок што може да сс извсде од Прашалникот- 

скалср, од кој сс видс мислсњсто на наставниците, за односот иа 
ученицитс кон слушањсто музика на часовите по музичко 
оберазованис, како и нивнитс лични ставови и ногледи кои 
иоставеноста на наставниот прсдмет музичко образоваиис во 
Оосновното училиште, со иосебен осврт на програмската тсма 
слушање музика.

Од понудените одговори па сское постпвено прашање, 
ссиак во најголем број се изјаснија дска:

- дслата од музичката литсратура кои сс користат во 
наставата за слушањс музка иридонесуваат мсѓу остаиатото и да 
сс зголсми стспснот на мотивираиост за наставната работа;

- нонудените музички комиозиции за спушање музика 
предвидени со наставната ирограма, пекои од нив одговараат a 
некои од нив нс одговараат на музичките способпости иа 
учеиицнте;

- ионуденнте комнозиции со иаставниот план и програма за 
спушање музика за учсииците, ако наставникот добро ја 
образложи содржината на соодветпите музички дела, учепиците 
со вииманис ќе ги следат;

- дсла за слушањс музика најцслообразно можат да се 
користат на часовите за усвојуваље на иово градиво;

- бројот на часовите за слушањс музика предвидени со 
наставмиот план и програма спорсд маставниците се недоволни;

- иа час иа кој сс користи музичко дсло, за музичка 
илустрацмја нри слушаље музика наставникот трсба да се 
подготви подобро отколку за другитс часови;
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- дслата од музичката литсратура за слушање музика 
најцелмсходио може да се користат ио главниот дел од часот (ири 
изложуваљс ма новата наставна содржима);

- на часот кога сс слушаат композиции со вессла и ведра 
содржмна- музика, кај учсницмтс сс забслежува блесок на 
мивнмте лица м инстинктивпо тактирање no ритамот на музмката;

- најмногу иоттмк и номош за користењс на соодвстпи 
музички дсла за слушање музика им дало, зголемсниот интерес 
на учсниците за користсње на ваков начин на работа;

- на часот прсдвиден за слушаљс музика учсиицнте иовеќс 
сс наклонсти кон слушаље на забавпа музика (non, манк, рок, 
тсхмо и сл.);

- иа часовите на кои сс рсализира слушаљс музика 
учспиците, вниматслноја следат музичката композиција;

- за врсме иа часот предвидсн за слушањс мзуика според 
нив (наставницмте) трсба да се слушаат, одбрани фрагмснти од 
иовеќе музички дсла;

- на часот за слушање музика учсмиците нокажуваат 
иоголем интересза слушање на инсгрументална музнка;

- часовите иа кои сс користи музичка илустрација при 
слушање музика, во однос на другитс часови ги оценуваат како 
подобри во одиос на мотивираноста на учениците;

- при слушаље музика на часот за музичка аперцепција (од 
музика-цртеж) учсиицитс, во поголсм број од нив ќс ја разберат 
содржината и соодвстио ликовно ќе сс изразат;

- изборот на делата за слишањс музика во наставата според 
нивното искажувањс треба да го направи, стручен тим од 
музички научници.
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3.3. А Н Л Л И З А  H A  П О Д А Т О Ц И Т В  И Р Е ЗУ Л Т А Т И Т Е  
ОД И С Т Р А Ж У В А Њ Е Т О  Д О Б И Е Н И  С О  П РО ТО - 
К О Л О Т  3 А  С Н И М А Њ Е  H A  Н А С Т А В Е Н  Ч А С , 3 A  
И Д Е Н Т И Ф И К А Ц Ш А  З А  СЛ У Ш А Њ ЕТ О  М У З И К А

Протоколот за непосредмо снимањс на наставен час ири 
реализација на програмската тсма Слушање музика (бсшс 
реализиран фактографски- бсз консултации) послужи за 
нсиосрсдно воочувањс, на начинот на кој сс слуша музика, исто 
така стспенот на користељс на музичкн дсла, нивното 
корсспондирањс и соодиосот со Наставната програма и 
музичките способности на учсниците. Со протоколот се 
набљудувашс псдагошката подготвеиост на наставникот, 
мотивирањето на учсниците за слушањс и разбирањс на 
музичките дсла, опременоста па училиштата со соодветните 
наставни срсдства и помагала за реализација на програмската 
тсма Слушањс музика, односно нивно користење во наставата.

Во четири иоднаслови бса навсдсии дваесет и четири 
критериумски иостапки, разложени во осумдесет и четири 
подпрашања.

Од првиот поднаслов Општи нодатоцн со анализата можс 
да сс воочи иосстсноста па триссст училишта во повеќс општини 
во Република Македонија. Со протоколот беа снимени вкупно 
триесст наставници (22 со више и 8 наставници со високо 
образовапис, со работпо искуство 18 наставници до 15 години, и 
12 наставници над 15 години работно искуство).
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Неиосредмото снимање на наставните часови се вршеше во 
текот на учсбната 1999/2000 годима. Снимањето го вршешс 
истражувачот.

Процситуалсн иреглсд на часови еиимсни во одделенија:

В о  оддсленнја спм м см спи часови
□ VIII □ V— 30%20% □ V

□ VII □ VI□ VII23%
I__

0 VI27% □ VIII
Наставииците што беа снимени, насгавиата единица 

Слушањс музика ја рсализираа no различни оддслснија, така што 
се вршсше снимањс во 9 истти одсленија, во 8 шести оддслснија, 
во 7 седми м во 6 осми оддслснија. Се следеше во различни деновн 
и на различен рсдослс.д од тскот на часовите.

Процентуалсн нрсглед па часовите no ред:

Три пати сс снимаше за врмс на нрвиот наставен час но 
музичко воспитание-образованис, потоа како втори и трсти час
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се снимаа no 8 иати, како четпрти час 7 пати и петти час сс 
следеше само 4 пати.

На 24 од одржапите часови кои беа следени (при слушање 
на музика), имаше уснојувањс на нови знаења, додека на 6 часа, 
имаше повторување за слушање музика. Исто така 26 часа сс 
одржаа во училницитс ма саммте наралелки, додека само во 4 
училишта наставната сдиница сс рсализираше во музички 
кабинет.

Вториот поднаслов од протоколот сс одиссува на 
Планирањето на наставнмот илан.

Од посстата во училиштата, а и на name барањс ни бса 
предочсни Годишнитс глобалии планови, тсматските планови, 
оперативнитс и слично. Од носетените 30 наставници се установм 
дека 28 од нив имаат, а двајца немаат Годишсн глобалсн план. 
Тсматски план имаат 22 наставпици, a 8 од наставниците немаат. 
Што сс однесува до квалитстот на тематскиот план, спорсд нашс 
(мос лично) согледуваље, мислиме дека 16 наставници направиле 
солидсн, 7 направиле добар, кај 4 само задоволува, а кај 3 
незадоволува. Опсративниот план, 22 го имаат a 8 од нив го 
нсмаат, исто така кај 21 наставник оперативниот план ги 
содржешс бараните елеменги, а кај 9 не.
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Плапнрањс ita наставеи план

30 -Г-2& 

25

2015
105

21

Ши
L 1 j 2 3 4 5

□  ii 28 22 16 22 21
□  6 ~>~ 8 7 8 9
□  u 4

□  r 3

Графички иреглед на:

□ a 
Иб
□  в
□  г

Третиот поднаслов од протоколот се однесува на Организацпја u реализација на наставниот час.



О р г а н и з а ц и ј а  и р са л и з а ц и Ји  ua н а с т а в с п  час  - В о в е д е н  дел

и 11 1 Ш  11 2 -1 .1 .1 1 __ L_____]3 -1  ---- ---- I4 5 ()□  a 15 15 22 21 17 18ЕО б 9 7 4 7 6 9□  н 6 5 4 2 4 3□  г 3 3
__________ 1

□  a 
Ш б
□  в□  г

Воведеи дел од часот

Кај 15 наставници беше јасио засггапсн, кај 9 иедоволно 
диференциран а кај 6 нсзастаисп.

Квалитстот бсше солидсн кај 15, добар кај 7, задоволува кај 
7, незадоволува кај 3 наставници.

Функционалиата новрзаиост со воспитно-образовмата 
содржипа, кај 22 бсше целосно успсшна, кај 4 делимично к кај 4 
недоволна.

Што сс однесува до иницијалната мотивација на учениците, 
кај 21 успешно и комплетно остварсиа, кај 7 делумно а кај 2

незадоволително.

Планираната цел на часот- активноста, кај 17 наставници 
беше успешно истакната, кај 6 недоволно јасно издвоена, кај 4 
само наговестена, кај 3 несоодветна или воопшто неистакната.
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Прсминот кои глапниот дел од часот, кај 18 наставници 
квалитстно и успешно остиарен, кај 9 од нив делумно, а кај 3 
неадекватен

Главен дел од часот

Графички прсглед на:

Дали интерпретацијата на воспитно-образовната 
содржипа сс одликува со сеоифатност, одговорот можс да бидс 21 
наставник со „да” , a 9 наставници со „нс” , за иостапноста со „да” 
24 со „не” 6, за еистемност со „да” 20 со „не” 10, за логичната 
поврзаност меѓу иооделни дслови со „да” 18 со „не” 12 
наставника, за адекватност на примерите со „д” 18 со „не” 12, а за 
сообразсност со програмата со „да” 22 а со „пе” 8 паставници.
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П ротокол за снммањс иа наставен час - Главен дел (2 прашање)
15 15 14

U
а б в

□  1) 15 14 14

m2 ) 15 10 11

□  3) 6 5

□  1) 
и2) 
□ 3)

2- Прашаље

- Форми ма работа: по обсм и по нид кај 15 наставници беа 
доволни, но и кај исто толку нсдоволни. Нивната адскиатиост кај 
14 наставници бса адекватни, кај 10 дслумно адекватни и кај б 
наставници неадскватни. Ефикасноста на формите за работа кај 
14 наставници беше целосна, кај 11 дслумна, кај 5 наставници

нсдоволна.
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Графички преглед па:

3- Прашање

- Мстодитс на работа: по обсм и пид, беа донолни кај 19 a 
н с д о в о ј п ш  кај 11 наставници, нивиата адекпатност исто така 
беше различна, кај 14 бсшс адекватнакај 11 делумно адекватна, a 
кај 5 неадскватна. Ефикасноста на мстодите за рабога, целосна 
беше кај 12 наставници, дслумна кај 12 а недоволна кај 6 
наставпици.

И р о т о к о л  за снммлн.с па пастаиси час - r . iancii  дсл (4 прашање)

Гр^фички прсглед на
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4- Прашање

- Средства за работа: (за музичка илустрација) no обем и 
вид кај 13 наставници бса доволпи, а кај 17 недоволни. Ншшата 
искористсност кај 17 бешс целоспа, кај 9 делумиа а кај 4 
нсцелоспо искористувањс на срествата за работа.

Завршен дсл од часот

Протокил ja ciitiMaibc ii ii iiucTUBci! час - 3 a u ]i Ilicu rt c Л
1G

Ш&•
1 
■.

l u ' iSi

17 □ a9 0  б□ uИ 4— □ г
и 1  - l i p a i n  n  I I . c 2 - l i p n  I I I  i l l L C

i ______3  -  u  p a  Ш  a  i i . c 4 - n p a i n a i i . c S - i i  pa ш a it» ca  ii И 1 1 is 1  6 1 70G 8 8 9 5 9a  n 8 r. 9 4a  r 5

Графички преглед на:

I -5- Прашање

Застапеност: кај 14 наставници беше јасно застапсн, кај 8 
нсдоволно дифсренциран, кај 8 наставници бсше незастапен.

Квалитст: Солиден беше кај 11 наставници, добар кај 8, 
задоволувашс кај 6 а кај 5 наставници пс задоволуваше.

Совладаност на материјалот кај учениците: целосно кај 15 
снимања, кај 9 дслумно, кај б псзадоволитслно.

Ритмичко-мслодиската структура и изразнитс музички 
слементи на композицијата гледано од одностот, вниманието, 
активноста и изразот на учениците можеше да се заклучи дека
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учениците: no 16 случаи ги воочија и разбраа, во 5 случаи не ги 
воочија и не ги разбраа а во 9 случаи дслумно ги воочија и ги 
разбраа.

Активноста на учсницитс при рсализацијата на часот: Во 17 
случаи учсмицитс бса цслосмо мотивирани, no 9 нсдоволно 
мотииирапи и активирани и во 4 случаи воопшто нс активирани.

П р о т о к о л  за си п м ан .с на настаиеи час - З ав р ш ен  дел -(6 npaiuaihc)

a б » г ДШ1) 28 24 17 13 17132) 2 Г) 13 17 13
Графички преглед на:

6- Прашање

Домашна задача: се дадс домашна задача, и имаше потрсба, 
истото го сторија 28 наставници, a 2 наставници дадоа, a 24 
немаше потреба.

Дали бешс правилно одбрана и по обем: со „да” со „не” 6 
наставиици. И за застапената мотивација за изработка, и за 
давање неоходии упатства, па и за медавање домашна задача: 
заклучокот се сведува на 50% за „да” и на 50% за „не” .
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rt
П р о т о к о л  за cuiiMsiii.c na настаисн час - З ав р ш сн  дел -(7 праш аш е)

£=СОс;L.оО
~ i
“К

тгrtО.

□ 1)
Ш2)

24 ------ -26------

21

□  1) 

Ш2)

7- Прашање

Давање пасоки и уиатства за користењс на музичка 
литература (дела): за користење на учебникот и друга музичка 
литература со „да” 21 наставник, со „нс” 9, за остварувањс на 
други обврски за нарсдниот час со „да” 24 со „не” 6 наставници, 
да слушаат и нонатаму таков вид иа музика со „да” 26 со ,,не”  4 
наставници, да слушаат секакоп вмд музика со „да” 19 и со ,,не” ц

паставнмцп.
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- Четвртиот поднаслов е Констатации <>д часот 
Графички преглсд на:

1- Прашањс

Ефикасност на часот: кај 26 наставници имаше работна 
дисциплина за премс на часот, а кај 4 нсмашс. 28 од наставниците 
ги иочитуваат учениците, a 2 од нив не ги ночитуваат. Kaj 23 
иаставници сс забележа доволно комуницирањс со учсниците, a 
кај 7 исдоволио. Кај 20 наставници се забелсжа стммул за 
креативно учсњс и слушање музика, а кај 10 не се забележа. Исто 
така кај 28 иаставницн се забслсжа дека ги почитуваат на своите 
ученици, додека во 2 случаи тоа малку изостануваше.
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Протокол за сниман.е на наставен час

Оншт заклучок

Од протоколот за снимање па наставсн час може да се 
заклучи дека, во голем број од часовите по музичко образованис- 
случање музика, се рсализираат во училниците во кои сс изведува 
и останатата настава.

Што сс однссува до Плаиирањето на наставниот план, 
скоро ситс наставници го имаат изготвено Годишниот глобален 
план за рсализирање иа наставната ирограма ио мзуичко 
образовапие. Исго така п Тематското планирање кај поголем 
број наставници, бсше солидно или добро направено. 
Оперативнмот план за рсализација на наставната програма кај 
поголсм број наставинци гн содржсше бараните слемснти.

Што се однссува до Организацијата и реализацијата на 
наставпиот час, сллушање музика, може да сс заклучи дека 
Воведммот дсл од часот, кај ноловината од следсните наставиици 
бсше јасно застапен, и квалитстот беше солиден. 
Функцмоналната поврзаност со воспитно-образовната содржина, 
како и иницијалната мотивација на учсницитс, кај поголем број 
наставници бса целосно успешмм и комилетно остварени. 
Пламираната цел на часот, како и ирминот кон главниот дсл од 
часот, само кај (малку повеќе од) половината бса успсшпо 
остваренм.

Во Главниот дел од часот, кај поголсм дел наставници: 
интерпретацијата на воспитно-образовната содржина, 
постаиноста, поврзаноста мсѓу иоодслми делови, адекватноста на 
примсрите и сообразсноста со ирограмата, беа на задоволител ио

ниво.



35 5

Формите, мстодитс и средствата на работа: no обем, потоа 
нивната адекватност и ефикасност само кај половината од 
паставницитс бса на задоволително ниво.

Занршпмог дсл од часот, исговата застаисност, квалитетот, 
совладапоста на материјалот од учениците, ритмичко- 
мелодиската структура и изразните музички слемснти на 
композицијата, гледано од односот, вниманието, активносгга и 
изразот иа учениците може да сс заклучи дека кај половпната од 
паставницитс кај кои се пршсшс снимањето ммаа задоволитслно 
ниво.

Домашпа задача, иотрсба од давање, нејзиниот обсм и 
застапена мотмвација за изработка на истата, исто така кај 
половимата наставницп го задоволи бараното ниво.

Давањсто насоки н уиатстиа, за користеље па музичка 
литература (учсбиик и сл.), остварувањс на други обврски за 
нарсдмиот час, да слушаат и понатаму музика, кај иоголемиот 
број наставници бешс ма завидно ниво. Исто така и за 
ефикасноста ма часот, работмата дисциилина за врсмс ка часот, 
почитуиањсто иа учсниците, доволното комуницирање со 
учспицнте, стимулот за крсативно учење и слушаље музика кај 
голем број (повеќе од половииата) иаставници беше на 
задоволнтелно пиво.
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3.4. А Н А Л И З А  MA П О Д А Т О Ц И Т Е  И Р Е З У Л Т А Т И Т Е  
О Д  И С Т Р А Ж У В А Њ Е Т О  Д О Б И Е Н И  С О  П РО ТО - 
К О Л О Т З А  С Н И М А Њ Е  Н А  П О Е Д И Н Е Ч Е Н  
С Л У Ч А Ј

Протоколот за снимањс па иоединечен случај се користешс 
за (партиципативно набљудуваље) слсдсњс на 4 (2 женски и 2 
машки) ученици за време на цслиот настазсн час на кој се 
рсализираше програмската содржииа Слушаљс музика.

Истиот сс реализира во 30 осиовии училишта, во 30 
оиштипи во Рсиублика Максдонија. Во секос училиште се 
изврши посета само на ио едиа паралслка од петто до осмо 
оддслеиис. Бса посстени 9 истти одделснија, 8 шести, 7 седми и 6 
осми одделенија. Снимаљсто со овој истражувачки инструменг се 
рсализирашс во учебната 1999/2000 година. Бса следеии ио 4 
учснициод паралслка. Први час беше слсден 3 пати, втори час 8 
иати, трети час 8 иати, чстврти час 7 пати и петти час 4 пати.

Протоколот сс водеше непосредно (фактографскн-без 
никакви укажувања и констатации). Од секој клас што беше 
предмет на снимање, no случаен избор сс земаа 2 женски и 2 
машки ученици, и иститс (бсз нивно зпаење) беа слсдени и 
рангирани ио неколку скалесто поставени критериумски 
нормативи, што се однссуваа на нивните карактеринте особини 
при следењето на наставната содржина.

Кај учсниците се следешс: а) иодготвеноста за наставен час, 
б) однос, в) вниманис, г) дисциплина, д) интерес, ѓ) залагањс, е)
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изразување, ж) разбирање, з) совладуваље. Сите термини беа 
скалесто рангирани од 1 до 5 од што може да се извлече 
констатција за: одлично, многудобро, добро, доволно и 
нсдоволно.

Процснтуален преглед на:

а) Подготвсност за наставен час: кај женските високиот 
(Одличен) стеиен с 38%, а нискиот (Недоволен) е 3%, кај 
машките тој сооднос е 25% со 7%.

Процснтуален нреглсд на:

б) Однос: кај женските високиот (Одличен) степен е 42% a
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в) Вниманис: кај женските високиот (Одличен) степен е 
35% а нискиот (Нсдоволен) 5%, кај машките тој сооднос е 28% 
со 12%.

Процептуалсн преглед на:

г) Дисциилина: кај женските високиот (Одличсн) стспен с

43% а мискиот (Нсдоволсн) 7%, кај машките тој сооднос с 32% 
со 12%.

Процентуален преглед на:

д) Интерес: кај жснските високиот (Одличсн) степен с 35%

а нискиот (Недоволен) 8%, кај машкитс тој сооднос е 32% со 8%.
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Залагањ е (жснски) Залагаљ с (машкн)
5

4 1 %

Процентуалсн преглсд на:

ѓ) Залагање: кај женските високиот (Одличсн) степен е 
23% а нискиот (Недоволен) 8%, кај машките тој сооднос е 41% 
со 7%.

Процснтуален преглед на:

с) Изразувањс: кај женските високиот (Одличсн) степен е 
37% а нискиот (Недоволсн) 8%, кај машките тој сооднос с 39% 
со 3%.
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ж) Разбирањс: кај женските високиот (Одличен) степен е 
34% а нискиот (Недоволен) 7%, кај машките тој сооднос с 41% 
со 5 %.

Процснтуален преглсд на:

з) Совладување: кај женскитс високиот (Одличен) степсн с 
39% а нискиот (Недоволсн) 5%, кај машкитс тој сооднос е 39% 
соЗ%

Шематски приказ на протоколот за смимањс на поединсчен

случај:

ClllIMCIIII учсннциЖснски МашкнОдличсн- Висок % Псдоволеп -Пнзок % Одличсн- Висок % Псдоволеп- Низок %а) Подготвекост за иаставсн час ЗЅ 3 25 76) Одпос 42 3 34 8в) Вннмаиис 35 5 28 12г) Днсциплнпа 43 7 32 12д) Иитсрсе 35 8 32 8ѓ) Залагањс 23 8 41 7с) Изразувањс 37 8 39 3ж) Разбирап.с 34 7 41 5з) Совладување 39 5 39 3Вкупио % 36 6 35 7
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Протокол за снимање на поединечен случај

Ошит заклучок

Цслта на мротоколот зл спимлње па иосдипсчен случај 
бешс да сс иартиципира меѓу учсиицмте, и да се види колку тис 
доаѓашп подГотвени за настшшиот час, особспо кога имаат 
слушањс музика (прибор за иишувањс, музички списанија, 
сликовиицп, касети, цсдсроми, нотни или обичии тетратки и сл.), 
потоа иивниот однос за врсмс иа часот и особсно кога имаат 
музичка илустрација, одиосот кои музиката, коп наставникот, 
кон свосто другарче и сл. Едсп од критсриумите кои сс следеа 
испосрсдно на часот за слушањс музика беше н вшшанието на 
учсииците, колку тис пнимаваат додска траешс музичката 
коммозиција, коп композпции (со каков карактер или содржина 
на и ритам), го скрсиуваа иивпото вниманис, објаснувањето или 
толкувањето за комнозицнјата од страпа иа наставникот, или 
кога иекој од останатитс учсници праптува или одговара на 
поставсни прашања. Под тсрминот дисциплина сс ракгираше 
држењсто на учсницитс за времс на цслиот наставен час, особено 
кога сс илустрирашс соодветна музика, или промена на нивното 
однесување, на кој вид музика м на кои моменти од самата 
комиозиција, си дозволуваа да сс свртат, да поразговараат или 
неигго да икоментираат. Од интересот сакаше да се дознас 
колку сс тие (учениците) заинтсресирани за таков или друг жанр 
музика, дали повеќе за вокална, инструментална, вокално- 
инструментална, солистичка, сценска или пак народиа, забавна, 
џез. Исто така дали музика со бавно, умсрено или брзо темио и 
сл.

Прску залагањето се настојувашс да се согледа колку се 
тие активни, додека трас објаснувањсто од страна на



362

наставникот, потоа за времс иа слушањето музика, при 
коментарот за слушаната комиозиција, или нешто повеќе за 
таков или друг вид на музика. Со изразувањето сс настојуваше да 
сс забелсжи колку и како тие ја разбрале соодветиата слушана 
музика, како ги толкуваат содржините, карактсрот на 
соодвстната комиозиција, дали воочилс иокои од музичкитс 
компонснти нли изразни елемснти на композмцијата што ја 
слушаат. Преку ризбирањето цслта бсшс да сс види колку тие 
тоа што го слушаа при објаснуваљето од наставникот, и особено 
од слушаната музика. Совладувањето бсше со намера да сс види 
колку учсниците го совладале онаа што им бсшс укажано 
протолкувано и музички илустрирано.

Кај протоколот за снимањс на поединечен случај прн 
статистичката обработка на иодатоците сс користеше 
постаиката на нзлаоѓањс процснт. Бидејќи ситс појмови беа 
скалесто рапгирапм од сдсп до пст (како добиени поени, или пак 
пр. плус-минус интерес: 1- воопшто нсзинтересиран, 2- 
незинтересиран, 3- малку го интересира, 4- многу го интересира,

5- соссма мпогу го иптересира).

При обработката ма иротоколот (визуелно во колачи со 
ироценти), сс дадеии скалмлата од едсн до пст. Имајќи предвид 
дека процситот што се добива при ишзпата анализа, може да ја 
задоволи бараната цел на истражувањето, во толкувањето при 
извсдувањето заклучок, зсмсни сс само иараметритс иа одличсн- 
висок процсит и Нсодовлен-низок процент, меѓутоа овде и 
иоловата (женски-машки) структура на учениците. Од анализата 
на истражувачкиот инструмент можс да сс донесе општ заклучок 
дека соодносот одличен-висок ироцент со недоволен-низок 
мроцснт е во голсмо растојанис во полза на одличниот-висок 
процент.



363

Kaj подготвеноста за наставен час одличниот-висок 
процент во сооднос со недовлниот-низок процент е 62% према 
10%. Кај односот истиот с 76% према 11%, кај внимаиието 63% 
према 17%, кај дисциплината 75% прсма 19%, кај интерсот 67% 
ирема 16%, кај залагањето 64% прсма 15%, кај изразувањето 
76% прсма 11%, кај разбирањето 75% према 12%, кај 
совладувањсто 78% ирема 8% или вкупно соодносто одличен- 
висок со недоволсн-низок с 71 % прсма 13%.

Женските одличсн-висок за разлика од машките Genie 
повисок со мал број процснт кај: подготвсноста за маставеи час, 
38% сирсма 25%, кај одпосот 42% спрема 34%, кај вниманието 
35% спрема 28%, кај дисцнплината 43% спрсма 32%, кај 
иитсрссот 35% спрема 32%, а помизок кај залагањсто 23% према 
41%, изразувањето 37% ирема 39%, разбирањето 34% према 
41% ист кај совладувањето 39% ирема 39% или вкупно соодносот 
на одличсн-висок, жспски-машки с 36% спрема 35%.
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3.5. А Н А Л И З А  H A  Р Е З У Л Т А Т И Т Е  ОД (постапката на 
емпириското соглсдувањс и класификација) 
К О Р П У С О Т  П О Н У Д Е Н И  М У З И Ч К И  Д Е Л А

Со аиализа иа псдагошката докумснтација (програмите, 
учсбницитс - ионудемитс дела, особсно наставната содржииа 
Слушање музика), како и ма голем број музички дсла од богатата 
музичка литсратура, прску лично разгледувањс, проучување, 
апализирање, конкрстизирањс и класифицирање на музички дсла 
од богатата домапша и свстска музичка литсратура сс мзготвија 
корпуси од соодвстни музички дсла за музичка илустрација при 
слушањс музнка no осиовиото образование.

A) Музички дсла за музичка илустрација: Прсдлог во 
ирограмата

Б) Музички дела за музичка илустрација: Додатсн прсдлог

B) Музички дсла за музмчка илустрација: Препорачлив 
предлог

Односмо, дсла кои со својата ритмичко-мелодсика 
структура и сложена компонента на музичко-изразните елемеити 
ќс одговараат со возраста, знаељата, нивото на музичкото 
искуство и музички способности иа учсницитс за слушање, 
восприемаље и изразување на музиката, односно педагошко- 
дидактичките индикатори па оваа појава и нејзините едукативни 
ефскти.
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Корпус од одбрсши и иопудепи музички дела за музичка

илустрација

V-одделение

Л) Музички дела за музичка илустрација: Прсдлог во 
програмата (анализирани и обработени дсла)- Хорска музика- 6 комиозиции

- Соло-песни- 2 композиции

- Музика за пијамо- 3 комиозиции

- Камерна музика- 1 комиозиција

- Симфонмска музика- 2 комиозиции

- Орксстарска музика- 2 композиции

- Сцсиска музика-4 комиозиции

- Народиа музика (пссни)- 5 композиции

- Народна музика (ора)- 4 композиции

Б) Музички дела за музичка илустрација: Додатен прсдлог

- Хорска музика- 5 композиции

- Воклано-инструментална-2 комиозиции

- Музика за пијано- 8 композиции

- Музички дела, иримери за соло-гласови и посдини 
музички инструмснти- 7 композиции

- Камерна музика- 6 композиции

- Симфониска музика- 5 композиции

- Сценска музика- 2 композиции

В) Музички дела за музичка илустрација: Препорачлип 
предлог

Хорска музика- 2 композиции
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- Соло-песни-1 композиција

- Вокално-инструментална-1 композиција

- Музика за пијано-12 комиозиции

- Музички дела примери за соло-гласови и поедини 
музичкм инструменти- 6 композиции

- Камерна музика-7 композиции

- Симфониска музика- 3 композиции

- Оркестарска музика- 4 композиции

- Сцснска музика-1 композиција

Корпус од одбраии и иоиудепи музччки дела за музичка

илустрација

VI- одделение

А) Музички дела за музичка илустрацнја: Предлог во 
програмата (анализирани и обработени дела)

- Хорска музика- 5 композиции

- Соло-пссни- 1 композиција

- Музика за пијано- 3 композиции

- Камсрна музика- 2 комиозиции

- Симфониска музика-1 комиозиција

- Оркестарска музика- 2 композиции

- Сценска музика- 4 композиции

- Народна музика (песни)- 5 композиции

- Народна музика (ора)- 4 композиции
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Б) Музички дела за музичка илустрација: Додатен предлог

- Хорска музика- 3 композиции

- Соло-пссни- 3 композиции

- Воклапо-инструмснтална- 1 комиозиција

- Музика за пијано-12 комиозиции

- Музички дсла, примсрм за соло-гласови и ноедини 
музички инструмснти- 8 композицпп

- Камерна музика- 8 композиции

- Симфониска музика- 2 компознции

- Оркестарска музика- 1 композиција

- Сценска музмка- 3 комиозиции

В) Музички дела за музичка илустрација: Пренорачлнв 
предлог

- Хорска музика- 2 комиозиции

- Соло-песнн-3 композиции

- Вокално-инструмеитална- 2 композиции

- Музика за имјано-11 композиции

- Музички дсла иримери за соло-гласови н посдини 
музички инструмснти- 7 композиции

- Камсрна музика-5 композиции

- Симфониска музика- 4 комиозиции

- Оркестарска музика-4 композиции

- Сценска музика- 6 композиции
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Кориус од одбрани и иопудени музички дела за музичка

илустрација

VII- одделение

А) Музички дела за музичка илустрација: Предлог во 
програмата (анализирани и обработени дела)

- Хорска музика- 5 композиции

- Соло-песни- 2 композиции

- Музика за гшјано- 3 композиции

- Камерна музика- 2 композиции

- Симфониска музика- 2 композиции

- Оркестарска музика- 2 композиции

- Сценска музика- 5 комиозиции

- Народиа музика (иесни)- 4 композиции

- Народна музика (ора)- 5 композиции

Б) Музички дсла за музичка илустрација: Додатен предлог

- Хорска музика- 2 композиции

- Соло-песчи- 1 композиција

- Воклано-инструментална- 2 композиции

- Музика за пијано- 6 композиции

- Музички дсла, примсри за соло-гласови и поединм 
музички инструменти- 8 композиции

- Камерна музика- 4 композиции

- Симфониска музика- 3 композиции

- Оркестарска музика- 5 композиции

- Сценска музика- 3 композиции

- Забавна музика-1 композиција
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В) Музички дела за музичка илустрација: Препорачлив 
предлог

- Хорска музика- 2 композиции

- Вокално-ипструментална- 4 копозиции

- Музика за пијано- 7 композиции

- Музички дела примери за соло-гласови и поедини 
музички инструменти- 8 композиции

- Камерма музика-10 комнозиции

- Симфониска музика- 3 композиции

- Оркестарска музика- 2 композиции

- Сценска музика- 2 композиции

Корпус од одбрани и полудсии музички дела за музичка

илустрација

VIII- одделение

А ) Музички дела за музичка илустрација: Предлог во 
нрограмата (аиализирани и обработени дела)

- Хорска музика- 4 комнозмции

- Соло-пссни-2 композиции

- Музика за пијано- 3 композиции

- Камерна музика- 2 композиции

- Симфониска музика- 1 композиција

- Оркестарска музика-1 композиција

- Сценска музика- 5 композиции

- Народна музика (песни)- 4 композиции

- Народна музика (ора)- 5 композиции
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Б) Музички дсла за музичка илустрација: Додатен предлог

- Хорска музика-1 композиција

- Воклано-инструментална-1 композиција

- Музика за пијано- 5 композиции

- Музички дсла, примери за соло-гласови и посдини 
музички инструменти- 8 композиции

- Камерна музика- 4 композиции

- Симфониска музика- 3 композиции

- Орксстарска музика- 8 комиозиции

- Сценска музика-1 композиција

- Забавна музика- 1 комнозиција

13) Музички дсла за музичка илустрација: Препорачлив 
предлог

- Хорска музика- 1 композиција

- Соло-песии- 2 композиции

- Вокално-инструментална-4 композиции

- Музика за иијано- 6 композиции

- Музички дсла иримери за соло-гласови и поедини 
музичкм инструменти-11 композиции

- Камерна музика-5 комнозиции

- Симфоииска музика- 4 композиции

- Орксстарска музика- 6 композиции

- Сценска музика- 4 композиции



4. Е Д У К А Т И В Н И  М О Д Е Л И  H A  И М П Л Е М Е Н Т А Ц И ЈА  (примена) В О  СЈГУ Ш А Њ ЕТ О  М У З И К А
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4. ЕДУКАТИВНИ МОДЕЈШ HA ИМПЛЕМЕНТА- 
ЦИЈА (примена) ВО СЈ1УШАЈБЕТО МУЗИКА

Музиката е една од највисоко организираните уметности, 
подредувајќи се на закономерностите, регулирајќи ги процесите 
во времето кое тече.

Во длабоко закономерниот карактер на музиката се 
појавуваат општи форми на логичко мислење без коишто една 
идеја не би можела да биде реализирана. Нејзиниот закономерен 
карактер треба да биде толкуван во светлината на специфичните 
особености на уметноста и дејствувачките во него принципи. Тие 
имаат историско-релативен карактер и се разликуваат од истите 
постабилни закономерности во сферата на науката. Појавувајќи 
се во различни-историско-стилистички услови, закономерностите 
во музиката треба да бидат третирани не како непроменливи, 
еднаш за секогаш востановени норми, туку како развојни 
тенденции. Забраната на паралелните квинти во услови на 
класичниот дурско-молски систем произлегува од неговите 
форми на логичка организација. Но со менување на историските 
услови и еволуцијата на музичкото мислење, паралелните квинти 
се претвораат во елемент, кој што не противречи на новите 
системи на музичкото мислење. „Активизирањето на 
мелодиско-линеарните сили, зѓолемената улога на хармонијата 
и зГолемениот слухов обид решително Го менуваат односот 
кон паралелизмите, кои се восприемаат и доживуваат како 
природна појава, непротивренно на средината што 1и 
опкружува. ”*

* - (нример): Морис Равел: Концерт за клавир и оркестар во G-dur, Ш-став; С . Прокофјев: Суита број 1 од балетот „Ромео и Јулија”
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Изучувањето на системот од изразни средства целосно ќе 
биде да се смести во уредувањето од повисоко организираните 
кон оние, кои имаат поедноставна организација. Тоа би било 
целосно природно и оправдано, бидејќи кај повисоко 
организираните и сложени средства (пример кај мелодијата) 
концентарцијата на силитс и можностите е многу поголема и 
тежи кон пошироки комуникативни можности, кои содржат 
голема задоволителност со информации. Неопходно е исто така 
да се изучуваат со еднаков степен изразните и формообразовните 
својства на средствата, кои што взаемно се надополнуваат, но не 
секогаш се наоѓаат во рамноправност.

Измените и процесот на постојано обновување на 
средствата го прават системот отворен, историски менлив и 
развоен, резонирајќи на динамиката на животните процеси.

Тематска музика можс да се нарече музиката во која што 
структурниот развој се засновува во развој на една, две или 
повеќе теми.

Според тоа, ако се во некоја структура истакнува една 
мелодија во некоја линија, тоа не мора да значи дека станува збор 
за тема. Во хомофоната музика таква истакната линија мора сама 
по себе да се наоѓа, бидејќи во спротивно не би било во прашање 
хомофонија, туку полифона (линеарна) структура. С о  други 
зборови, во хомофоната структура се наидува секогаш на една 
истакната линија и неколку (обично сложени во акорди) 
подредени линии како „придружба” . Ако таа „истакната линија” 
на структура (поточно мелодија) доживува во дслови обработка 
и развој (како во сонатна форма, варијација или друга) тогаш се 
нарекува тема, а формата тсматска форма. Ако, меѓутоа, не е во
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прашање развој на мелодија, туку само истакната линија на 
хомофона структура, формата која тто  се добива на таква 
структура се нарекува нетематска. (Меѓутоа, нетематска форма 
се разликува од атематска,- (која се среќава во модерната 
музика). Во полифоната музика не може да се наиде на 
нетематска форма, бидејќи ако во структурата не постои 
тематско јадро, тогаш сите линии во таа структура ќе добијат 
рамноправен карактер. Во хомофоната музика можат покрај 
тематските да се сретнат и нетематски форми (но не и 
атематски) особено во минијатурните и лирските музички 
композиции.

Нетематски хомофони (а исто така и полифонизирано- 
хомофони и х,омофонизирано- полифони) форми имаат обично 2, 
3 или повеќе делови. Освен тоа, на тоа подрачје се наидува на 
конструкции со слободно градени надворешни форми. Сепак 
основни се дводелните и триделни форми. Основна дводелна 
форма е малечка дводелна песна (а б). Основна триделна форма 
е малечка троделна песна (а б а) каде што првото „а” се 
репризира.

Во хомофоната и полифонизирано- хомофона музика 
претежно се застапени троделни форми кои уште се нарекуваат и 
симетрични, за разлика од дводелните, кои се несиметрични. 
Значи дека „симетричноста” е една од конструктивните 
карактеристики на хомофоната музика, меѓутоа има и мали 
отстапувања. Симетричноста на формата дава на водечката 
линија поголемо значење во делот „а” од мелодијата во делот



374

Овие едноставни конструктивни „музички организми” 
може да се прават сложени: Голема триделна песна- шема:(Увод) А = а б  или а б а ,  Б = а б  или а б а, А  = а б или а б а  (Кода)

Поразвиена форма во нетематската хомофона музика е 
формата Рондо- кој може да се смета како нреминувачка форма 
помеѓу нетематските и тематските форми (постојат пет вида на 
рондо, две мали и три големи, каде што е битно рефренското 
повторување на првиот дел А).

Ако во една хомофона или полифона (хомофонизирано- 
полифона и полифонизирано- хомофона) форма не се забележи 
повторување на некој дел или, ако го има, а тоа повторување 
нема големо конструктивно значење (во ирашање се некои 
реминисценции и слично), за таквата форма може да се каже 
дека е слободна. Таа може да биде континуирана (претежно во 
барокот) или дисконтинуирана (во класицизмот и романтизмот). 
дисконтинуираната слободна форма има повеќе делови по шема: 
А  Б Ц  Д Е  Ф и т.н. (Пример Штраус- синџир од валцери). Такви 
спободни форми кои се дисконтинуирани се нарекуваат 
рапсодии, фантазии, импровизации и слично.

Ако станува збор за мала форма со епиграмско- 
авористички карактер, каде не се разликуваат делови, туку е 
мала целина создадена „во еден здив” во прашање ќе биде 
формата Прелид (се разликува од барокниот прелудиум кој стои 
пред фуга, пред кој исто така може да стојат токати или 
фантазии).

Сето тоа што се однесува за формата на инструменталната 
музика, важи и за делата кои претставуваат едновременскацелина.



3 7 5A ko  e циклусната или цикличната форма градена логично и 
инвентивно, тогаш нивните ставови обединуваат некое 
содржинско единство, кое секогаш не може со зборови да се 
објасни, но кое може да се констатира, кога ставовите на две 
симфонии или сонати меѓусебно се разменат и се утврди дека не 
спаѓаат во „исто формално сродство” дека истите се туѓи едни на 
други.

Музичко дело, запишано со музичко писмо, само е некоја 
вид полупроизвод на човечкиот дух. Музичкото (нотно) писмо, 
кое денес се користи, а кое што во текот на развојот на 
музичката уметност поминало низ разни фази од својот развој, не 
може да ги забележи сите нијанси на конкретните динамички, 
ритмички и мелодиски форми на музиката од разните епохи, и 
покрај тоа што техниката на нотното запишување несомнено 
достигала висок стенен на совршенство.

Со оживотворување на нотните записи (што е задача на 
интерпретаторите) треба да се води сметка во дрска со општите4 к .
стилски карактеристики на делата со чии што нотни знаци се 
запишани, така што звучната реализација би била веродостоен 
одраз на музичките претстави, кои што авторот- музичар ги имал 
во својата музичка фантазија при создавањето на соодветното 
музичко дело. (Така, на пример на потполно исти начин запишан 
спој на два акорда, пример еден сундоминантен а другиот на 
тонична функција- со потполно ист распоред на интервалите во 
акордот, треба на поинаков начин, тонски да се обојат, ако тој 
спој на акорди се наоѓа во некое Бахово, Моцартово или 
Дебисиево дело. Или пак конкретни временски односи во една 
група од 2/4 и 2/8 ноти, поинаку ќс изгледаат во фактурата на
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некое Бахово дело, а поинаку во структурата на Шопеновата 
ритмика- рубато).

За да се сфати духот и карактерот на делото што ќе се 
реализира, изведувачот е нотребно во секој случај за музиката на 
некој автор да знае повеќе отколку што му кажува самото нотно 
писмо.

Така во секоја нова епоха доаѓа до процес на 
„осовременување” на музичкиот израз на композиторите од 
поранешните епохи. Тоа „осовременување” има естетска 
оправданост од неколку услови. Истото треба да биде 
конструктивна синтеза на два духа на уметност, старата, 
минатата, творечки веќе неактуелна и новата односно духот на 
епохата во која што таа синтеза се врши. Таа синтеза, потребно е 
да сведочи за хуманистичкото разбирање на луѓето од двете 
епохи. Изведувачката традиција има како предуслов респект, 
пиетет кон уметноста на минатото, кога е таа автентичен 
претставник на духот на една епоха на културно-политичката 
историја на човештвото.

Изведувачката уметност не мора да се ограничи на 
материјално-техничките услови на музичката интерпретација во 
минатото, таа може (држејќи се по општи одредишта и стилови 
на поедини композитори) да ги надмине врз основа на 
еволуцијата на тие услови. Затоа и се тежи кон тоа звукот на 
новите, модерни инструменти со специјални изведувачки 
постапки (артикулација) да се „архаизира”, со нив да подражава 
звукот на старите инструменти. Истото се случува и во вокалната 
музика, каде што за пеење не се користи стариот начин туку со 
модерна вокална техника се прилагодува звучниот амбиент на 
старата музика.
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Изведувачите нс се единствсни чинители кои имаат 
влијание на процесот на социјализација на музичкото дело, 
меѓутоа несомнено тие се најважни. Меѓу останатото, трсба да се 
нагласи дека нивната улога во одделни музички жанрови (видови 
музика: сериозна, забавна и слично), не е истоветна. 
Најделикатна е, меѓутоа за судбината на делото најмногу 
одлучувачка (поради цврстината на изведувачката традиција) 
изведувачката улога на изведувачот од областа на сериозната, 
уметничка музика. Традицијата помага не само изведувачот, туку 
и упатениот слушател да пристаии кон уметничкото дело, па 
често се случува слушателот да има силно доживување на делото 
и при изведување на кое се инаку врз основа на претпоставка 
потпира. Постојат повеќе чинители од кои во голема мера зависи 
процесот на кристализација на изведувачката традиција, која што 
не е само практична туку и теориска активност на човечкиот дух.

Денеска авторите посебно се занимаваат со перцептивните,*»• .
когнитивните, афективните, вокалните и психомоторни видови 
на музичкиот развиток, постојано, имајќи го во предвид нивното 
силно меѓусебно дејство, како клучпа алка на овие 
специјализирани области на човековиот развиток. Во рамките на 
перцептивниот развиток доминираат истражувања на 
перцепирањето на висината на тоновите како основа за 
перцепција на мелодијата, но и перцепирањето на ритамот, 
хармонијата, когнитивните аспекти на музичкиот развиток, 
односно формирањето на музичките поими, се мошне актуелна 
област на истражувањето, почнувајќи од шеесеттите години на 
овој век.

Организираните знаења во рамките на тоеријата служат за 
генерализирање на новите прашања и претпоставки кои со



378

подоцнежните истражувања се проверуваат, се надополнуваат и 
водат кон реформулирање или напуштање на одредени теории, 
односно формирање нови.

Простор, претставува целокупност на деловите во 
композицијата (темата, нејзините структурни и фактурни 
исполнувања на различно испрофилираните сегменти, варијабли 
кои можат да бидат тематски со тонална и структурална 
провениенција) помеѓу кои постојат односи слични со „обичните” 
просторни односи. Тогаш кога дадената целокупност на формата 
се разгледува како простор, се апстрахира од сите други својства 
на композицијата. Оттука и можноста просторно да се 
модулираат поими кои по својата природа не се просторни. 
Занимливо е да се истакне дека овој вид просторно моделирање 
во голема мерка го користат физичари и математичари, меѓутоа 
како што може да се види и музичари. Од претходното може 
уште и да се востанови дека „просторниот модел” особено има 
значајно својство за музичката форма.

Исто така, јазикот на просторините односи претставува 
едно од основните средства за толкување на музичкото дело во 
кое и инаку постои, неопходно е да се нагласи, само 
имагинарниот простор. Поимовите како што се: соседни- на 
растојание, rope- доле, високи- ниски, десни- леви, блиски- 
далечни, отворени- затворени и т.н., постојат битни фактори во 
изградбата на музичкото дело иако воопшто немаат непосредна 
просторна содржина во музиката. Во таа смисла важно е да се 
подвлече дека имагинарниот просторен модел станува 
организациски елемент, кој потоа добива и непросторни 
карактеристики (т.н. „архитектонски” принцип во изработката на 
музичката форма).
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Меѓусебното комбинираљс на сукцесивно изложените 
елементи и делови на музичката форма по принципот- соседно- 
надоврзано поставување (сложување дел no дел во иманентно 
континуиран тек), како и изедначување на тие исти елементи и 
делови, што подразбира нивно претворање во формативни 
синоними по принцииот раздвоена поставеност (no пат на 
аналогија и еквивалентности „по нешто што се разликува”), го 
чинат основниот механизам при изградбата на музичката форма. 
Во првиот случај таа е, како и се што се гради на оската на 
континуираност, е потчинета на временската сукцесивност (т.н. 
„евалотивен” принцип- во изградбата на музичката форма). Во 
другиот случај, кога го зајакнува дискунуитетот и прави 
„раздвоено” поставување, во изградбата на формата најмногу се 
доживува „просторно” (во прашање е „архитектонскиот 
принцип”). Спрема тоа, музичкото дело се организира врз основа 
на два типа односи:

а) соседно и раздвоено поставување на еквивалентните 
елементи;

б) соседно поставување нееквивалентните елементи.

Сите разновидности на конструктивните формални модели 
можат да се сведат на тие две основни начела. Првиот принцип 
одговара со преминување од „а” на „а-1” (елементите се 
еквивалентни), вториот принцип одговара со преминување од „а” 
на „б” (елементите се нееквалентни).
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4.1. МОДЕЛ HA МЕТОДСКО АСПЕКТИРАЊЕ

Системската цел на музичкото воспитание е насочена кон 
целосниот развој на детската личност и музичкиот развој на 
учениците, разбрана како формирање на музикално-вредносна 
комуникативна и дејност на компетентност.

Признавањето на личноста (не само како продукт, туку и 
како субјект, творец на својот сопствен развиток) станува и 
центар на педагошкиот систем на музичкото воспитание на 
ученикот, формирањето на неговата личност и неговиот музички 
развој.

Педагошкиот систем на музичкото восгштание на 
учениците се гради врз основа на психолошко личностно- 
хуманистички и рефлексивни потфати.

Низ музичкото искуство се формира личност, способна да 
излегува од рамките на своите реализирани музички можности, 
да ги трансформира, да постапува како субјект на педагошката 
взаемност, каде што почесто и посамостојно ќе создава нови 
варијанти на таа взаемност и ќе се стреми кон самоусовршување.

Педагошкиот систем на музичкото воспитание-образование 
е насочен исто така кон формирање на рефлексивна способност 
кај учениците. Тој е показател на становиштето на нивната 
подготвеност да учествуваат во педагошката взаемност како 
самоконтролен субјект, чиишто можности за систематско 
регулирање и адекватна самокритичност постојано расте. Освен 
на личен план, широки размери во тој систем наоѓа 
комуникативната рефлексија како способност на индивидуата да 
разбира, да ги толкува чувствата, мислите на другите луѓе, 
опфатени во музичката творба.
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Земањето на рефлексија како техника за објаснување во 
современата педагогија бара замена на имитационата взаемност 
на ученикот со односот на возрасните. Тоа е учење низ тешкотии, 
каде што ученикот заедно со педагогот ги усвојува формите на 
музичката дејност, за да слуша, восприема, создава, доживува и да 
дава оценка за соодветна музика. Така низ осознавање и 
потпирајќи се врз дадени основи, ученикот го изнаоѓа патот за 
исполнување на музичката дејност, ги контролира и регулира 
дејствијата и операциите, односно таков тип на взаемност не 
овозможува готови методски предности, ниту пак „потфати за 
посредност” на ученикот. Таквата педагошка взаемност 
овозможува слобода на ученикот, право на избор и почитување 
кон дадена форма на музичката дејност сообразно со неговите 
интереси и степен на развиеност на музичките способности. Ова 
определува, дека една од специфичните црти на педагошката 
взаемност, влијае и врз музичкиот развој на учениците и 
претставува психологизација на музичко-воспит-ниот и образовен 
процес. Методолошките основи за тоа се изградени врз 
современата концепција за психичкиот развој на личноста, 
повикувајќи се на истражувањата од повеќе области 
(психологијата) на индивидуалните разлики и на способностите.

Секоја личност поседува музички основи, кои што се 
својствени воопшто за човекот и такви кои се привилегија само 
за него, кои даваат белег на неговата музичка индивидуалност. 
Тоа разграничување на општото и посебното, индивидуалното во 
музичкиот развој на ученикот е неопходно, за да се зацврсти 
ефективноста на педагопжата взаемност и да му овозможи на 
педагогот- наставник да избере соодветна варијанта за 
општување на типот музички задачи.
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Педагошката взаемност кај музичко-воспитниот и 
образовен процес секогаш се служи со посредство на музичката 
уметност и во процесот на музичката дејност. Тоа значи дека 
секогаш носи белези на научно оиштување, и има комплексен 
карактер, импровизациона структура низ која се решаваат 
комбинирани задачи (секогаш има нсшто, кое што им е познато 
на учениците и во исто време и при усвоена музичка творба 
ученикот е исправен пред проблеми за ново решение).

Хуманизацијата дозволува антропоморфизирање на 
музичко-педагопгката взаемност, односно да се преодолее со 
„дејностно-центричниот” систем во постоечката програма и 
методските укажувања кон истата (основна музичка дејност и 
дополнителна музичка дејност) и се приближува до 
„педоцентричен” систем каде што во центарот на 
интересирањето се ставаат потребите на ученикот.

Хуманизацијата бара и истражување на „дидактизмот” 
оддавајќи широко место пред се во придобиваАехо на музчките 
знаења, умеења и навики, а не на развивање на личноста на 
ученикот и неговите музички снособности. Така ќе се замени 
„авторитаризмот” на педагогот - наставник над ученикот со 
партнерство, водејќи го кон самостојност при откривање на 
непознатото, кон увереност во сопствените сили при учество во 
различни форми на музичката дејност, кон иницијативност за 
општување со музичката уметност, кон готовност за совладување 
на музичкиот јазик, кон разградување на неговиот музички 
потенцијал.

Совладувањето на „сопствениот музички јазик” , 
општувањето и откривањето на уметничките вредности на 
музичкиот фолклор ја водат личноста (ученикот) кон



383

запознавање на музичкиот јазик, музичката уметност на другите 
народи, прекрасните дела на големите мајстори во светскта 
музичка култура. Тоа определува уште една специфична црта на 
педагошкото влијание, низ националниот музички фолклор кон 
општо човечките музички вредности.

Современото дете (ученик) живее и расте во богата и 
разновидна музичка средина, во која треба само, или со помош на 
педагогот- наставник, да се ориентира, да прави одмерени односи 
кон музиката која ја слуша, исполнува и доживува.

Музичката анализа е општена теориска дисциплина, 
сврзана со сите сфери на музичката наука, творечка, научно- 
истражувачка, исполнувачка и популаризаторска. Основна 
задача на анализата е откривање на содржините на музичките 
дела, востановување и изведување на објективна логика во 
нивниот развој.

Музичката наука на современата етапа располага со 
широко развиена теоретска база, која опфаќа разни теоретски 
дисциплини.

Независно од нивната специфика, секоја од нив го користи 
аналитичкиот метод, чија што универзалност открива реална 
можност за истражување (иследување) на закономерните врски 
меѓу елементите на уметничката целина, нивната взаемност на 
внатрешни механизми на заедничко дејствување.

Музичката анализа ги иследува како проблемите на 
музичката форма, така и глобалиите проблеми на естетиката и 
научното знаење. Формата и содржината се еден од 
фундаменталните проблеми на музичката наука, општите 
закономерности на музичкото мислење, како и семантичните и
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медиевистички проблеми, исто така заземаат суштествено место 
во анализата.

Во‘ општи црти музичката анализа го следи патот на 
научното сознание: од недиференцирано восприемање на 
појавата кон расчленување на целината, создавајќи претпоставка 
за достигнување до внатрешните, причинско-последични врски 
помеѓу елементите, следени од целосниот опфат на објектот, од 
синтеза и обопштување.

Со анализа на глобалниот план се дава можност за 
проследување на процесите, па потоа да се премине кон одделни 
детали и елементи. Поради тоа почетната етапа бара движење од 
општото кон посебното, од голем план кон детали.

Дедуктивниот метод создава оптимални услови за 
восприемање од сознанието на општиот (глобалниот) 
композиционен гшан, на системот од средства, со кои тој е 
реализиран како завршен уметнички резултат. Навлегувајќи во 
сферата на суштинската аналитичка работа, од суштинско 
значење е да се одржи врската со општиот план. Откриените и 
точно опишани детали, неопходно е да бидат приклучени кон 
целосниот план, да биде побарано и најдено нивното место во 
општиот логички систем на елементи без да бидат изјаснети 
нивното место и функција.

Пропорционалната зависност, што создава архитектонски 
баланс не треба да биде разбрана како праволиниско-појавни 
соодноси. Истите можат да бидат исклучително подвижни кај 
некои категории на музички форми. Така на пример во 
контрастно-составените форми се среќава прогресивно 
зголемување на размерот на деловите, создавајќи наклонетост

кон последниот дел.
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Kaj некои категории на форми исторазмерните соодноси 
помеѓу деловите се закономерни (класична форма на сложена 
триделна песна), додека кај други се варијабални.*

Организацијата на звучната материја со протекување во 
времето прави хиерархиска скала, во којашто темпото зазема 
определено место.

Ритамот ги определува соодносите по време меѓу соседните 
нотни вредности. Метрумот создава мерност во нивното следење 
низ периодичноста на рамномерното појавување на тешки 
(акцентни) и лесни (неакцентни) моменти. Метричката 
пулсација, како и ритмичката организација се неразделно 
поврзани со трето временско мерење на звучната материја, што 
ја определува нејзината апсолутна големина, тоа е темпото.

Динамиката е директно зависна од концентрацијата на 
изразните средства, непосредно резонира на движењето во 
мелодиската линија, на натруианоста на акордските вертикали на 
метричката пулсација и ритмичка напластеност.

Изразните и формообразувачките својства на тембарот се 
богати и разновидни, со усовршувањето на инструментариумот и 
оркестарската техника се зголемува улогата и значењето на 
развојните елементи во системот на изразни средства. Научно- 
техничката револуција откри бескрајни можности за развивање 
на тембарот и неговото коритење во неговиот совршен план.

Фактурата е специфичен начин на организација и 
истовремено изложување на звучниот материјал. Вклучувајќи ги 
во таа организација сите изразни средства, фактурата чини 
координација помеѓу нив во музичкото време и простор.

* - (пример): Ф. Ј .  Хајдн и В. А . Моцарт:- во класичната сонатва форма кај hub доминираат исторазмерни соодносн мсѓу експозицијата к репризата
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Додека музичката форма с категорија, присутна во 
временската организација во постанност низ типични временски 
параметри, како композиционен план, размерните соодноси и 
функции, фактурата е категорија, погодна за музичко-простор- 
ните мерења на звучната материја: хоризонтално, вертикално, 
длабочинско (па дури и дијагонално) мерење. Во таков аспект 
фактурата претставува музичко-просторна организација со свои 
закономерни карактеристики и разновидности.

Фактурата е своевиден вертикален раздел на 
високоорганизираната звучна материја. Таа дава полна претстава 
за положбата на гласовните- артерии, по кои тече процесот на 
интонациониот развој. Диференцирањето на различни видови 
фактура се определува од соодносите на реално присутните 
Гласови, од нивната функција и начин на користење*

Едногласната фактура овозможува голема стабилност и е 
приспособлива кон најразлични жанровско-стилски услови. Се 
среќава како во едногласната малечка детска песна и во 
народната уметност, така и во операта, симфонијата, 
ораториумот и слично. Едногласната фактура содржи висока 
концентрација на средства. Таа во себе ги вклучува линиско- 
мелодиските сили, ладово-хармонските средства и достапен 
метро-ритмигчки потенцијал за една целосно уметничка целина. 
Едногласната фактура е исклучително богата со информации и 
тоа ја чини способна за различни драматуршки структурни 
функции во деловите на музичката форма.

* - (прнмср): С . Скрсбков- во „Учсбннк полнфошш", музнка, Москва, 1965, (оиределува два основнн тнпа на фактура со разлвчни семантичнн својства: едногласна и повеќегласна)
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Фактурата се јавува во повеќе начини: како „почетен 
и м п у л с кој што го проектира натамошниот развој на 
полифони и хомофони форми. „Собирање на многугласие во 
унисоно” * ** се користи во исклучителни случаи од развојот на 
музичката форма. „Едногласна фактура во завршниот дел на 
музичката форма” .***

Повеќегласната фактура има повеќе разновидности. Кај 
„хомофоната фактура” јасно се диференцирани фактурните 
функции на главен или водечки (релјеф) и подредени гласови 
(фон). ,,Вториот елемент допушта дополнителна 
диференцијација, каде што во нискиот слој, басовата линија 
може да биде носител, а средниот слој да биде сведен до 
улогата на дополнителниот. ’’****

„Хетерофонна фактура- се јавува во некои национални 
пејачки култури. Гласовите во развојната хетерофонија 
настапуваат во нови соодноси, менувајќи ги фактурните функции. 
Кај „хетерофонијата, еден од гласовите -е, интонативно 
најбогат и има водечко значење, а останатите Гласови ги 
чинат карактерните интонации”.*****

, ,Полифона фактуранајслож ена повеќегласна фактура, 
во која што сите Гласови се самостојни, односно 
индивидуализирани мелодиски линии.******

* - (пример): Рихард Вагнер „Парсифал” ; (едногласно излагање); Цезар Франк- Симфонија; Д . Шостакович- Симфонија број 6- почеток; Ф. Лист- Соната во h-moll** - (пример): Л. В. Бетовен- Динамичната реприза- кулминација од I-став на Сонатата On. 111- за клавир*** - (пример): Л . В. Бетовен- Концерт за виолина и оркестар во E-đur- бавниот дел**** - (пример): Е . Григ- Соната за виолина и клавир, бр. 3, П-ста***** .  (пример): М . И . Глинка; М . П . Мусоргски; Н. Р. Корсаков и други (во нивното творештво); И . Стравински- ,Ј1осветување на пролетта”****** - (пример): Ј . С . Бах- Фуга во d-moll од „Добро темпериран клавир” , прва тема; Д. Шостакович- Фуга во A-dur од „Прелудиуми и фуги”, прва тема



„Контрасна полифонијсГ- (разни теми)- која се Гради ни 
неколку самостојни мелодиски линии, правејќи едновременост.*

Тематизмот е една од основните категории во областа на 
музичкото мислење. Неговата универзалност се појавува во 
најширок историско-стилистичен и естетски план, и се простира 
врз хиерархиски нивоа на структурна организација во музичката 
форма и нејзината процесуална динамика.

Како завршен логичен систем со специфични внатрешни 
закономерности тематизмот, произлегува како резултат на 
повеќевековна еволуција на музичката уметност.

„ Исполнувачки комплекс од функции” **, тематизмот го 
открива внатрешниот механизам на взаемно дејствувачките сили 
и средства во уметничката организација на музичката форма, 
причинско-последичните врски и зависноста помеѓу сопствените 
елементи.

Во современата теорија на музичкиот тематизам централно 
место зазема поимот тема: основна, главна мисла, на која се 
гради музичкото дело. Високиот степен за осмислена завршност, 
структурна оформеност и сликовит карактер, присутни на 
уметничко целосна тема, го определуваат нејзиното место на 
активно влијателна сила, линиите на развојот во музичката 
форма. Таа го опфаќа целосниот процес на градењето на 
различни степени и нивоа во општата логична организација.

Логичката страна во организацијата на музичката форма се 
појавува најдоследно преку функционалноста. Етапите во 
разгранувањето на процесуалната динамика- почетен, развоен и

• - (прнмер): Р . Вагвер- Увертнра „Нпрнбергскн мајстори пеачи”** - (примср): В . Холопов- дава присутност на нсколку аспекти: општоесгетскн (индивидуализ1гран и интегративен), конкрегно-содржински и композиционо- драматургпски



завршен, образуваат хиерархиски систем, во кој со еволуцијата 
на музичката уметност кристализира детализирана семантичка 
логика.

Мотивско-тематското градење на музичката ф-рма достига 
висок степен на организираност преку „размерно-тематски 
структури” *.

Групирањето на мотивите и фразите во опфат на 
развиените музички теми го поттикнува оформувањето на 
синтактични единици, во рамките на кои се јавуваат закономерни 
соодноси на елементите. Менувањето на нивната големина влијае 
врз оформување на темите и врз целосниот тематски развој, каде 
што размерот на елементите е нодвижен. односно варијабилен.

Во поширока смисла на зборот дефиницијата-'за музиката 
гласи: музиката е уметност на човечко изразување со тонови и 
нивни комбинации, меѓутоа, постои и друга дефиниција, по која 
музиката е временска уметност.

Дефиницијата дека музиката е временска уметност се 
заснова на фактот дека сите музичко-уметнички дела „течат во 
времето”, односно дека е потребно да помине извесен одреден 
временски период за да се „согледа” целината на музичкото дело. 
Време е секако потребно да се доживес целината и на други по 
дефиниција музички уметности. Меѓутоа, музиката бара 
одредено, за секое дело посебно време, за да се согледа музичко- 
уметничката целина. (Некоја уметиќчка слика може да се 
набљудува- гледа и подолго време, што не мора да значи- ако се 
задржиш пред неа подолго и дека со тоа ќе се добие од нејзе 
потполно естетско доживување, отколку ако се погледне само за 
момент).

* - (Уште се нарекуваат- „мелодиско-синтактични структури”)
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Музичкото дело, како процес во времето, бара, меѓутоа, и 
одреден временски интервал во рамките кога треба да се доживее 
и неговата изразна целина како и изразната смисла на поедините 
негови дела.

«I в 
*

Ако се земе предвид целосниот фонд на музичко- 
уметничката литература од најраното време до дснес, лесно ќе се 
увиде дека постои и просторност како феномен, кој што, покрај 
останатото, дава специфично обележје на поедините тонски 
структури, дека постои како естетска појава интегрална 
просторност на музиката, исто така како што и просторност 
може да биде изразна цел, на некои музички дела или нивни 
фрагменти. Према тоа зборувајќи за просторност во музиката, се 
зборува воедно и за просторност во две смисли: интегрална 
просторност и просторност како експресија (израз).

Мелодиите можат да бидат изразито дводимензионални, 
меѓутоа и латентно тродимензионални.

Во поедините епохи тенденцијата за или против 
структуралните волуминозности на музиката може да биде една 
од важните стилски особености на делата од музичката уметност.

Како форма на музичка просторност може да се смета и 
„однадвор дадена просторност” Имено, во епохите кога за 
структурална тродимензионалност, па според тоа и 
волуминозност, но за нив се чувствувало интуитивна потреба, 
тогаш дводимензионалната музика често се изведувала во повеќе 
акустични простори, и обично не поединечно, туку заедно, така 
што непосредниот аудитивен впечаток кој што настанувал од таа 
музика содржал извесна просторност, меѓутоа не како резултат 
на тродимензионални тонски структури ниту тонско-емисиона 
природа на тонскиот материјал, односно експресија на просторот
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како цел кој што има музика сама по себе, туку како производ на 
вкупното влијание на сите акустички фактори на човечкиот слух. 
Значи дека просторноста (волуминозност), е важна музичка 
особина што претставува музичко-естетски феномен.

Музичкиот тек претставува единствена просторно- 
временска категорија, бидејќи, музиката не е ниту само време 
ниту пак е само простор. Замислата на звучниот простор 
претставува апстракција на феноменот музичко движење бидејќи 
навистина е тешко да се замисли движење без носител. 
„ Високиот Шон кој следи после длабокиот, првенствено е- друг- 
тон отколку- истиот- на друго место *

Спрема тоа, музичкиот тек, во своето име, носи во себе 
дводимензионална одреденост или, уште поточно, 
четвородимензионална одреденост (три димензии простор и една 
димензија време). Тоа лесно може да се заснова и на другите 
„анализи” - по фази- сугерирана „постојна точка” , односно улога 
на „аналитичар”- слушател, како и сугерирана зцетода со нија 
помош времето „ се пропушта” преку партитурата што 
„подготвено" ја дочекува**, кога постепено се создава 
формално значење и се формира т.н. „семантички бран” .

Меѓутоа, при вообичаените стандардни или, уште поточно, 
школскиот начин на реализирање на музичките дела, обично со 
гледање и отслупгување на партитурата „во себе”- кога улогата 
на „аналитичарот” е условена со „постојната точка” посматрачот 
тргнува по сосема спротивен пат: пат на расчленување на големи 
отсеци, а после тоа помалите и најмалите. Оваа другата метода- 
со обратен аналитички процес каде што сите дефинирани фази

* - (пример): Карл Далхаус, „Музичка естетнка” , третиот програм- знма, 1972** - (пример): А . Веберн- „Варијација за клавир, Оп. 27
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на еквивалентни групи се исти како и во аналитичкиот ироцес на 
првата метода, само што cera се одвиваат наназад- во прв план се 
истакнуваат „планирани просторни односи” во композицијата, 
додека времето е прилично апстрахирано, односно неговото 
присуство ќе биде со потендијален карактер.

Додека се од една страна, во начинот на „првата анлитичка 
метода” создава привидност на просторот, а времето станува 
„реална” димензија, дотогаш од друга страна, во начинот на 
другата аналитичка метода се остварува, обратно, привидност на 
времето, а просторот добива „реална” димензија. Во суштина, 
бидејќи се зборува за нешто исто кое може да се подвргне било 
на едната, било на другата метода „на анализа”, имагинарна е и 
димензијата на посебното време и димензијата на посебниот 
простор. Текот на единството на простор- време претставува 
реална категорија.

Така, музиката овозможува доживување на вистината и во 
својот најелементарен вид, таа е апстрактна конструкција 
втемелена на интуицијата на раздвојување, меѓутоа истовремено, 
и на поврзување. Диференцијацијата и интеграцијата на 
еквивалентните и нееквивалентни елементи од доменот на 
музичките компоненти одат паралелно и не претставуваат 
диверегентни туку комплиментарни процеси.

Запознавањето со музичките дела и нивното восприемање 
се остварува со примена на разновидни методски постапки и 
форми на работа во воспитно-образовниот процес. Обично 
запознавањето и восприемањето на музичките дела минува низ 
повеќе етапи:

- воведно излагање од наставникот;
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објаснување на основните карактеристики на 
композицијата што ќе се слуша;

- создавање на атмосфера за слушање;

- целосно слушање на музичката творба;

- анализа и уочување на изразните елементи на музичката 
творба;

- искажување на впечатоци од страна на ученидите во врска 
со претходно поставените задачи;

- создавање на атмосфера за повторно или повеќекратно 
слушање.

Пред првото запознавање и восприемање на музичката 
творба добро е да се постават две основни задачи:

- да се почувствува и открие жанровата природа на 
композицијата;

- да се почувствува и открие какво расположение 
преовладува во музичката творба.

Запознавањето и усвојувањето на муЗидката творба е 
поврзано, пред се, со создавање на атмосфера и договор за 
првото целосно слушање. Обично, запознавање и воведување за 
восприемање на музичка творба, во ирактиката се врши преку 
раскажување на куси и интересни податоци од животот на 
композиторот непосредно поврзано со поводот да ја напише 
композицијата, измислена приказна и слично. Потоа се 
поставуваат уметничко-аналитички задачи. Пред секое наредно 
слушање се поставуваат една до две задачи на кои учениците 
треба да одговараат по ислушувањето на музиката.

Основна слабост на (нашата) воспитно образовна практика 
е што учениците недоволно се насочуваат за внимателно,



концентрирано и активно слушање na Комиозиција од иочсток до 
крај.

Првото слушањс има за задача да изгради ирстстава за 
атмосфсрата која трсба да сс создаде при слушањс на мучиката. 
како и побудувањс на интерсс и љубонитност за восприсмање на 
музиката.

Следната етапа во восприемањсто на музиката опфаќа 
иовсќс аналитички задачи во врска со совладувањсто на 
ичразнитс комионенти во музиката. Оваа анализа можс да има 
иодифсренциран каракгер на продлабочсно осмислуваљс на 
елсментитс на музичкиот израз. При сето ова учениците доколку 
се музички оиисменети, можат со нотсн текст да ги отпеат 
темитс со солмлзациони слогови или нсутрален слог, нагледно- 
графички да сс иретстави структурата (формата) на музичкото 
дело и слично.

Други форми и постапки за иримснување при запознавање 
и восприемањс иа музиката можат да бидат, учењс на основниот 
тематски материјал со користењс на други дсјности и дејствија во 
наставната нрактмка, односно примена на елсмснти на 
ирограмирано учсње. Оваа форма на работа се применува при 
|д-н)всрувањс стсиснот на усвосноста на мучичката творба. 
Сиорсд ирстходно договорсната цсл на учсницитс им сс 
поделуваат работни листови на кои би биле напишани имиња на 
композитори, народност, мучички инструмснти и т.н. Музиката сс 
слуша, а ученицитс го подвлекуваат името на композиторот, 
народност, музички инструменти на кои се исиолнува творбата. 
На друга страна од работниот лист е забслежан точниот одговор.

Важна стапа во восириемањето на музиката с формирањс 
чувство за фразирањс и откривање на фразите во познати и



пеиознати комиозиции. Изградувањс осст за фрнзирање 
прстставува важна стана во слушателската и исиолнувачката 
култура- осмислувањс улогата на иснолнувачкитс срсдства на 
музичката изразност, како на иримср, ритам, артикулација, 
агогика, динамика итн.

При изградување на иочетните умеења за вослриемање на 
музичката суштинска улога ќе имаат:

- умеења со кои се опредслува "ипот на смоционалната 
врска изразсна со музиката во различни ситуации (на пример врз 
основа на истакната илустрација ирикажана одредена ситуација- 
учсниците да опредслат што ќс одговара, каква музика и слично);

- умсења со кои ќс се конкретизира емоционалната врска 
изразена во музиката во сооднос со обработените поими, (пример 
со каква музика можс да се изрази весело, тажно расположсние, 
со каква музика може да се изрази марш, танц, орб; приспивна, 
хумористична песна и слично;

- умеења со кои сс ирепоз.:?.ваат комрозициите на 
најсаканите композитори, рспродуктивни уметници, музички 
инструменти и слично;

нагледно усвојувањс на музички поими (пример иоммитс 
се напишани, а потоа при слушањс учениците да ги иодвлечат);

методската постапка при усвојувањс на музичките творби 
треба да биде флсксибилна во завкзност од средината и 
конкретните услови.

Во практиката се јавуваат низа недоследности и слабости 
при создавање на почетни умеења за кинцентрирано слушање на 
творбата од почсток до крај, нсдоволно утврдување на творбите 
при повеќекратно слушање, сиоредување на деловите во 
композицијата на исти, различни (контрасни), слични,



снорсдувањс иа говорнитс и ликовпите c d  музпчкпте слсмснти и 
т.п. Посебеп проблсм настанува ири ноставувањс на прашањата 
мрсд ирвото, второто и повсќекратлотб-блушање.

Прашањата вообичасно с да сс диференцираат во три 
основни груии и тоа:

- по идсј но-емоционална содржима на музиката (што 
изразува);

- no изразни средства (како с изразсна);

- no одрсдсни причипи (зошто с така изразсна).

Во ова моглавје дадсн с преглсд на музичката умстност, 
односно историскиот развој на музичката структура. поточно 
нромените во начинот па музичкото мислсњс и музичкото 
чувствување. Слсдејќи ги структуралнитс промени во музикарта 
опфатсн с широк временски период, следејќи ги развојнитс 
тендснции на носдините припцмпи. нивно воочувањс и пово 
обликување.

Примсроцитс сс барани во многу широк круг на околностм 
кои условуваат вакво или опакво двмжсње. ГЈрм тоа нс сс 
набљудува музичката матсрија апстрактно, како звучен медиум 
кој што сс развива изолирано и независпо од историскитс, 
социолошкитс, психолошкитс u идеолошките околмости па 
врсмето во кос с настаната.

Некои заклучоци, нска Пидат како иоттик за тсориско 
размислувањс за музиката, нсјзината онштествена функција и 
нсјзините естстски особсиости.



4.1.1 ПОСТАМКА HA ЕМПИРИСКО СОГЛЕДУВАЊЕ 
И К.ПАСИФИКАЦША СО КОРПУС ОД ПОНУ- 
ДЕПИ МУЗИЧКИ ДЕ.ПА

Суштината на секој продмст. посебно ма музичкото 
образование, ис с само подготовка за живот. туку во исто врсмс и 
срсдба со перманснтните манифеетации на животот. Во средбата 
со уметничкитс дсла треба да сс доживес и открие смислата на 
најразличните живнотни иојави. За да сс сфатат тие, потрсбно с 
да сс запознае врсмсто. стилот п околноститс во кои создавал 
уметникот. За стекнувањс иа музичка култура нсопходно с 
развивање на имтслсгснцијата. мсморијата, слухот и чретставите. 
Има претстави кои можат да ги образуваат ситс уметности, 
секоја со свои средства , но јазикот на музиката е најапстрактен, 
нејзината идсја с во самата музика. Во создавањето суд за 
музиката трсба да сс оди иостапно за да ие се расипс ништо од 
спонтаноста. која е најбитна особина на музичкото доживување. 
Да нс сс оспоруваат субјективните доживувања на ученицитс, 
туку трсба да сс вооружат со сознајни елементи. Музиката 
ученицитс трсба да ја почувствуваат. за да можат да ја разберат.

Емоциите сс подвижни и непостоја.-л, додека 
размислувањата кои трсба да влијаат врз нив, ќе создадат база за 
музички критериуми, кога ќс сс с> дадат доволно емоции, 
интслегснцијата ги донесува своитс плодови и ионатаму сс 
култивира. Низ разни споредби. видиците се шират. Со помош на 
восиитувачот - наставник се создава редослед во изборот на 
искуствата кои трсба да го упатат интелектот на методичност. 
Тоа трсба да биде основа на наставата но музичко образованис м 
да ирстставува контраст на иовршнитс музички сснзации.
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на музичкото творсштво и да сс осиособат да го доживсат 
нивниот полет. свежина, оригиналност, идеја и норака. Дури и 
дсла со трагична содржина носат во ссбс чувство на катарза, 
совладување на болката. Исто така. да сс развива љубов кон 
музиката и да сс создава навика за иосета на концерти. оперски и 
балетски иретстави и други манифестации, потреба за 
формирање на сопствена дискотска и самоорганизирањс на 
слободното врсмс во кое музиката треба да завзсме значајно 
мссто.

Заиознавањс на музичкото дсло, односно на неговата 
структура с првиот чекор што треба да сс направи за неговото 
доживувањс, сфаќање и разбирањс ири активно слушањс на 
музиката. Музиката, има свој израз и свои законитости. Тоа е 
јазик Kt)j трсба да сс разбсрс, сфати и доживсс, мсѓутоа истиот не 
може да сс преведе. бидсјќи прску музиката сс изразуваат мисли 
и чувства па различни начини.

Сиорсд М. Барашевиќ- ..во слуишњето музика не е битно 
во кшаш форма е напишано му.шчкото дело, туку далн тоа со 
снојаша форма и содржина Го ирнчлекува внчманието на 
слуиштелот за ди jti доживее неј.шнинш уметничка содржина'.

Трсба да сс сфати дека музиката и мелодијата нс сс 
неорганизирани, аморфни, туку сс потчинсти на некои 
структурни законитости - основни прннципи за образувањс на 
музичката форма.

Развивањето чувство за образување на формата с една 1>д 
главните задачи на педагогот (наставник) за изградување на 
умсења за диферепцирање на музичко-изразнитс компоненти во
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композицијата. тон чувство мајиапрсд сс формира на кратки 
познати мелодии - пссни.

Работата во оваа насока сс одвива во двс стапи и тоа:

а) создавање ч ра.ииишње на умеења на деливоста ип 
музичкшТш целина- мелодијата;

в) создивање и развивање умеења, за да се споредат 
ризличншTie деловч по оиределени иоказатели.*

Ваквата оиерационализација на музичкото дсло (во 
основното образованис), има повеќе дидактичко отколку 
стручно-методско значсњс.

Запознавањето со формата ма музичкото дсло најдобро с да 
сс изврши c d  нримена на илустративно-демонстративната мстода 
со соодветно теоретско објаснувањс.

При воочувањс со деливоста на мелодијата (иесната), треба 
да сс сфати дека сдна иста мслодија може да сс подели на два 
иоголеми или четири помали дслови или слично. Обично исснитс 
трсба да сс обработуваат no музички фрази (музички рсчсници), 
а тоа би било еден или два стиха од строфата.

Дсловите на мелодијата (песната) се определуваат врз 
основа на иринцииот за образувањс иа формата:

а) исто (идемтично);

б) контрастно (сосема различно);

в) слично (со мали измсни).

При анализа на песна со рефрен трсба да сс дојде до 
сознание дека:

-  рефренот секогаш се пошиорува на исша мелодија п 
текст;

" • Б . В .  Асафјеп
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-  строфите се повторуваит на испш мелодија, а се 
разликуваит по текстот;

- -рефренот се разликува од исти строфи по мелодија ч 
текст. *

На овој начин при слушање на музика, може да се следи 
тскот на мелодиското движење преку музички содржини со цсл 
да се осознае односот на содржината и формата, како во 
вокалната, така и во инструменталната музика по истиот 
принцип исто - идентично, различно - контрастно. Може да се 
изведе шема на поедноставни и посложени музички форми 
означувајќи ги деловите со букви како на пример:

- а, а, б, б, А , и слично, за деловите кои гшвторуваат ист 
музички материјал (содржини);

- a, al, Б, Б1, A , А1, и слично, за делови кои изложуваат 
сличен музички материјал;

- а, б, А , Б, Ц, А  и слично, за делови кои изложуваат 
различен музички материјал.

Пред воочувањсто (анализирањето) на формата пожелно е 
најмалку еднаш да се слушне музичкото дело со цел да се стекне 
целосна прстстава за неговото естетско доживување.

При анализата, особено на посложените форми потребно е 
да се појде од поголеми целини и нивниот меѓусебен однос кон 
помали делови внатре во целината. анализата на музичката 
форма во основното училиште не треба да се сфати како 
теоретска дисциплина и како таква да биде оптоварена со 
дефиниции и вербализам. Потребно е да се има во предвид дека 
преку наставата по музичко образование да се направи постапно

* B. Андре
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вовсдувањс во светот на музичката уметност, а ири тоа 
запознавајќи сс со музичкитс форми во основното образованис 
ќе најде свое мотнолно оправдување.

Во наставата no музичко воспитание- образованис, в«.» 
зависност од типот на часот, цслта и задачите на наставната 
содржина, техничкитс успови и можности на училиштсто, од 
наставнитс форми на работа, од предзнаењата на ученицитс и 
слично, сс применуваат мстодите: монолошки (усно 
изложување), дијалошки (разговорно), метод на демострација, 
метод на графички работи и други.

Монолошки метод - се применува кога наставникот сака со 
свои зборови емоционално да ги активира учениците и да создаде 
расположение, на пример усно изложување на впечатоци од 
слушаната музика и слично. Преку овој метод, во слушањето 
музика, наставникот ги запознава со карактеристичните моменти 
од животот на композиторот неиосредно поврзани со музичкото 
дсло, врпш анализа на слушаното дсло, на -с.одржината, на 
изразнитс слемснти и слично. Изложувањето на наставниот 
материјал трсба да бидс изразно, динамично, живо, интересно, 
конкрстно, бсз употреба на непознати зборови и изрази, реално 
научно. Времсто на објаснување на наставниот материјал нс 
треба да биде повеќе од пет до осум минути бидејќи вниманието 
на учениците ќс оиадне.

Дијалошки (разговорен) метод- нретставува дијалошко 
изложување на наставниот материјал со цел да се активираат 
учениците со поголемо внимание да ја слушаат музиката. Во 
слушањето музика примената на овој метод врз претходното 
знаење на ученицитс. Дијалогот треба да го води наставникот 
иред или ио секое слушање на музиката.
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Раговорот треба да биде кус во врска со задачите што трсба 
да сс рсализираат. Конкретнитс задачи, во врска со 
композицијата треба да се белсжат на табла. Во дијалогот со 
ученицитс нс трсба да сс ирераскажува содржината на 
композицијата. Разговорот особсно с важсн при слушање на 
инструментална музика, кој се врши по ислушувањето на 
композицијата. кога впсчатоците од музиката се уште звучат во 
свсста на учениците.

Демонстритивен метод- с најапликативен во наставата по 
музичко воспитание-образование. Во овој метод сиаѓаат сите 
музички извсдби (демонстрирање- музичка илустрација) во текот 
на наставниот процес со жива или механичка репродукција. Во 
овој метод спаѓа и користењето на слики, на дијафилмови, 
дијапозитиви, видеокасети, наставни филмови, примена на разни 
матсријали за илустрација и слично.

Метод ни графички работи- овој метод на учениците им 
номага иодобро да сфатат некои значења, за комуницирањс со 
нив, за пренесување на пораки, знасње и слично. Мстодот на 
графички работи се остварува преку разни цртежи, серија слики, 
различни форми на шеми, дијаграми, графикони, таблици и 
слично. Овој метод наоѓа широка примена во програмската тема 
Слушање музика, каде композицијата сс претставува со серија

слики.
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К О Р П У С  О Д  О Б Р А Б О Г Е Н И  И П О Н У Д Е Н И  
М У З И Ч К И  Д Е Л А  З А  М У З И Ч К А  И Л У С Т Р А Ц И ЈА  
BO V, VI, VII И VIII О Д Д Е Л Е Н И Е

V - Одделение - Слушаље музика

А ) Музички дела за музичка илустрација- Предлог во 
прохрамата

Х О Р С К А  М У З И К А

- Петре Богданов-Кочко:„Лаж на песна"

Овде е земено еден изразито хумористичен момснт од 
современата македонска иоезија, и е направена уметничко- 
музичка верзија на познатото првоаирилско надитрувањс. Иако 
хорскиот слог с во рамкитс на класичните тонски рамки авторот 
со послободни акордски, а понскаде и хроматски движсња и 
ритмичка подвижност, на гласовите во големб' мера им дава 
солистичко-колоратурен третман. Имитационо испреилетувајќи 
ги во дијалог, на крајот ги доведува до заедничко повторувањс на 
основниот мотив.

-Тодор Скаловски:„/ог/е”

Сугестивно, рсчиси во еден здив с иретставен тешкиот миг 
на македонскиот народ во квечерината на Илиндснската епопеја 
токму во хорската минијатура „Гоце’\ Со нараснување на 
рефлексиите на изворниот народен музички израз, во атмосфера 
на драматични контрасти, од прозрачни до бујни и од лирски до 
траорни масиви на изразниот слог се прикажува неповторлив лик 
на македонски револуционср.
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-  В л а с т и м и р  Н м к о л о в с к и : „К о н  уморе"

Базирана врз фолклорот, муди антицимирана мслодиска 
структура и стегната музичка фраза - податлива за 
хумористичната декламација на текстот од максдонскиот поет 
Ванчо Николески.

- Стојаи Стојков: „М ајска песпа”

Содржината на оваа песна с патриотска. Во неа се 
опишуваат убавините на нашата татковина и љубовта кон неа. 
Песната ја исиолнува детски хор со придружба на пијано. По 
карактер оваа песна е нежна. топла, љупка, распеана во умсрено 
темио. По форма е дводслна. Првиот дел сс иее во еден глас, a 
вториот во три гласа.

- Драгослав Ортаков: „Росен бисер”

Сс издвојува со богатство на свежината и кревкоста на 
изворната мелодика. Онаа мелодика на македонската народна 
несна којашто во уметничките остварувања го чува својот 
исконски сензибилитет.

- В. А . Моцарт: „Копнеж за пролетша”

Оваа е ведра песна кадс што композиторот ја иовикува 
мролетта што поскоро да дојде, природата да добие ново руво, да 
блеска се во сјај, шаренило од разнобојни цвекиња. Да пристигне 
со иссни за да цути сиот крај, да бидс убав месецот мај, да го 
донесе личниот славеј и да пее на сиот глас.

Инаку песната е изградена од два дела (а-б), кои се 
надоврзуваат и надополнуваат.
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- Властимир Николовски:„Свенат  цнех7/” (за глас и пијано)

Оваа к/омпозиција е инсиирација од трагичноста на

моментот на ѕверското убиство на сдно дстс. Направена е силен 
контраст со парафразирање на изразните музички средства со 
наративниот говор и звук. Музичката материја е изградена врз 
основа на еден вертикален звук кој подражава ѕвона, a 
мелодиската линија има изразито рецитативно-говорен карактср. 
Оваа како и острите интервалски контрасти, на своевиден начин, 
ја остваруваат музичко-програмската иорака на делото.

-Трајко Прокопиев:„Г'алебе мој” (за глас и пијано)

Соло-иесната сс карактсризира со широчина и спевност, но 
во извесна смисла и ариозност на мелодиската линија, која 
произлегува од револуционерно родољубивата тематика на 
текстот. Основата на музичкиот развој ја носи гласот, a 
пијанистичката делница ја појаснува музичката содржина.

М У З И К А З А  П И ЈА Н О

- Стојан Стојков: „ Варијации за пијано"

Тоа се типичен пример на карактеристични варијации, чија 
форма спонтано и поврзано раснс од наједноставна двогласна 
поставеност на темата во сериЈална техника, до најсложено 
иолифоно обработување на материјалот којшто може да сс 
забележи во 12 и 13-та варијација односно во фугата. По својот 
хармонски јазик оваа композиција е во неокласичсн израз во која 
на ирво место се истакнува полифон сооднос меѓу мелодиите.
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Љубовта кон детскиот свст с изразена во повеќе мали 
поиуларни композиции со програмска насоченост издадени во 
збирката „Албум за младите”, во кои што ирипаѓа и пиесата 
„Весслмот селанец”.

Убав летен сончев ден. Селансцот завршувајќи си ја 
работата на својата нива во полето, радосен сс враќа дома. По 
патот тој полека оди и си потпевнува весела иесна.

Песната „Веселиот селанец” има дводслна форма. Формата 
недоволно е развиена, има повторувања и недоволсн контраст 
иомеѓу ирвиот и вториот дел. Всушност, само првитс четири 
такта од вториот дел се различни, а другитс чстири се исти како 
во првиот дсл.-В. А . Моцарт:,, Турски марш”(III став од сонатата во A-dur)

Музиката на Моцарт претежно с ведра и весела, што може 
да се почувствува и доживсс во неговата комнозиција „Турски 
марш” . Оваа композиција с од видот на концсртни маршсви- 
ииеси. Напишана е многу префинето - уметнички - звучи лссно, 
дсловите лесно му се оцртуваат бидејќи no форма е мошне јассн 
и граден во класичен тип на марш. Звучењето нс му е за турско- 
ориенталските. (Името „турски" го добил по тоа што тогаш сс 
што било модерно било и турско).

Мелодијата е мошне префинста и грациозна со јасен ритам. 
Самата комиозиција има форма на рондо- во која движењето на 
музиката постојано води кон тоа да се повторува главната 
мелодија.
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- Стојче Тошевски: „ 1 2 -  П е н е л о п и и и  м о л и т в и ”

Инспириран од преданието за Пенелопа, авторот, како плод 
на единствена музичко-поетска инспирација ја создава оваа 
композиција. Во митолошката личност на Пенелопа, авторот ја 
бара поентата на човечкото постоење, животни дилеми и немир. 
Во реализацијата на оваа замисла, тој употребува ансамбл од 
разнородни музички инструменти - солистички третирани и 
додекафонски начин на композиционо-техничка градба.

С И М Ф О Н И С К А  М У З И К А

- Л. В. Бетовен: „Деветта симфонија- во d-moll”  On. 125

(Ода на радоста)

Тоа е композиција со хуманистички ид<зи, во чиј што 
последен (четврти) став е воведен хор и четири вокални солисти. 
Деветтата симфонија претставува симбол на музичкото 
творештво, односно симфонија на оптимизам и хуманизам. 
Херојските идеи за борбата и победата на слободољубивите 
идеали на човештвото се претвораат во величествена химна за 
слобода и братство помеѓу народите од целиот свет, во која 
композиторот се изразува со нови средства. Бетовен за прв пат 
внесува хор и четири солисти (сопран, алт, тенор и баритон) кои 
ја пеат „Ода на радоста” од Шилер. Главната тема во финалето 
(Тема на радоста) се одликува со едноставна наиевна народна 
мелодија која се пее од милиони луѓе во целиот свет. Во 
иочетокот е изложена во унисоно, звучи како марш-химна, а во
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кулминациЈата cc разгранува во грациозна фуга. Според 
хуманистичките идси Деветата симфонија с сдна од најголемите 
творби во свстската музичка литература.

- Љубомир Бранџолица: „Слепа девојка"(балет-суита бр.2)

Либретото го напиша самиот композитор. Содржински

„Слепа девојка” е со тема од животните настани- светот околу 
нас. Пишувано со достанен музички израз, ова дело на 
македонската балетска сцена донссс посебен израз во смисла на 
звукот и дивжењсто.

О Р К Е С Т А Р С К А  М У З И К А

- М. П. Мусоргски: „Слики од изложбата”- („Танц на 
неиспилените иилиња”)

Овој танц е петта гжеса од свитата „Слики од изложбата” . 
Пиесата е во триделна форма. Третиот дсл с иовторување на 
изразните црти на музичкиот лик од првиот дел. Во средниот дел 
музиката целосно не го менува карактерот, мсѓутоа тука се 
доловува извесен мал контраст во спорсдба со другите делови, 
мало успокојување. Карактеристично за оваа пиеса сс 
колористиката и високата звучност која со номош на бројни 
украсни тонови и трилсри ги опишува пилињата во моментот 
кога со своите нежни клунчиња се обидуваат да ја скршат 
лушпата од јајцето, нивната борба да се извлечат од неа како и 
нивните први несигурни движења во новиот свет.

- Луиџи Бокерини: „ Менует”

(Менует е стара француска игра- танц во 3/4 такт во 
умерено темпо. Менует - танц на ситни елегантни чекори, обично 
се игра во иарови со елегантни и грациозни движења). Менуетот



има тридслна сложена форма (А Б А), првиот и трстиот дел сс 
исти, меѓутоа трстиот дел с пократок.

Ведрата и нежна мелодија ја изведуваат виолини со 
придружба на оркестар. Средниот дел сс разликува од ирвиот. 
Тој е контрастсн и нема така изразито нежсн карактер. По 
звучност е погласен. Во овој дсл доаѓа до израз целиот оркестар, 
како и дувачкитс инструменти флсјта и кларинет.

С Ц Е Н С К А  М У З И К А

- Кирил Македонски: „Илинден" (Опера во три чина- 
шест слики, Либрсто: К. Македонски)

Лица: Даме Груев, Гоце Делчев, Никола Карев, Христина 
(мајка на револоционер), Ката, Ангелина, Ванѓел, Ефрем 
Чучков, Борис Сарафов - (револуционери), Саит - ефенди, 
полицајци, руски, француски, англиски, авсгриски - (конзули), 
'Гуше, Иван, Александар - (ученици-револуционери) и други.

Дејствисто се одвива во Македонија во градот Штип 1894 
година. Пред храмот Света Богородица, недела претпладне, 
сончев дсн. Во храмот имало богослужсние, кога во дворот прсд 
црквата дошле двајца турски полицајци кои зборувале за некој си 
Рамиз - ага кој умрел во својот харем. Потоа од црквата излегува 
Александар учсник-револуционер откога го забележуваат, се 
стрчуваат кон него и го убиваат. Така ночнува и дејствието на 
целата опсра. Понатаму низ народот се пробива Даме, но и 
шефот на полицијата Саит-ефенди.
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Во вториот чин - првата слика, дејствието сс одвива во 
градот Битола, ноември 1901 година во илегалната леарница на 
бомби, кадс се собираат повеќе револуционери.

Во третиот чин дејствието го доловува 2-ри Август 1903 
година во главниот штаб во близина на село Смилево. Овде се 
издвојува терцетот на Христина, Ката и Ангелина „Го извезовме 
ова знаме” Потоа втората слика од третиот чин е 4-ти Август 
1903 година кога Крушево е ослободено и прогласување на 
Крушевската Реиублика.

Епилогот во онерата се одвива на Црн Врв на Бигла 
Планина на 28 Август 1903 година. Македонија гори! 
Апокалиптична стравотија! Мстеж на жени, деца, старци, 
востаници. Пред финалето на оиерата може да се издвои аријата 
на Христина (молитва на мајката Македонка): „Господи - ти ќс 
судиш на народите... ”

- Јохан Штраус: „Баронот цшанин” (комична оиера во три 
чина), (спорсд делото на Маурус Јокај), (Либрето: Игнац 
Шницер)

Лица: гроф Петар Хомонај; гроф Корнеро; Шандор 
Баринкај; Калман Жупан; Арсена; Марабела; Отокар; Чипра; 
Сафи; Пали; Јанош; селанки (двс), циганка, цигани и други.

Содржина: Прв чин

Младиот Шандор Баринкај во придружба на кралскиот 
комссар од Виена Лудвиг Карнеро сс враќа во родниот крај да го 
преземе татковиот имот. Одгледувачот на свињи Жуиан во 
меѓуврсмс ја присвоил неговата земја и со тоа многу се збогатил. 
Жупан има убава ќерка Арссна и сака да ја омажи со Баринкај.

Старата Циганка Чиира препознава дека Баринкај е син на 
иорансшниот сопетвеник на имотот. Таа му гата на Бариикај
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дека ќе се омажи со млада Циганка и ќе најде големо богатство. 
А  пак на грофот Карнеро му претскажува дека ќе си најде за себе 
жена. Таа ќе е Мирабела, гувернентката на Арсена.

Циганите се враќаат од пазар и Чипра го запознава 
Баринкај со нив. Тие го признаваат за свој господар и радосно го 
поздравуваат како Барон Циганин.

Се појавува Жупан со групата селани.

Настанува караница и општа тепачка поради тоа што 
Баринкај и предлага брак на Сафи.

Втор чин

Ноќ е. Старата циганка Чипра седи покрај огнот.

Од циганската кола излегуваат младите: Сафи и Баринкај. 
Во прекрасниот дует си искажуваат голема љубов. Чипра 
потсетува за закопаното богатство. Баринкај бара по урнатините 
на замокот и го наоѓа златото скриено под камен.

Се раздеиува. Циганите одат на работа. Ја започнуваат 
својата секојдневна работа. Доаѓаат Баринкај, Сафи и Чипра. 
Циганите го прославуваат бракот на младите. Жупан сака да ја 
откупи земјата од Баринкај и во средбата со циганите му ги 
снемува вреќите со сребро.

Се појавуваат Циганите разиграни и весели.

Грофот Карнеро сака да ги раздели младоженците и да го 
конфискува богатството што го најде Баринкај, но Циганите 
решително се спротивставуваат.

Конфликтот го прекинува грофот Хомонај, кој доаѓа со 
група војници за да ги врбува доброволците за војна во Шпанија.

Трети чин

Војната заврши. Во Виена ги чекаат своите војници. Дамите 
пеат за убавините на Виена. „Еве доаѓа војската предводена од



412
нашите јунаци” . Баринкај , кој се истакна во борбата со 
непријателот го добива целиот свој имот, станува благородник и 
cera може да ќ се врати на Сафи, која му остана верна. Исто така 
и Жупан и Отокар живи и здрави се враќаат дома.

Жупан раскажува за своите случки од војната.

На општа радост Баринкај ја бара раката на Арсена, но не 
за него туку за Отокар со кого се спријателил во војната.

-Џузепе Верди: „Н а б ук о” (опера во четири чина, Ерусалим 
и Вавилон, шести век п.н.е., Либрето: Темистокле Солера)

Лица: Набуко - вавилонски крал; Закарија - еврејски 
свештеник; Абигаила - ќерка на Набуко; Фенена - ќерка на 
Набуко; Исмаел - внук на јудејскиот крал; големиот свештеник; 
Ана - сестра**на Закарија; Абдало - штитоносец на Набуко; 
вавилонски и еврејски војници; левити; еврејски девојки; 
вавилонски жени; народ; свештеници.

Кратка содржинси Вавилонскиот крал Набуко го напаѓа 
Ерусалим каде што е заробена неговата ќерка Фенена, 
наследничка на престолот. Со помош на еврејскиот војсководец 
Исмаел, кој е заљубен во Фенена, Набуко победува и ги поведува 
Евреите во ропство.

Посвоената ќерка на Набуко, Абигаила, меѓутоа го сака 
престолот за себе, а сака да се одмазди и поради несреќната 
љубов со Исмаел. Таа на сила и со измама ја зема кралската 
круна и веднаш наредува да се погубат заробените Евреи и 
Фенена, а Набуко да се фрли в затвор. Но, верниот Абдало го 
ослободува Набуко и кралот со своите војници успева да го 
спречи погубувањето. Во тој миг се појавува Абигаила и, 
чувствувајќи дека и доаѓа крајот, моли за прошка. Таа умира,



413Евреитс се ослободени, а Набуко го продолжува своето владеење.
- Петар Илич Чајковски: Марш од балетот 

„  Оревокршачка ”

Овој марш се одликува со богата мелодија и ритам. Тој с 
составсн од неколку помали дслови. Звучните фанфари на 
дувачките инструменти се сиротивставуваат на острите теми на 
гудачкиот оркестар. Средниот дсл с покус и пожив, а на крајот 
иовторно сс јавува почетната маршова мелодија, што значи 
маршот има триделна форма (А Б А).

Н А Р О Д Н А  М У З И К А

(Ниродни песни):

1. „Билјана платно белеше (празнични и обичајни песни)

2. „БојоШ започна " (запис од В. Хаџиманов) (комитски)

3 .  „Ш то ми е M i u w  "  (запис Ст. М. Гајдов) (семејни песни)

4. „Рум, дум, дум" (Драган Шуплевски) (хумористично- 
сатирични песни)

5. „Абре, Македонче; каде се спремиш" (народни песни од 
НОВ)

(Народни ора)

1. „ Бувчанско оро" (бавно женско оро - исполнува 
оркестарот за народни инструменти)

2. „Потрчано " 7/16- (брзо темпо)

3. „Калајџиско” 11/16

4. „Копачка " 2/4- (брзо машко ор«)
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V - Оддление - Слушање музика 
Б) Музички дела за музичка илусЈпрација-Иоплтем пред лог 
Х О Р С К А  М У З И К А  (Македонски композитори)

- Атанас Бадев: Оцу и Сину";- Стефан Гајдов: „А јд е  слушај А нѓо”- (за мешан хор);- Стојан Стојков: „М ајска песна"

- Томислав Зографски: „ М а р и к а (за мешан хор);- Орландо Ди Ласо: „ Е х о  ”
В О К Л А Н О -И Н С Т Р У М Е Н Т А Л Н А

- Таки Хрисиќ: „Завет "- (музика за 'мешан хор и 
оркестар);- Сефан Гајдов:„ Ејди Н едо”- (за тенор и пијано);

М У З И К А  З А  П И ЈА Н О

- Г. Ф. Хендл: Пиеси за орган „Музччки гсутии”;

- В. А . Моцарт: Сонатини за пијано (број 1, 6, и други);

- Франц Шуберт: „Алегрето" (c-moll);

- Фраиц Шуберт: „ Пастрмка” (соло-песна);- Ф. Менделсон: „Пиеси без зборови” (за пијано, Оп. 62/6, 
Ои. 85/2 и други);
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- Ф. Ј1ист: „ H a брегош на иошокош”, „Х о р  на иуииишша”(клавирски иисси);
- Клод Дебиси: „ Детско катче”  (Клавирски циклус);
- Џорџ Гершлин: „Летпо време”.

М У З И Ч К И  Д ЕЛ А  П РИ М ЕРИ  ЗА :

- (Баритон)- Џ. Росиии: „Севилски бербер” (Каватина);

- (Виола)- Н. Р. Корсаков: „Злат но петле” (Суита од 
истоимената опера, трет дел);

- (Флејта)- Т. Прокопиев: „Дојранка" (Суита-фрагмент);

- (Пиколо)- Ж. Бизе: Маршот на децата од операта 
„Карм ен”;

- (Обоа)- П . И. Чајковски: „Лебедово езеро" (Танцот на 
малите лебеди);

- (Гитара)- Ј .  Јовичиќ: „Македонска рапсодија”

(фрагмснт);

- (Ударни инструменти)- М. Равел: „Б олеро" (почеток)

К А М Е Р Н А  М У ЗИ К А
- Петре Богданов-Кочко: „ Минијатури” (за виолина и пијано);
- Т. Албињони:„Адаро”;

- Д. Шостакович: „ Детска тетратка”  (пијано);- А . Хонегер:„Танц на козичката”  (за флејта и пијано);
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- Н. Р. Корсаков: „Неаполитанкса песна” (за камсрен 
оркестар);- Б. Бритн: В о д и ч  н и з  о р к е с т а р о т .

С И М Ф О Н И С К А  И О Р К Е С Т А Р С К А  М У З И К А

- Стефан Гајдов: „ Ф а н т а з и ј а ”  (за флејта и симфониски 
оркестар);

- А . Џамбазов: „Рапсодија за Скопје" (за пијано и 
симфониски орксстар);

- Ј .  Ф . Хајдн: С и м ф о н и ја  б р о ј  1 0 1  и  б р о ј  82 „ М е ч к а т а ” -
IV-став;

- А . Вивалди: „ Г о д и ш н и  в р е м и њ а ” (Кончерто гросо);- Камиј Сеи-Санс:„Карневал на животните”;

С Ц Е Н С К А  М У З И К А

- Кирил Македонски:„Го//е” (Опера во чстири дсјствија);- Сергеј Прокофјев:„/7емелашка” (балст)
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V - Оддление - Слушаље му чика

13) Музички дела за музичка илустрациja -llред о.рачлив 
иредлох

Х О Р С К А  М У З И К А  (Македонски комиозитори)

- Таки Хрисиќ: „Свечепа песна за браќата Кирил и 
Методиј” (за мсшан хор);

- Стојан Стојков: „Нежноста на распеаното ут ро” (за

детски хор);

С О Л О -П Е С Н И

- Трајко Прокопиев: „Смртта на Гоце”;

В О К А Л Н О -И Н С Т Р У М Е Н Т А Л Н А  М У З И К А

- Томислав Зографски: „Горчливо езеро” (за сопран, 
иијано и гудачи);

М У З И К А  З А  П И ЈА Н О

- Ј . С . Бах: ДвоГласни чнвенции;

- Л. В. Бетовен: Сонатини за пијано;
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- М. И . Глник-а: „Кадрил";

- П. И Чајковски:„ Д е т с к и  а л б у м ” ;

- Ј. Штраус: „ В и е н с к а  к р в " ;

- Ф. Шуберт: П р в и  в а л ц е р и , О п . 1 6 5 ;

- Р. Шуман: „ Д е т с к и  с ц е н и ”  (циклус);

- Р. Шуман: „ Д и в и о т  ј а в а н

- Ф. Шопен:„ П р и с п и в н а ” , О п . 5 7 ;

- Е. Григ: „ Т а н ц  н а  џ у џ и њ а т а ”

- Дмитриј Кабалевски: „ 2 4  л е с н и  п и е с и  з а  д е ц а ” ;

- М. Равел: „ М о ј а т а  м а јк а -  Г у с ч а р к а ”  (клавирски циклус 
за чстири раце);

М У З И Ч К И  Д Е Л А  П РИ М ЕРИ  ЗА :

- (Ф л е јт а ) П. И. Чајковски: Т а н ц о т  н а  ш е ќ е р н и т е  
с т а п ч и њ а  о д  б а л е т о т  „ О р е в о к р ш а ч к а ” ;

- (Ф л е јт а )  К. С . С ш с : „ П т и ц и ” ;

- (К л а р и н е т ) Џ . Гершвин: „Р а п с о д и ја  в о  с и н о ”  
(фрагмент);

- (К о н т р а б а с )  К. С . Санс: „ С л о н ”  (од Суитата Карневал 
на животните);

- ( Т р у б а )  Џ. Верди: Т р и у м ф а л е и  м а р ш , о д  о п е р а т а  
„ А и д а ” ;

- (У д а р н и  и н с т р у м е н т и )  К. С . Санс: „ В к а м е н е т и т е ” (од 
Суитата Карневал на животнитс);
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К А М Е Р Н А  М У З И К А

- Михајло Николовски: „ ЕлеГија” (за виолончсло и 
иијано);

- Ристо Аврамовски:„Серенада” (за виолина и пијано);- Г. Ф. Хендл: Алелуја, од ораториумот „М еси ја ”;

- В. А . Моцарт: „ Германски танци" (К: 602 бр. 3, К: 600

бр. 5, К: 605 бр. 3);- Ј .  Брамс: „Приспивна песиа” (дуо, виолина, пијано);

- Карл Орф: „ Шулверк” (зборник од ииеси за деца);

- С . Прокофјев: „Приказни на старата баба” 
(Клавирски циклус);

С И М Ф О Н И С К А  М У З И К А

- Александар Лековски: „Илинден" (Симфониска посма);

- А. Љадов: „ Б а б а  Ј а г а ”  (Симфониска слика);

- Ј .  Ф. Хајдн: „ Ч а с о в н и к ” -  I I -  с т а в  (Симфонија);

О Р К Е С Т А Р С К А  М У З И К А

- Стојче Тошевски: „ К о н ц е р т  з а  к л а р и н е т  и  Г у д а ч и " ;

- X . Персел: „ Ф а н ф а р и "  (за труба и оркестар);

- А. Вивалди: К о н ц е р т  з а  д в е  в и л и н и  и о р к е с т а р  в о  
a -m o ll;

- А. Дворжак: С л о в е н с к и  т и н ц и  б р о ј  3 , 5 и  д р у г и ;
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С Ц Е Н С К А  М У З И К А

- Паул Хиидемит: „Н и е правиме Град" (дстска опера).

VI - Оддление - Слушање музика

А )  М у з и ч к и  д е л а  з а  м у з и ч к а  и л у с т р а ц и ја -  Предлог. во лр_охрамата
Х О Р С К А  М У З И К А

- Атанас Бадев: „Иже херувими”

Ова дело е фрагмент од „Златоустова литургија”. Делото 
„Иже херувими и Јако да царија”- рсфлектира со висока култура, 
бујна инвенција и творечка сила.

- Таки Хрисиќ: „Свечена песна за браќацш Св. K u p im  u  
М е т о д и ј”

Оваа хорска песна е химна за словенските браќа Св. Кирил 
и Мстодиј. По форма е мала тридслна песна (а б а). Има свсчсн 
карактер со духовен призвук.

- Михајло Николовски: „Везилка ”

Трагичниот и херојски пат на македонскиот народ, во 
долгата борба за национална слобода парафразиран преку везот 
на везилката во поетскиот текст на Блаже Конески с инспирација 
за ова дело. Следејќи ги ниткитс на овој историски вез, со 
дијалогно испреплетување на гласовите авторот тешката и
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патстична атмосфера. творечки ја развива и музичкото ткиво го 
издига до херојско-епска иорака и всличење на слободата.

- Димче Николески: „ Т р и  п о т с м е ш л и в к и ”
Употребувајќи три хумористични народни песни од кои

првата се јавува како спој меѓу целините, авторот изградил 
форма ма хорско рондо- со скерцозсн карактер. Сироведувајќи 
разнородни композиционо-технички иостапки во разработка на 
секоја цслина, тој со спротивно музички боења создава контраст 
и со тоа на уште еден начин го издвојува и потенцира 
хумористичниот момент во секоја од нив.

- Александар Лековски:, Е л е г и ја  ”

Комиозиција со простосрдсчсн мелодиско-хармонски израз, 
својствен на македонскиот национален музички романтизам е 
доловена елегичната атмосфера и фолкорот од поезијата од 
Кочо Рацин.

С О Л О -П Е С Н И

- Стојан Стојков:„/7ат”

За ирв отсек е земсн хармонски блок, кој цело време сс 
провлекува во пијанистичка иридружба, како нагласена 
карактеристика која програмски го објаснува бескрајното 
умерено барање на иатникот. Основната окосница во 
формалната градба е добиена со неколку градации врз основа на 
движењето на претходно сноменатиот хармонски блок. Меѓу нив, 
како втор формален отсек се јавува мслодиско-линеарен мотив, 
кој е настанат од хоризонталната трансформација на првиот.
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Секоја градација, од динамички посилна експонираност, води кон 
смирување.

М У З И К А  З А  П И ЈА Н О

- Стојан Стојков: „ П а с т о р а л н а  с у и т а ”

Македонската народна музика дава широка лепеза на

природата, а кавалските и овчарските мслодии наоѓаат одраз и во 
творештвото на македонските композитори, како и овој пример 
на композиторот Стојков.

Ова „Пасторална суита” с клавирска композиција каде што 
авторот прави едно обилно користење на богатиот македонски 
музички фолклор. Композицијата е сочинета од пет делови 
(ставови) кои заедно чинат сдна композициона цслина: алсгро- 
експресиво, Анданте, Анданте - рецитативе, Анданте - 
имитационе, Алегро.

- Роберт Шуман: „ М е ч т и  ”

Тоа е пиеса од збирката „Ппетки од детството” , што 
авторот ја носветил на славната нијанистка Клара Вик, која 
иодоцна ќе му биде и негова жена. Композицијата „Мечти” има 
триделна форма (А Б А) и изразува убаво расположение- 
мечтателно во кос често припаѓаат децата и возрасните.

Со нсизмерна љубов Шуман во оваа комнозивија навлегол 
во детската фантазија, нивнитс игри, осмев, срсќата и иоезијата 
на нивното детство. Комиозиторот тука изразил мали болови и 
големи радости на децата, станувајќи и самиот како да е детс- 
мал живот со големо срцс. (Заради поиуларност оваа 
композиција е аранжирана за повсќе различни инструмснти).
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- Јоханес Брамс: „ П р и с и и в н а  и е с н а ”

Со бескрајна нежност мајката го засиива своето детс. 
Мелодијата звучи мошне топло, напевно и интимно. По форма 
оваа композиција е дводелан (А Б). Песната започнува со Увод 
од два такта коишто го исполнува пијаното.

Мирниот карактер, тивкото звучење и умереното темпо на 
песната и даваат голема уметничка вредност.

К А М Е Р Н А  М У З И К А

-Ристо Аврамовски: „Д вера ц е"  (вокална поема)

Оваа вокална поема е пишувана по истоимениот поетски 
текст на македонскиот иисател Ацо Шопов. Таа донесува една 
општохумана животна морака- за еднаквоста на сите луѓе. Како 
раскажувач - толкувач на содржината се јавува гласот. Неговата 
улога излегува од рамките на познатиот начин на вокалниот 
третман и тој е употребен во улога на рецитатор. Наспроти него, 
инструментот има задачи дескриптивно да ја обои атмосферата. 
Неговиот третман излегува од рамките на карактерно- 
инструменталните можности на пијаното и навлегува во нови 
сфери на музичкото боење.

- Петар Илич Чајковски: „ В а л ц е р ” о д  с е р е н а д а т а  за  
Г у д а ч к и  о р к е с т а р , О п . 4 8

Овој валцер за гудачки оркестар изобилува со тоилина, 
срдечност и непосредност. Истиот е составен од три дела, 
односно има триделна форма (А Б А ). тој започнува со 
танцувачка мелодија во побавно темпо која што ја изведуваат 
гудачките инструменти со подлабоки тонови (контрабас, 
виолончело, виола). По нивното завршување мелодијата ја
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превзсмаат виолините. Длабокитс гудачки инструменти уште 
еднаш ја повторуваат својата мелодија, меѓутоа овој пат заедно 
со виолините кои учествуваат со нригушени тонови, но со вешто 
и подвижно свирење.

Во вториот дел (Б) се изнесува нов музички материјал. 
Наместо широки напевни мелодии виолончелата свират кратки 
фрази. Во овој дел виолините доаѓаат до израз изведувајќи 
мошне комплицирани ритмички структури свирејќи со гудалото 
и со прсти- пицикато. Останатитс гудачи на некој начин како да 
ги следат на виолините при свирењето.

Потоа пак се враќа почетната мелодија во побавно темно. 
Се придружува виолончелото и се добива виечаток на водсње 
дијалог во танцот помеѓу виолините и виолончелата кој води до 
постепено тивко смирување.

С И М Ф О Н И С К А  М У З И К А

- Благоја Ивановски:„Самоилова епопеја" (циклус од три 
симфониски ноеми)

Ова дело е циклус од три симфониски ноеми што ги носат 
насловите: „Самоил”, „Македонци” , „Трагедија”- сите имаат 
програмски карактер.

Во првата поема работсна во форма на проширена 
тридслна песна, доминантсн е мрачниот драмски музички израз. 
И втората поема „Македонци” донесува донекаде драмски, но на 
момснти и играорен штимунг. Додска во трстата посма 
преовладува трагизам. Карактерот на оваа трилогија што ја 
прави стилски монолитна е употребата на карактсристичните за
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македонскиот фолклор мелоритмички слементи, поссбно 
латентните квартно-секундни односи.

О Р К Е С Т А Р С К А  М У З И К А

- Ристо Аврамовски: „К а н о н "  (за чембало, пијано, харфа, 
ударни инструменти и гудачки орксстар)

Делото е реализирано на полифон начин од одреден тип. He 
само по својата комнозиционо-техничка градба, туку и по 
формата ова дело навестува на асоцијацијата на старите 
мајстори. Во основата е монотематско со иостапно снроведување 
на повсќе дисциплини на полифониот начин на надградувањс на 
музичката материја, од наједноставната имитација до 
најсложените. Композицијата почнува со звук кој е на работ на 
својот звуков третман (асоцијација на капење капки вода) а во 
ионатамошниот тек на надградувањс нараснува до максимално 
ангажирање на ансамблот.- Јохан Себастијан Бах: „Весел Разговор” (Бадинера)

Оваа композиција е едсн став од втората свита напишана за

соло инструмент (флејта) и оркестар. Оваа прекрасна музика со 
играчки моторички карактер се изведува во брзо темпо. 
Разговорот (дијалогот) се води помеѓу сол истот-флејтата и 
оркестарот.

С Ц Е Н С К А  М У З И К А- Кирил Македонски: „Ц а р  Самуил” (Опера во три чина, 
либрето Кирил Македонски)

Лица: Цар Самуил, Василиј втори, Гаврил Радомир - син на 
Самуил; Ирсна - иленица од Византија, втора жена на Гаврил
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Радомир; Марија - жена на Владислав; Црнољуб - бојлар на 
Самуил; Огнен - Самуилов гласник; Валдислав - син на 
Смуиловиот брат Арон; Ксифија, Уран, Теодорик, и други

Д р сш ск о  дејст во на О перат а:

Прв чин

Пред дворецот на кнезот Самуил во Преспа, по една победа 
над византиската војска. Победата над непријателот е поматена 
со душевниот немир на Смуил кој го убил својот брат Арон за да 
го зачува единството на Државата. Разединетоста во 
Самуиловиот дворец се зголемува и со тоа што синот на Самуил, 
Гаврил Радомир е вљубен во Ирена, сдна запленета Гркинка, 
како и со заговорот што го плете Марија, жената на Владислав, 
која сака да го одмазди својот свекор Арон, односно да го отруе 
Самуила и да дојде до престолот.

Втор чин

Прва слика- пирување во дворецот на византискиот цар 
Василиј Втори по победата над Самуил кај реката Сперхеј. 
Меѓутоа, веста од византискиот доушник Црнољуб, кој е 
едновремено и Самуилов големец, дека Самуил во Охрид се 
прогласил за цар, го фрла Василиј во хистеричен бес во кој се 
раѓа неговата фикс-идеја за ослепувањс.

Втора слика- во дворецот на цар Самуил во охридската 
тврдина, каде што Самуил во соработка со своите војводи 
подготвува стратегиски план за пресметка со Василиј Втори. При 
тоа Црнољуб, опфатен од идејата да стане цар, изнесува свој 
план: да се иобеди Византија со лукавство, а не со директен 
судир, како што планира Самуил. Во оваа слика доаѓа и до судир 
помеѓу лукавата Марија и нејзиниот маж Владислав кој сс 
сиротиставува на нејзините амбиции.
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Трет чин

Прва и втора слика - на планината Беласица, пред 
решителниот бој. Прикажана е ситуацијата на Самуиловата 
страна, а потоа на страната на Василиј. Бојот почнува. 
Самуиловата војска претрпува нораз, а Василиј втори, опиен од 
победата наредува да се ослепат Самуиловите војници (14.000), 
само на секој стоти да му се остави no едно око „и така да се 
пратат како подарок на Самуила” .

Во третата слика, епилогот, с прикажана стравотната слика 
на Самуиловата трегедија. соочен со своите ослепени војници, 
Самуил од голема душевна болка умира.

- Жорж Бизе: Детски хор од операта „ Кармен”

Со оваа опера на сцената се изнесува една животна 
приказна. Во оваа „драма” од народниот живот се среќаваат 
повеќе елементи од реалниот живот: љубов, омраза, веселба и 
тага-трагедија.

Во операта „Кармен” вешто е вткаен и шармот и убавината 
на шпанскиот музички фолклор. (Бизе за оваа опера се 
инспирирал од новелата на Проспер Мериме, а дејствието се 
одвива на плоштадот и арените во Севилја, по кафеаните, 
предградијата и криумчарските засолништа на зафрлените 
краеви на Шпанија).

Кратка содржина на Операта:

Младата селанка Микаела е заљубена во Дон Хозе. Во 
нивниот живот ненадејно се вмешува Кармен, работничка во 
фабриката за цигари. Кармен му се додворува на Дон Хозе. Тој 
ја напушта војската и се ириклучува кон бандата на 
криумчарите. Дознавајќи дека Кармен го изневерува со 
тореадорот Дон Ескамиљо, тој ја убива.
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Во првиот чин сигналната груба ја објавува смената на 

стражата, а потоа кога нее хорот се истакнуваат инструментите 
труба-пиколо во темпо на марш итн.

- Џузепе Верди: „ А и д а " (Опера во четири чина-седум 
слики, Египет во времето на фараоните, либрето: 
Антонио Гилсанцони)

ЈЈица: Фараонот на Египет, Амнерис - негова ќерка, Аида - 
етиопска принцеза - робинка, Радамес - египетски војсководец, 
Рамфис - врховен свештеник, Амонасро - татко на Аида, гласник, 
главна свештеничка, свештеници и свештенички, офицери, 
народ, војници, танчери, етиопски робови итн.

Кратка содржина на Операта:

Младиот Радамес ја добива командата над египетската 
војска и ги победува Етиопјаните. При неговото триумфално 
враќање, Фараонот како награда му ја дава раката на својата 
ќерка Амнерис. Но, Радамес тајно ја сака робинката Аида, чиј 
татко Амонсро го има заробено без да знае дека тој е крал на 
Етиопија, а таа принцеза.

Ноќта кога Америс ги моли боговите за среќен брак, 
Радамес е со Аида. Во настанатиот сплет иа околности, пред 
Аида и Амонасро, Радамес станува прсдавник на својата земја. 
Амнерис дознава за предавството.

Аида и Амонсро се обидуваат да избегаат. Радамес одбива 
да бара помилувањс и и се иредава на судбината. Младиот 
војсководец е осуден на смрт - да биде жив закопан. Пред 
неговата гробница да биде засекогаш затворена, во неа скришно 
се вовлекува Аида решена, заедно со саканиот Радамес, да ја 
измоли и својата смрт од боговите.
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б а л е т о т  „  О р е в о к р ш а ч к а  ”

Оваа композиција има триделна форма (А Б А) со Увод и 
Кода. Во Уводот се водат дијалози помсѓу обоите, кларинетите, 
флејтите, хорните и харфата. Во ирвиот дел (А) главната 
мелодија (тсма) ја исполнуваат четири - хорни, на кои одговара 
соло кларинст со придружба на гудачитс која уште еднаш се 
иовторува. Всушност нрвиот дсл (А) с изграден од три мали 
форми на песни. Втората мелодија - дијалог водат гудачките и 
дрвените дувачки инструмснти (флејта, кларинет, обоа) и се 
повторува, потоа сс повторува главната мелодија - со дијалог 
помеѓу 4 - хорни флејти, соло кларинст со нридружба на 
гудачките инструменти. Втората мелодија сс јавува уште еднаш. 
Вториот (Б) дел започнува трстата мелодија соло-флејта и обоа 
со придужба на гудачки инструмснти, харфа и кларинет. 
Четвртата мелодија, делот (Б) од вториот дсл ја исполнуваат 
виолнела со придружба на контрабаси, виолини, виоли, 4 - хорни, 
фагот, кларинет и обои. Третата мелодија од делот (Б) ја 
исполнуваат соло виолина со иридружба на останатитс 
инструменти, гудачки, дувачки и триангл.

Во репризата (А) главната мелодија ја исполнуваат 4-хорни? 
обои, фаготи со придужба на труба, тромбон, кларинети, 
виолончсла. Втората мелодија води дијалог помеѓу гудачките и 
дрвените дувачки инструменти.

На крајот во кодата прозвучува главната мслодија во 
Фортисимо исполнета од целата група на дрвените и лимените 
дувачки инструменти и тимиан. (Во оваа пиеса сс иредлага 
раздвижувањс на цвеќињата, - мелодиите иодржаваат цвеќиња).
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(Народни песни):

1. „Сама Mapa на два друма жнела ” (трудови песни);

2. „Излегол Делчев Војвода" (зап. В. Хаџиманов - 
комитски песни);

3. „Кажи ми, кажи, Катшнке” (заи. В. Хаџиманов- семејни 
песни);

4. „ Бог да бие петлето" (зап. А . Линин - хумористично- 
сатирични песни);

5. „Сит е си појдоа партизани" (зап. В. Хаџиманов - песни 
од НОВ)

(Народни ора):

1. „Тешкото оро" (машко оро - исполнени на две зурли и 
тапан);

2. „Жетварки " 9/16 такт (умерено-брзо);

3. ,, Арамиско ” 13/16 такт;

4. „Беровка" 2/4 такт (брзо женско оро).

Н А Р О Д Н А  М У З И К А



431VI - Оддление - Слушање музика 
Б) Музинки дела за музичка илустрација-ЈХпџџтеи предлог 
Х О Р С К А  М У З И К А  (Максдонски композитори)

- Трајко Прокопиев: „Кумановка-3”-,

- Живко Фирфов: „Дрот ар”-,- Александар Лековски „ОГин Го гори Брезово” - (за 
машки хор);

С О Л О -П Е С Н И- Грчка: „ С е и к и л о в а  п е с н а- Стеван Христиќ: Т е м а  н а  Б и л ја н а  о д  б а л е т о т  
„ О х р и д с к а  л е г е н д а- Живко Фирфов: „ М а р и к а "  -(за сопран и пијано) 

В О К Л А Н О -И Н С Т Р У М Е Н Т А Л Н А  М У З И К А

- Петре Богданов-Кочко: „ К в и н т е т (за глас, обоа, 
флејта, фагот и пијано);

М У З И К А  З А  П И ЈА Н О

- А . Корели: „ Сарабачда, жиГа, бадинера

- Г. Ф. Хендл: Сонатина за клавир в о  B-dur;

- Ј .  Ф. Хајдн: Р о н д о  в о  C-dur „Музички кутии” ;



4 3 2- Франц Шуберт:,,Лендлери" Оп. 165;

- Јоханес Брамс: „Приспивна песна\

- 1М. И. Глинка: „Валцер-фантазија”;

- 1Д. Росини: „Албум  за умни деца", „Неколку делови во 
еден албум

- Франц Лист: „Коледарска елка” (циклус);

- Ф. Шопен:„Баркарола” Оп. 60;

- Мануел Де Фаља: „Кратки песни” (шиански танц);- Колд Де Биси: Менует „М ала суита”;

- Д. Кабалевски: Сонатини за пијано.

М У З И Ч К И  Д Е Л А  - ПРИ М ЕРИ  ЗА :

- (Бас) Т. Зографски: „Записи" (за глас и пијано);

- (Контрабас) А . Дворжак: „ О д  новиот свет 
Симфонија број 9 eo e-moll, Оп. 95, петти став;

- (Обоа) Стојан Стојков: Соната за обоа, итори став

(Пасторала);

- (Кларинет) В. А . Моцарт Концерт за кларинет и 
оркестар so A-dur, (фрагмент);

- (ФаГот) Иржи Пауер: Концерт за фагот и оркестар, 
прѕи став;

- (Контрафагот) Б. Сметана:„ Сеќавање на П'лзен”;

- (Тромбон) П. И. Чајковски: „Пат ет ична”- Симфонија 
број 6 so h-mol, четврти став (фрагмент);

- (Ударни инструменти) Јулиус Летњан: „  Чудна музика” 
(фрагмснт).



К А М Е Р Н А  М У З И К А

- Благоја Ивановски: „ Д ч е  о р а ” (за дувачки квинтет);

- Клаудио Монтеверди: „ З а ф и р е ,  в р а т и  с е ”-  м а д р и г а л -  

(фрагмент);

В. А . Моцарт\ „ М а л а  п о ќ н а  м у з и к а ”  (Серенада во G-dur, 
први став);

- Л. В. Бетовен: С о н а т а  з а  в и о л и н а  и  п и ј а н о  б р о ј 5  в о  Г -  

dur (Пролетна соната-трети став);

- П . И . Чајковски: С е р е н а д а  з а  Г у д а ч к и  о р к е с т а р ;

- А . Дворжак: „ Х у м о р е с к а " ,  О п .  101 (пиеса за виолина и 
пијано);

- С . Прокофјев: „ Х у м о р и с т и ч н о  с к е р ц о "  (за четири 
фагота);

- Ф . Крајслер: Т а м б у р и н ,  О п .  3  (за виолина и пијано).

С И М Ф О Н И С К А  М У З И К А

- Благоја Ивановски: „Историска поема” (за симфониски 
оркестар, харфа и дрвени дувачки инструменти);

- Ј .  Ф . Хадн: Симфонија број 96 (финале);

О Р К Е С Т А Р С К А  М У З И К А

- В. А . Моцарт: Концерт за пијано и оркестар број 488;
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- Тома Прошев: „Мстиот принц" (опера);

- 1Д. Верди: „Н а б ук о” (Хор на Евреите);

- Бела Барток: „Дрвениот принц” (балет).

С Ц Е Н С К А  М У З И К А

VI - Одделение - Слушање музика

В) Музички дела за музичка илустраци[/а-Препараддив 
предлог

Х О Р С К А  М У З И К А  (Македонски композитори)

- Кирил Македонски: „ Орлите на Македонија” (за мешан 
хор);

- Димче Николески: „Три потсмешли&ки” (за мешан 
хор);

С О Л О -П Е С Н И

- Благој Ц анев:„Дветовм ”;

- Димитрие Бужаровски: „Скит ник” (за глас и пијано);

- Франц Шуберт: „А в е  М арија",, ,Пастрмка



В О К А Л Н О - И Н С Т Р У М Е Н Т А Л Н А  М У З И К А

- Стојан Стојков: „П исм о"  (за мсцосопран и камсрен 
оркестар);

- Димитрие Бужаровски: „Балада” (за тенор, хор и 
камерен ансамбл).

М У З И К А  З А  П И ЈА Н О

- Ј .  С . Бах: Француски суити за клавсен- по избор;

- Г. Ф. Хеидл:: Прелудиум ви d-moll, за орган;- В. А . Моцарт: „Турски марш” (соната за пијано број 11); 
Соната за пијано во A-ditr;

- Л. В. Бетовен: Сонати за пијано: број 6- III-став, број 
25, број 15-Ш-став, број 9-1-став, број 1-1 и Ш-став, 
број З-Ш -ст ав и други;

- Ф. Шуберт: „Роза во полето”;

- Р. Шуман: „Дваесет пиеси за мали и Големи” (албум);- Ф. Лист: „Унгарска рапсодија број 2 во d-moll";

- Франц Лист: „Горско шумолење", ,,Б ур а ” (клавирски етиди);- П. И. Чајковски: „Три карактерии пиеси" (I и Ш-став);- Д. Шостаковиќ: „Танци иа куклите" (клавирски

циклус);- П . Хиндемит: „М али пиеси за пијано
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М У З И Ч К И  Д Е Л А  - П РИ М ЕРИ  ЗА :

- (Виола) X . Берлиоз: „ Харолд во Италија” (симфонија за соло виола и оркестар, Оп. 1 0 ,1-став, фрагмент);
- (Англиски pož) Ј . Сук: Приказна за летото, Оп. 39 (терет дел- слепите музичари);
- (Саксофон) JI. В. Бетовен:„За Елиза” (транскрипција);
- (Труба) Александар Арутјунјан: Концерт за труба и 

оркестар, втор дел (фрагмент);

- (Харфа) Б. Сметлча: „ВишеГрад" (Симфониска поема);

- (Мандолина) X . Родриго: „Арсшхуес, љубов моја” (транскрипција);
- (Ударни инструменти) П. Коњовиќ: Голема чочечка 

игра (фрагмснт);
К А М Е Р Н А  М У З И К А

- Стојан Стојков:„Сонат а за обоа и пијано

- Сотир Голабовски: „Арабеска" (за пијано);

- Ј . С . Бах:„Токат а и фуга eo d-moll";

- X . Персел: „Гордиевиот јазол”  (од Суитата за камерен 
орекстар, III и IV-став);

- К. Пендерецки: Три минијатури за кларинет и пијано. 
С И М Ф О Н И С К А  М У З И К А

- Тодор Скаловски:„Пепелашгса” (Балетска минијатура за 
симфониски оркестар);
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- Анатолиј Љадов: „Волшебното езеро” (Симфониска 

слика);

- А . Дворжак: „ В е ш т е р к а ” (Симфонијска поема);

-  Н .  Р. Корсаков: „ Ш е х е р е з а д а ”.

О Р К Е С Т А Р С К А  М У З И К А

- Стојан Стојков: „Суит а за Гудачки оркестар”;

- JI. В. Бетовен: К о н ц е р т  з а  в и о л и н а  и  о р к е с т а р  e o  D -d u r

(фрагмснт);

- Ф. Менделсон: Концерт за виолина eo e-moll (фрагмент);
- Ж. Бизе: Д е т с к и  u ip u  „  О р к е с т а р с к а  с у и т а  "  ;

С Ц Е Н С К А  М У З И К А

- Димитрие Бужаровски: „Шеќерна приказна” (музичка 
игра за деца);

- Џузепе Верди: „А и д а ” (танци од првото дејствие);

- Б. Бритн: „ Новиот Ковчег” (детска онера);

- Лео Делипс: Сцена и валцер на Сванхилда од балетот 
„ Копелија

- С . Прокофјев: „ Приказна за камениот цвет” (балет);

- Родион Шчедрин: „Коњче-брзогонче”.
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Л ) М у з и ч к и  д е л а  з а  м у з и ч к а  и л у с т р а ц и ја -  Предлог во 
програмата

Х О Р С К А  М У З И К А

- Тодор Скаловски:„ П а р т ш з а н к а ”

Хорската композиција „Партизанка” е компонирана за 
женски хор. Во оваа песна иа уметнички начин с обработена 
народната несна „А ј што ми е мило см драго” .

Песната заночнува со увод во кој сс пее текстот: во бој, во 
бој, јас отидов во бој, го пеат трите гласа во форте исполнение, 
додека во бој, во бој, во бој слоговите настаиуваат наизменично. 
Исто така песната завршува со зборовите: во бој, во бој, јас 
отидов во бој со постепено стишување на гласовите.

Темата на иесната „А ј што ми е мило см драго” се пее 
дваиати, во почетокот по уводниот дел и no ѓфвиот рефрсн. 
Рсфренот (Збогум и проштевај роде мој) се повторува двапати на 
различни места.

Уводниот дел и кодата се исполнуваат во бавно темпо, a 
самата иесна, главно, се исполнува во умерсно тсмпо.

- Трајко Прокопиев: „/7<?чал”

Преку пластична синтеза на архаично модалниот и 
европско класичен израз, на впечатлив начин дури и до потресни 
лирско-елегични расиоложенија с воспеана основата на 
постското видувањс од Кочо Рацин.

-Тодор Скаловски: „ М а к е д о н с к о  о р о ”

Народната игра „Тешкото” , произлезена од чинот на 
македонското печалбарство е инспирација и во оваа композиција.

VII - Одделение - Слушање музика
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Донссувајќи го бунтовниот ритам на играта преку 
карактеристичн звук и ритмичка основа во хорот, авторот ги 
развива мелодискиот и ритмичкиот елемент доведувајќи ги до 
силна, комилсментарно создадсна музичка и смотивна екстаза, со 
што е изразена екснресивноста и богатството на „Тешкото” .

- Властимир Николовски:„7егшол7/о”

Ритмичкиот елемснт карактеристичен за максдонското оро 
„Тешкото” , како инвенција за создавањс на снецифична музичка 
форма с и основна преокупација и затоа во оваа хорска 
композиција свирачот употрсбува и тапан.

- Стојче Тошевски: „Селслгд м а к а ”

Блиска до мелоритмичката на стиховите од Кочо Рицин за 
„Сслска мака” истоимсната композиција - претставува хорска 
рсфлексија на непреболот и ламснтацијата на селската судбина.

С О Л О -П Е С Н И

- Тодор Скаловски: „ Ш а р п л а н и н с к а  п р и с п и в н а ”

Инсиирацијата за оваа комнозиција е од изворна народна 
песна. Во ова дсло сс вкомпоиирани основнитс текстуални, 
акцентуални карактеристики и латентните тонални основи. Таа 
прстставува трансформирана мслодиска линија, која игго во 
секоја нова појава сс скснонира од друга тонална основа и 
импостациона поставеност, најчесто неироменета. Изградени се 
програмски настојувања врз основа на мслодика од изворниот 
фолклор.

- Стојче Тошевски: „ П о р а к а "

Архаичната обоеносг којашто асоцијативно иотсетува на 
исконскиот извик во изворното пародно песњс е линсарен мотив
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што c зсмсн за градбата на оваа композиција. Во тскот na 
разработката тој се скратува и распаѓа до останувањс на звучсн 
блок. кој с создаден од вертикална поставеност на линсарниот 
мотив. Со силна градација од почетокот кон крајот, сходно 
содржинската идсја „од живот во смрт”  с насликан начинот на 
човечкото умирање.

М У З И К А  З А  П И ЈА Н О

- Властимир Николовски: „ Ф о л к л о р н а  с о н а т а ”

Првиот став е исиириран од познатиот танец „Тешкото”, по 
израз вонрсдно драматичен. Вториот став (Атака) е со 
ламентационсн карактср, но исто така со драмски акценти, 
односно јасно експониран со емоционални контрасти. Третиот 
став можеби с најинтерсссн во композиционо - техничка смисла. 
Присутна е вистинска иолиритмика, номеѓу двстс раце. По 
форма претставвуа модифицирам сонатен 'рондо од две 
фолклорни теми.

- Едвард Григ: „ П р о л е т "

Композиторот доаѓањето на годишното времс пролет и 
неговите убавини ги одразил во клавирската пиеса „Пролет” . Во 
оваа ииеса мошне успешно успеал тонски да наслика нскои 
спизоди од годишното време пролет. Композицијата с составена 
од три дела (А Б А ), од кои слични или исти се ирвиот и трстиот 
дел.

- Ристо Аврамовски: „ Т р и  и с п о в е д н и  м о л и т в и ”

Првата молитва започнува во корална мелодија, која е 
земена од црковното иравославно псење. Таа често се 
провлскува низ трите става. Од формална страна секоја пиеса с
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троделна no форма. Јазикот во оваа комиозиција се надоврзува 
на неокласичниот начин на мислењс со особена интенција на 
потенцирање на посовремени структурални созвучиа.

Хомофоното и полифоно водсње на музичката содржина сс 
обединува и од тоа прозвучува единство на постојано движсње, 
често обоено со динамичка и психолошка атмосфера. Трите 
исповедни молитви се инспирација создадена „во едсн здив” и 
мретставуваат исповсд на умстниковата душа која го слуша 
треперењето на звуците, носени низ треперењата на ѕвоната што 
ја навестуваат смртта.

К А М Е Р Н А  М У З И К А

- Тома Прошев: „Мусандра  -

Претставува органско поврзување на мелодијата со 
техничките и карактерните можности на инструментите. Делото 
е градено врз основа на вертикална полифонија, односно 
сдновремено звучсње на иосебни материјали кои во 
ионатамошниот тек сс интонираат. Главни носители на развојот 
сс четири мотиви: тематска мелодиска линија, контрасубјект, 
орнаментална линија во постојано движсње и имитациона фигура 
која се јавува во разни регистри.

- Аитонио Вивалди „ Пролет ’ (од циклусот „Годшини 
врем ињ а ” )

Успешно насликувањс на расположението во природата, 
пеењето на птиците, жуборењето на поточето, ветерот 
развигорец и друго може да сс воочи во овој концерт.
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Дслото - концерт „Пролет” сс исиолнува од гудачки 

оркестар - составен од први и втори виолини, виоли, виолончсла 
и контрабаси. Виолините со своето свирење имитираат пеење на 
прици.

Забележлив е дијалогот кој се води помеѓу солистот 
(виолината) и оркестарот, што наликува на нивно

спротивставување. Во композицијата се забележуваат 
разновидни расноложенија (триумфални, енергични, моторични, 
смирени). Мелодијата ја води солистичкиот инструмент - 
виолина. Нејзината партија е многу убава и грациозна, и јасно сс 
воочува придружбата на оркестарскиот фон. Колоритност се 
создава со звучењето на инструментот чембало.

С И М Ф О Н И С К А  М У З И К А

- Благоја Ивановски: „ Ф р е с к а ”  (Симфониска поема) 
Пишувана е за голем симфониски оркестар. Делото е

инспирирано од една сцснска содржина на Јован Бошковски, a 
подоцна е обработено и како балет. Има тридслна формална 
градба со појава на нови материјали во развојниот дел.

Средновековните македонски фрсски, нивните донирни 
точки со народната уметност се појдовните потрсби авторот да 
употреби елемснти од фолклорот и старославјанските и 
византиски црковни напеви. Употребата на зголемениот апарат 
на ударни инструменти му овозможува широко боење во 
употрсбата на богатитс народни ритмови.

- Тома Прошсв: „  С и м ф о и и ја  б р о ј  4 "  (нетири става) 
Основната музичка мисла на оваа симфонија с

антиципирана во разложување на дурски акорд на главната
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маркантна тема која с донссена во лимснитс дувачи, најпрвин во 
трубите, потоа во тромбонитс и на крајот во хорнитс нспосредно 
едни зад други. Иоссчката тсма на четвртата симфонија, односно 
нсјзиното мото с познатата револуционсрна пссна ,.Трба, трби 
гевгелиско'’. (Пссната е испеана во чест ма македонскиот 
револуционер од Илиндснскиот иериод Леонид Јанков- кој што, 
опколен од силен турски аскер во месноста Ѓуров дол, блиску до 
селото Гавото, водел херојска борба до последниот куршум, не 
предавајќи му се жив на непријателот.

Дслото се карактеризира со голема ритмичност на 
симфониското ткиво, што доведува до монолитност на музичката 
архитектоника. Се забелсжува инвентивност во оркестрацијата 
со особено истакнување улогата на лимсните дувачки 
инструменти.

Тие соодвествуваат со херојски карактер на основната 
музичка мисла на дслото, и сс дава можност за постигање на 
волуминозни пунктови градации што се одмснуваат со свирени 
фрагменти донесени во другите инструмснтални групи.

Песната за Леонид - војвода сс јавува како сигнал низ 
цслиот тек на делото, испреплстсна со изградените 
контрасубјекти и контрасни звучни иростори низ кои уште 
попластично низ варијабилни фолклорни иасажи е оцртан 
каркатерот на водечката музичка идеја.

ОРКЕСТАРСКА МУЗИКА

- Тома Прошев: К о н ц е р т  з а  в и о л и н а  и г у д а ч к и  о р к е с т а р  
б р о ј  2

Композиционо-технички сс забелсжува стремеж кон 
современиот звук и употрсба на алеаторика и серијална техника.
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Овој концерт, нишуван е во три става кои се надоврзуваат и 
надградуваат еден на друг. Во идејно-творсчката постапка, како 
главен протагонист е солистот (ио карактсрот на солистичката 
делница - виолината), кои најизменично со својата иоетска 
широчина, питомост и лесна разиграност се испреплетува со 
оркестарот кој главно е носител на музичката атмосфера, и е 
создадена комплементарна музичка целина.

- Модест Петрович Мусоргски: „ С л и к и  о д  и зл о ж б а т и Г -  
„Големата Киевска порта”

Оваа композиција с последна пиеса од свитата „Слики од 
изложбата” со која Мусоргски сакал, на помпезен начин да го 
заврши ова дело. Во неа е ирикажана убавината, големината и 
сјајот на старлот град Кисв, потоа нсговата убава порта преку 
која поминале многу војски на побсдсниот и победитслот во 
богатата историја на Киевското кнежевство. Како и во секоја 
историја и во историјата на рускиот народ, доаѓале години на 
војни и страдања. Народот се борел за подобро утре.

Описот на оркестарската слика започнува со целиот 
оркестар кој свири свсчена мелодија во која доминира звукот на 
лимсните дувачки инструменти во умерсно темпо. Потоа, следува 
дел во кој с нретставена и онишана болка и страдање на народот 
и исговата молитва (кларинет и флејта).

Во последниот дсл од оваа пиеса сс слушаат величествсни 
звуци на камбани и богатство на колорит на целиот оркестар 
оиишувајќи подобри и посреќни денови. Звукот на чинелитс и 
гонгот ја дополнуваат оваа извонредна слика, што Равел вложил 
големп напори за да ја долови.
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С Ц Е Н С К А  М У З И К А

- Џузепе Верди: „ Травијата” (Опери во четири чина, 
Париз, 19 век, либрето: Франческо Марија Пјаве, според 
драматш „Даматш со камелии” од Александар Дима 
Синот)

Лица: Виолета Валери, Флора Бервоа - пријателка на 
Виолета, Анина - прислужничка на Виолета, Алфред Жермон, 
Жорж Жсрмон - татко на Алфред, Гастон де Леториер, Барон 
Дуфол, Маркиз д'Обињи, Доктор Гренвил, пријатели на Виолета 
и Флора, гости, слуги, цигани, танчери и други.

Кратка содржина на операта:

Убавата куртизана Виолста, иако болна, ноќитс ги минува 
на балови и пијанки. На едсн бал се запознава со Алфред и 
веднаш ја мочувствува неговата искрена љубов. Рсшаваат да 
живеат заедно, далску од градот- во летната куќа на Виолста.

Тука, меѓутоа, се појавува таткото на Алфрсд, Жорж, кој 
бара Виолста да сс жртвува и да го наиушти син му заради 
доброто име на семејството. Виолста, нерадо, прифаќа. Навредсн 
од гестот, а без да ја знае вистината, Алфред ја наоѓа Виолета на 
балот кај Флора и пред сите ја навредува. Тој гест најжестоко го 
осудува татко му, а баронот Дуфол го предизвикува на дусл.

Виолета и Алфред сс разделени. Таа с тешко болна и во 
живот ја одржува само иисмото од татко му на Алфрсд кој ја 
моли за прошка и ветува дека ќе дојдат штом на Алфред му 
заздравее раната добисна во дуелот. Конечно, Алфред и се враќа 
на Виолета. Таа с пресреќна, но само толку за да може да умре со 
насмевка на усните.



4 4 6- Ш арл Гуно: „ M c ip u i ’ (о д  оперш Т ш  ,,ФауаТГ)

Оваа оиера постанала и звамичпо национална француска 
опсра. Тскстот на операта е од германскиот поет В. Гете.

Ова пссна е бодра и има свечен карактер. Маршот го 
исполнува машки хор со придружба ма дувачки оркестар. По 
форма е триделен. Првиот дел сс повторува трипати. Секогаш но 
него се јавува нова музика, нов дел. Мелодијата го изразува 
бодриот маршов карактер иа несната.

Во чствртиот чин кога војниците сс враќаат дома ја пеат и 
таа победничка иесна.- Н и к о л а ј Р и м ск и  К о р са к о в : „Л ет  на бумбаропГ ( С л и к и  

о д  о п е р а т а  „ П р и к а з н а  за  ц а р о т  С а л т а н ”)

Тоа с виртуозна композиција во која со хроматски пасажи и

мелодиски фигури изведувајќи во многу брзо темио музика,

создава висчаток како кога лета бумбарот. Всушност во Опсрата

оваа музика се исполнува во сликата во која бумбарот лста околу

главата на царот Салтан и го вознемирува. „Летот на бумбарот”
* * .

се изведува во различни аранжмани и од најразлични 
инструменти.

К р а м к а  с о д р ж и н а  н а  О п е р а т а :

Царскиот син Гвидон no сите доживувања и страдања со 
својата мајка царицата се протсрани на сден остров. Гвидон го 
обзема носталгија и копнее за својата родна земја и царскиот 
престол. Убавиот царски лебед се сожалил на него и го исирскал 
со морска вода од глава до пети го претворил во бумбар и му 
наредил да лета и да ги следи лагите кои минувајќи покрај 
островот Бујон се упатиле кон царството на славниот цар 
Салтан. ЈТета ерсќниот нрсстолонаследник - бумбарот кон 
родната земја, a no нсго царскиот лебед песл.
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Во музиката на овој приказен полет зазвучува вистинска 
човечка радост, среќа и младешка надеж.

Оваа пиеса (Лет на бумбарот) претставува програмска 
музика, односно описна музика во којапгго со тоновите се 
имитираат звуци кои можат да се слушаат во природата, односно 
еден вид „тонско сликање” .

- Џузепе Верди: „ Р и Г о л е т о ” (Опера во три чина, 
либрето: Франческо Пјаве, Монтава во Италија, 16 век)

Лица: Вовјводата од Монтава, Риголето - дворски шут, 
Џилда- негова ќерка, Спарафучиле, Мадалена - негова сестра, 
Џована- прислужничка на Џилда, Гроф - Монтероне, Маруло - 
двојранин, Борса - двојранин, Гроф Чепрано, Грофица Чепрано - 
негова жена, Паж, Офицер и други.

Кратка содржина на Операта:

Риголето, дворски шут на Вовјводата од Мантова, ја крие 
ќерка си Џилда од двојраните. Војводата, меѓутоа веќе ја видел 
убавата девојка в црква, и се приближил, претставвуајќи се како 
студент.

Сакајќи некако да му се одмаздат на Риголето поради 
честите несмасни шеги на нивна сметка, двојраните ја грабнуваат 
Џилда, верувајќи дека му е љубовница, а не ќерка на Риголето. 
He знаејќи кого грабнуваат, Риголето, дури им помага. Но 
откако ја открива страшната вистина, се заканува со одмазда.

Риголето му плаќа на Спарафучиле да го убие војводата, но 
во него вљубената Мадалена (сестра на Спарафучиле) бара од 
братот да убие кого било друг. Риголето ја доведува Џилда 
самата да се увери во неверноста на Војводата. Меѓутоа, таа

t

сепак го сака, се преправа во случаен патник и паѓа од ножот на 
Спарафучиле. Сметајќи дека се одмаздил, Риголето ја зема
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вреќата со трупот, но на свој ужас во неа ја наоѓа ќерка си Џилда 
смртно ранета. Тогаш несреќниот татко се присетува на 
поранешната клетва од Монтероне, човек со чија судбина сурово 
се подбивал кога Војводата му ја обешчестил ќерката.

- Петар Илич Чајковски: „Кинески танц”  (од балетот 
„  Оревокршачка’')

Балетот „Оревокршачка” е во два чина. Либретото за овој 
балет го направил самиот комгтозитор според Хохмановите 
приказни. Овој балет претставвуа еден вид ревија, речиси на сите 
познати бајки, особено во последните слики каде се појавуваат 
повеќе фигури од различни бајки. Чајковски со мошне богата 
инвенција ја обработува речиси секоја фигура, така што таа си 
има своја муз"ичка карактеристика.

Кратка содржина на Балетот:

Во првиот чин дејствието се одвива пред прославата на 
божиќната елка. Децата влегуваат за да добијат подароци од 
Дедо Мраз. Стефан си игра со оловните војници, додека пак 
Клара и нејзините другарки си играат со кукли. Сите се веселат и 
настанува општа веселба и сите играат. Меѓутоа кога децата 
треба да појдат на спиење тие не смеат да ги носат и куклите и 
заради тоа плачат. За да се смират им даваат кукла 
Оревокршачка. Клара многу тешко се опростува од 
„Оревокршачката” , бидејќи многу и се допаѓа.

Kora часовникот отчукува полноќ, доаѓаат глувци и ја 
напаѓаат куклата Оревокршачка. Меѓутоа, таа оживува и ги брка 
глувците. Се претпоставува дека Оревокршачка, всушност, е 
маѓепсан принц и игра со Клара.

Оревокршачката и Клара одат заедно преку полиња, a 
сегде ги следи вилата Мраз. Започнува да врне снег и тие се губат
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во виулицата, и стасуваат кај кралидата на шеќерот каде примаат 
подароци цвеќе и фигури од разни бајки. Сите се среќни и им се 
радуваат на младиот пар. Веселбата се заврпгува со голем валцер.

Кинескиот танц се исполнува во дворецот на слатките кој 
го посетува Клара со маѓепсаниот принц. Мелодијата е со 
скокови и е мошне подвижна. Звуците на флејтите во високиот 
регистар и придружбата на фаготот во нискиот регистер му 
даваат гротесна нијанса. Под звуците на оваа мелодија танцуваат 
весело минијатурни кинески играчки.

Н А Р О Д Н А  М У З И К А

( Народнкпесни):

1. „Ст ани ми Геле, АнГеле”  (револуционерно-ајдучки 
песни);

2. „Сирак се Стојан разболе” (зап. В. Хаџиманов, семејни 
песни);

3. „ Б о г  да бив кој прв појде” (зап. В. Хаџиманов, 
печалбарски песни;

4. „Овчарче, мило, премило” (зап. В. Хаџиманов, овчарски 
песни).

(Народни ора):

1. „Невестинско оро” (исполнение на народен оркестар- 
чалгии);

2. „Баба Ѓурѓа” (7/16 такт, бавно- умерено темпо);

3. , ,Осоговско” (11/16 такт);

4. „ Поступано” (13/16 такт, машко оро);

5. „ Црногорка” (2/4 такт, брзо мешано оро)
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Б) Музички дела за музичка илустрација-Додатен предлог

Х О Р С К А  М У З И К А  (Максдонски композитори)

- Трајко Прокопиев: „Кумановка-4" (за мешан хор);- Драгослав Ортаков: „Т оп а р ” (за мешан хор);

С О Л О -П Е С Н И- Израел: „ Песна над песните”  (Шир Хаширнм);

В О К А .П Н О -И Н С Т Р У М Е Н Т А Л Н А  М У З И К А

- Тодор Скаловски: „ Б а л т е п е (Суита број 1, за соло 
глас, хор, дувачки нонет и ударалки);- Ристо Аврамовски: „ М а к е д о н и ј а (Ораториум за 
солисти, рецитатори, детски хор, мешан хор и 
симфониски оркестар);

М У З И К А  З А  ПИ.1АНО

V I I  -  О д д е л е н и е  -  С л у ш а њ е  м у з и к а

- Ж. Б. Лили: М е н у е т и ,  п и е си  з а  к л а в с е н ;

- Ф. Шуберт: ,ЈГермаиски танци”;

- Ф. Лист: „Кампанела”, „  Тарантела”,

- Ф. Шопен: Валцери, полонези, ноктурна, мазурки 
(полонеза во As-dur, валцср во Des-dur);- Д. Шостаковнч: „Фантастични танци
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- Колд Дебиси: „ Б е р Г а м с к а  с в и ш а ” (Феи, девојчето со 
ленени коси).

М У З И Ч К И  Д Е Л А  ПРИ М ЕРИ ЗА :

- (С о п р а н ) Ц .  Верди: „ Т р а в и ј а т а "  (арија на Виолета- 
напивка);

- (Колоратурен сопран) Џ. Росини: „ С е в и л с к и  б е р б е р ” 

(арија на Розина);- (В и о л и н и )  Н. Паганини: „ К о н ц е р т  з а  в и о л и н а  и 

о р к е с т а р  e o  D - d u r "  (Фрагмент), „ М е н у е т ” (пиеса за 
виолина);

- (Кларчнет) Н . Р. Корсаков: „ Ш е х е р е з а д а ”  (Симфониска 
суита, Ои. 35. втор дел- фрагмснт);- ( Ф а г о т )  П. И. Чајковски: Ч е т в р т а  с и м ф о н и ја  e o  f -m o ll,

в т о р  дел;- (Т р у б а )  Н . Роси:„ Т и ш и н а ” ;

- (Тромбон) Б. Сметана: „ Д о к т о р  Ф а у с т ”  ( У вертира за 
куклена пиеса);

- ( Х а р ф а )  Јан Крупхолц: К о ч ц е р т  б р о ј  5  e o  B -d iir ,  з а  х о р

и о р к е с т а р .

К А М Е Р Н А  М У З И К А

- Тома Прошев: „ И к о н и ”  (за глас, туба, клавир- оргуљи);

- В. А . Моцарт: М е и у е т и ,  м а р ш о в и ,  с е р е н а д и  „ М а л а  

i lo k n a  м у з и к а ”  (од Дивертименти);

А . Дворжак: „ Ц и г а и с к а  м е л о д и ја ” (По. 55, пиеса за 
виолина и пијано);



- П. Хиндемит: К а м е р н а  м у з и к а  б р о ј  4 (ирви и втори став).
С И М Ф О Н И СК А  М УЗИ К А
- Димче Николески: „ У о е р т и р а "  (за симфониски оркестар);- Ј .  Ф. Хајдн: С и м ф о п и ја  б р о ј  73  (Ловот, IV-став);- С . Прокофјев: „ Л е т е н  д е н ” (Симфониска суита).
О Р К Е С Т А Р С К А  М УЗИ К А
- Живко Фирфов: С у и т а  (за оркестар);- А . Вивалди: К о н ц е р т  з а  о б о а  и о р к е с ш а р  в о  a -m o ll,

(први и трсти став);- Ф. Меиделсон: У в е р т и р а  <><) „ С о н  н о  л е т н а т а  н о к ';

- Д. Кабалевски: Р а п с о д и ја  з а  о р к е с т а р  в р з  т е м а  од  

п е с н а т а  „ У ч е н и ч к и  Г о д и н и ”:

- Б. Барток: „ У н Г а р с к и  пкшци” (за оркестар).
С Ц Е Н С К А  М УЗИ К А
- Глигор Смокварски: „ М а к е д о н с к а  п о в е с т ”  (Балет во 

три чина);- Ж. Бизе: А р и ј а  н а  Е с к а м ч љ о  о д  о п е р а т а  „ К а р м е н- С . Прокофјев: С у ч т а  о д  б а л е т о т  „ Р о м е о  и  Ј у л и ј а ”;

З А Б А В Н А  М У З И К А  
- Бил Халеј: Деноноќен рок
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В )  М у з и ч к и  д е л а  з а  м у з и ч к а  //.л уст ршр//7/ - П р еп о р ачлшз 
иредлог

Х О Р С К А  М У З И К А  (Македонски композитори)

- Сотир Голабовски: „ М е л о д и ј а  б р о ј  1 ” (за мешан хор);

- Стојче Тошевски: „ М а к е д о н с к и  т р и п т и х ” (за мешан 
хор);

В О К А Л Н О -И Н С Т Р У М Е Н Т А Л Н А  М У З И К А

- Стојан Стојков: „ М а ј к а  с е б и д н а ” (за глас, рецитатор, 
електроника и гудачки оркестар);

- Гоце Коларовски:„/у|аб-о«м” (Кантата).

- В. А . Моцарт: В а р и ја ц и и  e o  C -d u r  н а  т е .и а : „ А х ,  б и  т и  
р е к о л , м а м о

- С. Прокофјев: „ З и м с к и  о ѓ а н ”  (детска кантата);

М У З И К А З А  П И ЈА Н О

- Г. Ф . Хендл:: А р и ј а  с о  в а р и ја ц и и  s o  E s -d u r , „ М у з и к а  н а  
в о д а ", „ М у з и к а  з а  о г н о м е т ”;

- Ј .  Ф . Хајдн: С о н а т а  з а  п и ја н о  e o  D -d u r , С о н а т и н и  з а  
п и ја н о ;

- Ф . Шуберт: „ Е м п р о м п т и и ” (A:.- dur и други, „Липа”- 
соло-пссна и други);- Ј .  Брамс: УнГарски танци број 5, 7 и други;

- П. И . Чајковски: „ Г о д ш и н и  в р е м и њ а ” (септсмври, 
ноември, април, јуни);

VII - Одделение - Слушаље музнка



- Б. Барток: „Ллегро барбаро;

- Родион Шчедрин: „Хумореска”-,

М У З И Ч К И  Д Е Л А  ПРИ М ЕРИ  ЗА :

- (Тенор) 1Д. Почини: „  Тоска" (Арија на Каварадоси);

- (Виолончело) Т. Зографски:„Пасакаљ а” (Фрагмент);

- (Вилончело) К. С . Санс: „Л ебед” (ниеса од „Карневал на 
животните”);

- (Кларинет) Бени Гудман: Џез мелодија;

- (Баскларинет) А . Дворжак: „Пладневна вештерка" 
(Симфониска поема, Оп. 108, Фрагмент);

- (Хорни) Т. Прошев: „Темпера 1 ”  (за хорна и гудачки 
квартет, фрагмент);

- (Туба) М . П. Мусоргеки- Равел: „ Бидло” (Фрагмснт);

- (Ударни инструменти) Д. Ѓилипс: „ Н оќ во Тунис” 
(исполнува 1,103 секстет);

К А М Е Р Н А  М У З И К А

- Сотир Голабовски: „Структура- 8"  (за виолина, 
контрабас и иијано);

- Димитрие Божаровски:„Елегија” (за камерен ансамбл);

- Г. Ф. Хендл: „Музика на аода”;

- Л. Боксрини: Книнтет за виолини, ниола, виолончело и 
Гитара број 4\

- Ф . Шуберт: Гудачки квартет;

- П. И. Чајковски: Серенада за Гудачки оркестар, атор 
став;
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- Фриц Крајслер: Пчеси за виолина и пијано;

- А . Хачатуријан: „Детски албум";

- В. Лутославски: Десет танци за камерен оркестар;

- Б. Бритн:„Миса бревис” (во Ре);

С И М Ф О Н И С К А  М У З И К А

- Кирил Мпкецонски:„Танчарка” (Симфониска поема);

- В. А . Моцарт: Симфонија број 40 во g-moll први став;

- Н. Р. Корсаков:„Пригсазна";

О Р К Е С Т А Р С К А  М У З И К А

- Стојан Стојков: „ П р о л е т е н  ц в е т "  (за мандолински 
оркестар);

- А . Вивалди: Концерт за виолончело и оркестар; први и 
третш став;

С Ц Е Н С К А  М У З И К А

- Џузепе Верди: Арија на Алфред од операта 
„Травијата", фраѓмент од операта „О т ел о” 
(почеток- Бура);

- Петар Коњовиќ: „Коштана" (Голема чочечка игра- 
Фрагмент);



VIII - Одделение - Слушање музика

Л )  М у з и ч к и  д е л а  з а  м у з и ч к а  и л у с ш р а ц и ја -  Преддог во 
прогрдмаха

Х О Р С К А  М У З И К А

- Трајко Прокопиев: „ Л е н к а "

Пишувана врз истоимсната песна на Кочо Рацин, со 
оиштохумана - револуционерна тематика, ова дело има јасна 
хорска фактура и с изградено на ромаитичарска основа. Без 
изразите формална и структурална шема, со нагласени звучни 
контрасти, и благо сечење на мелодиската линија, тоа уверливо 
ги изразува смотивнитс содржини, лириката и драматиката на 
поетскиот тскст.

Уштс на почетокот, вертикалниот иад на мслодијата го 
прсдвсстува гаснсњето на еден живот во цветот на младоста.

- Стојан Стојков: „ С е л с к а  с у и т а ”

Дсловите во оваа суита сс своевидни хорски минијатури, 
иишувани на изворни народни наиеви обработсни со употрсба ма 
латентни хармонски сазвучија. Цитатите незначајно

трансформирани се иолифоно обработсни. Шестс 
карактеристични напеви од македонскиот рустикалсн фолклор 
дадсни сс во широки - безмензурални пссни.

Скоро ситс пссни трогласио сс обработени во темпото и во 
стилот „рубато-рустико” , со исклучок ма иеттата песна, која има 
динамичсн, играорен карактер. Во делото сс задржанм 
карактсристикитс на изворниот сслски фолклор и неговата

елегич ност.
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- Димче Николески:„£де/!//7/"

Овде сс обединуваат стихиви кои за социјалнитс нсиравди п 
насилието врз работниот човек говорат со неограничена мостска 
градација на Кочо Рацин.

- В. А . Моцарт: „ Репетиција за концерт”

Во хорската композиција „Репетиција за концсрт” , 
композиторот со мошне интересни и нривлсчни музички и 
говорни изразни средства ја опишува иодготовката ма учениците 
за музичката свеченост- концерт. Ситс хористи имаат единствена 
жслба да испеат што иодобро и со тоа концертот да успее. 
Диригент на хорот е ученик кој треба да ја пее и соло партијата. 
Една од песните е посветена на саканото училиште, додска во 
останатитс се имитира звукот на некои инструменти од 
симфонискиот оркестар (виолина, флејта, контрабас, труба). 
Песната заиочнува со дијалог помеѓу солистот - диригент и 
хорот. Композицијата се состои од три (иесни) дсла.

С О Л О -П Е С Н И

-То.числав Зогравски: „Зш/на/” (за глас и пијано)

Во оваа, архаично обоена композиција со духовно- 
литсрарна содржина, мелодиската линија е корална. Таа во 
секоја своја нојава, трансформирано с изложена наизменично во 
гласот и пијаното. Сходно тскстот, иоаѓајќи од идејата на 
совршенство на лакот, во совршениот мир и тишина да се најде 
антитежата и реализира главната кулминација уштс првата 
градација екснлозивна, динамички силна, со нагласена и 
ритмички иодвижна фактура, води ионатаму кон совршениот
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дури и бсззвуков мир во срсдината што с одржана цсло врсмс 
кулминативна состојба.

Делото и композиционо и формално се заокружува со 
постаино враќање кон првиот дсл.

- Ристо Аврамовски: „Езеро  - 1 ” (за глас и пијано)

Комиозицијата по форма претставува дводелна проширсна 
песна, но осовременувањсто сс огледа во органското

изградувањс на оддслитс. Во првиот оддел, постската визија на 
тритс животни димензии на езерото: длабочина, широчина и 
немир сс парафразирани со три ритмичко-изразни

карактсристики на иијаното, второ - широко распеаниот звук 
добиен со повлекувањс на жицитс и трето - трилер и тимпански 
удар no жиците. Заедно со вокалната делница тис сс нојавуваат 
во сиротивни динамички нијанси и регистри и на тој начин го 
градат првиот оддсл.

Вториот оддел поси смирсност со линеарни движења во 
рамкитс на средниот регистср. На крајот на вториот оддел, 
водејќи ги гласот и инструментот во спротивните регистри се 
доаѓа до расиаѓање на смиреноста и до повторување на првиотД С Л .

М У З И К А  З А  П И ЈА Н О

- Сотир Голабовски: „Композиција број Г '

Според развиеноста на клавирската фактура, степенот на 
мрофесионалното распоредување ма звуковитс во хоризонтална и 
вертикална насока ритмичкиот скелет и стеиснот на богатството 
на формална структура. с доказ на сдма информираност за
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соврсменитс свстски тскови во музиката, но и за сонствси исриод 
'*а разрсшувањето на одредснитс идејно-сстетски ироблеми.

- Л. В. Бетовен: „З а  Елиза”

Оваа композиција с напишана во a-moll тоналитет. Истата 
Бетовсн ја посвстил на девојката Елиза која многу ја сакал. Во 
неа искажал многу нежни развсселсни чувства, но и 
меланхолични мелодии. Почетната мелодија, тсмата по 
карактер, с разиграна, нодвижна, лесна, но и по малку 
мслахолична бидејќи с во молски тоналитет. Темата во ииесата 
сс нојавува тринати. (А- тсма, Б- тсма, А- тема).

К А М Е Р Н А  М У З И К А

- Димче Николески:„Гудачки квартет”

Оваа композиција с градена во три става и има 
традиционална формална градба. Една од идситс на авторот кој 
сакал да ги оствари с одржувањс на сдна прегната.атмосфера во 
целиот тек на делото.

- Мориц Московски:„Серенада"

Композицијата е пишувана за виолина, виолончело со 
придружба на нијано. Музиката с нсжна и смирена како да 
одговара на музика која сс огласува и разнссува низ ноќната 
тишина како и иопуларната ноќна серенада. (Всушност , 
сренадата е инструмснтална или вокална композиција 
иредвидсна за исполнувањс на „отворено”, ноќно врсмс. Има 
карактер на поздрав. Сс исиолнува со мал број пејачи или 
инструменталисти - виолини, гитари, мандолини и друго. 
Серенадата с мелодична и има наиевен карактср).
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Во ссрснадата од Московски јасно можат да сс воочат м 
разликуваат три дела: во ирвиот дсл сс искажува нсжиата 
мслодија на виолимата над другитс инструменти кои ја 
придружуваат тивко и дискретно. Во вториот дсл музиката с 
ионагласена и пожива, а во неа покрај виолината учествуваат и 
другитс инструменти. Во трстиот дел нак се среќава нежната 
лирска мслодија од првиот дел, меѓутоа овој пат ја исполнуваат 
виолината и виолончелото засдно. а потоа виолината повторно ја 
превзема водечката улога.

С И М Ф О Н И С К А  М У З И К А

- Ристо Аврамовски:„Библиофонија” (ашфониска поема)

Делото има триделна форма со епилог како завршеток.

Дслото е монотсматско, градено врз сдна основна мслодиска 
идсјно-естетска иорака. Формата и контрастот во нса 
ироизлсгуваат од хармонскиот и од дмнамичкиот судир на 
пооддслни архитектонски блокови. Поточно речено, основата ја 
чинаттри архитектонски блока поставени сден спрема друг, а над 
нив с скснонирана драмско-спска мслодика, произлезсна од 
основниот мотив. Епилогот донесува распаѓање, смирувањс и 
губење на основната мисла.

О Р К Е С Т А Р С К А  М У З И К А

- М. П . Мусоргски: „Слики од изложбата", „ Пременада”

Оркестрацијата на композицијата иретставвуа мошнс

богата ризница за прсиознавање на орксстарските инструмснти. 
Свитата е составсна од 10 пиеси различни по содржина и
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карактер. Цолиот циклус с обсдиист со сдиа тсма „Прсмснада" 
(ирошетка) која сс јавува во иочстокот скоро во секоја иисса 
иоврзувајќи ги во една цслина.

Преку „Пременадата” сс опишува и доловува одење на 
посетителитс кога ја разгледуваат изложбата. Прсменадата 
започнува со фамфари од труби кои како да најавуваат отворањс 
на некоја свеченост, односно отворање на изложба. Меѓутоа, 
Пременадата не с секогаш иста, таа сс мснува во зависност од 
карактерот на слсдната слика. Доминантен с свечениот карактер.

С Ц Е Н С К А  М У З И К А

- Џакомо Пучини: „Т оска" (музччка драма во три чина, 
Рпм, јуни 1800 година, либрето: Џузепе Џакоза и Луиџи 
Илика- според драмата од Викториен Сарду)

Лица: Флорија Тоска - иозната певица, Марио Каварадоеи - 
сликар, Барон Скарпија - шеф на полицијата, Цсзаре Анџелоти, 
клисарот, Сполета - полициски агснт, Шароне - нолицасц, клучар 
на затворот. овчарче, свсштеници, кардинал, агенти, офицер, 
деца, војници, граѓани, судија и други.

Кратка содржина на ОпершШ:

Сликарот Каравадоси му помага на избегнатиот од затвор 
рспубликанец Анџслоти да се засолни, но шсфот на полицијата 
Скарпија и неговите агенти ја насетуваат трагата. Со всшти 
встувања и закани, Скарнија изнудува признанис од Тоска, 
љубовница на сликарот, и тој с фатсн и осуден на смрт. Тоска 
бара иомилувањс, меѓутоа Скарпија одбива. Би го помилувал 
само доколку Тоска се согласи да биде негова. За да го спаси
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Каварадоси, Тоска сс согласува, но за возврат бара Скарпија да 
му дадс документи со кои безбедно ќс го напушти Рим.

Договорено е стрелањето да бидс фиктивно. Скарпија ги 
подготвува документитс и кога ја посакува Тоска, таа го убива со 
нож. Веднаш му јавува на Каварадоси дека стрелањсто ќс биде 
фиктивно. Скарпија мсѓутоа, нарсдил Каварадоси вистински да 
се стрела. Нарсдбата с извршсна. Тоска, ссга избезумсна, сфаќа 
дска с измамсна и пред да бидс фатена од агентите на Скариија, 
сс фрла од затворската тврдина во бсздна.

- Џузене Верди: „Трубадур” (Опера во четири чина, 
ШГшнија, 15 век, Либрето: Салвадор Камарано - според 
драма од Антонио Гирсија Гутиерес)

Лица: Гроф Луна, Манрико, Леонора, Ацучсна, Фсрандо, 
Инес, Руис, старот Циган, цигани, калугерки, војници, слуги и 
други.

Кратка содржини на Операта:

Прсд замокот на саканата Лонора, трубадурот Манрико сс 
судира со грогот Луна. Назад во циганскиот табор, мајка му на 
Манрико, Ацучена, раскажува за еден дамнешен мастан кога 
мајка и била жива запалсна. па за одмазда Ацучена го грабнала 
синот на стариот гроф.

На Лсонора лажно и јавуваат дека Манрико загинал. Таа 
решава да сс закалугери. Луна планира да ја грабнс Леонора, но 
сс појавува Манрико со своитс војници и го победува Луна. 
Конечно, Лсонора и Манрико можат да бидат заедно.

Луна, во мсѓувреме сс иодготвува за одмазда. На Манрико 
му јавуваат дска тој ја заробил мајка му, на сакајќи да ја 
ослободи. нспромнслено паѓа и бидува заробсп. За да rt) ослободи 
Лсонора му сс понудува на Луна. но прстходмо исммва отров со



иодзабавсно дејствувањс. Бссси иоради измамата па Лсонора. 
Луна нарсдува Манрико да сс убис. Во мигот кога Ацучсна сфаќа 
nm) сс случува, иредоцна му кажува на Луна дека штотуку го 
погубил својот брат.

- Беджих Сметана: „ИГра на комедијантшпе” (од

операта „Продадена невеста ")

Ова прстставвуа класично комична опера (во чешката 
национална музика) во која на најдобар начин е нокажан односот 
на комнозиторот кон богатството на чешкиот музички фолклор.

Кратка содржина ни Операти:

Во сслото доаѓа циркуска иатувачка група која на селскиот 
плоштад извсдува неколку точки од својот богат рсиертоар, 
поканувајќи ги да ја посетат нивната иретстава. Циркузантите во 
мирниот сслски живот внесуваат вознемирување и необична 
вссслост. Комедијантите могннс бучно стасуваат во поворката, a 
потоа ги прикажуваат своите вештини кои кај мештаните 
предизвикуваат смса и одобрувањс. Играта на .крмсдијантитс од 
третиот чин во операта „Продадсна невеста” с кога оркестарот 
свири ритам на полка и фуријант инаку омилени чешки народни 
игри.

- Карл Марија Вебер: „Х о р  на ловџиите" (од операта 
„Волшебен стрелец")

Во оваа оиера е обработена една германска легснда. 
Младитс ловџии се натиреваруваат во стрелање. Тој што ќе биде 
најдобар ќе ја добие ќерката на богатиот селанец.

Кратка содржина на Оперпти:

Некои од ловџиите при стрелањето сс служелс со нечесни 
игри ставајќи во пушката волшебсн фишск со кој го погодуваат



својот ривал и по едногодишната казна сс зсма со ќсрката на 
богатиот селанец Агата.

Покрај убавите увертира и арии на главните личности во 
операта „Волшебен стрслсц" многу сс иознати и популарни 
хоровитс на ловџиите.

Хорот на ловџиите с маршова пссна. Во нса с дадсн 
слободниот ловечки живот кадс ловџиитс ио цсл дсн одат по 
нотрага на дивечот, а навечер. по усиешниот лов се весслат.

Во нрвиот дел на иесната ловџиите сс подготвуваат за лов, 
сс собираат, построени и качени на коњи очскуваат знак од 
шумски рог (хорна). Потоа мочнуват да звучат ловџискитс 
рогови, фанфари од 17 такт. Пссната ја исиолнува машки хор 
нридружуван од оркестар. доминира бодар и всссл карактср, ма 
момснти хорот исе на неутралсн слог, ла, ла, ла, а песната се 
исполнува во умерено темпо. (Инаку во операта „Волшебен 
стрелец’ е дадена борбата меѓу доброто и злото).

- Петар Илич Чајковски: „ Лебедово езеро” (Балет во 
четири чина, Либрето: В. П. Бегичев u В. Ф. Гелцер)

Лица: Одета. Одилија, Принц Зигфрид, Кралица - мајка на 
Зигфрид. Наставникот на иринцот, церсмонмјал мајстор, шут. 
Родбат - злобниот волшебник, Падструа (6-8), големм лебеди (4- 
5), мали лебеди (4), невести (10). и други.

Кратка содржина на Балетот:

Прв чин

На нолнолетството на иринцот Зигфрид сс собираат 
другари. Во ошптата весслба за себе не наоѓа место, единствено 
тој ги забслежува белитс лебеди што прелстуваат и поразен од 
пивната убавина. потрчува кон пив.



Втор чин

Ha брегот од езерото Зигфрид ја срстнува кралицата на 
лебедите Одета. Нејзината убавина го маѓспсува принцот и тој и 
се колни на Одста во всчна љубов. Само искрсно и вистимско 
чувство можс да ги спаси маѓспсанитс девојки од магијата ма 
злиот волшебник.

Трст чин

Бал во замокот на кралицата. Принцот е должен да си 
изберс невеста. Во разгорот на балот доаѓа непознат рицар со 
својата ќерка-убавица. Тоа с Ротбарт со Одилија. Принцот е 
освоен од Одилија. По барањс на Ротбарт тој и сс колни во 
љубовта. Ротбарт и Одилија си одат. Зигфрид сфаќа: тој ја 
нарушил клетвата што и ја дадс на Одста и cera ништо нема да ја 
снаси неа и другаркитс од магијата на волшебникот. Во очај 
Зигфрид се уиатува до Лебедовото езеро.

Четврт чин

На брегот од езерото. Одета е потресена од неверството на 
принцот Зигфрид. Тој ја моли Одета за прошка-, зашто дошол 
овде за да умре заедно со саканата. Принцот стапува во борба со 
волшебникот. Ротбарт паѓа мртов. Одета и нејзините другарки се 
слободни.

Н А Р О Д Н А  М У З И К А

Народни песни:

1. „Црна се чума зададе’ (зап. В. Хаџиманов, комитски 
песни);

2. „ Вапшлч З1ша” (народни пссни од НОВ);
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3. „ Черешна се од корен корнеше” (заи. В. Хаџиманов, 
семејни песни);

4. „П ечал ’’ (хорска композиција, Т. Прсжоииев, 
печалбарски песни);

Народни ора:

Ј. ,, Чучук”  (9/16 такт, умерено-брзо);

2 . , ,Тропнало оро ”  (мешано оро);

3. , ,Пајдушка” (5/16 такт, мешано оро);

4. ,,Драчевксѓ (7/16 такт, брзо-мешано оро);

5. „Беранче”  (18/16 такт).
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VIII - Одделение - Слушаље музнка

Б) Музички дела за музичка илусшрација-Додатен нредлог

Х О Р С К А  М У З И К А  (Македонски комнозитори)

- Тодор Скаловски: „Македонска хумореска” (за мсшан 
хор);

В О К А Л Н О -И Н С Т Р У М Е Н Т А Л Н А  М У З И К А

- Михајло Николовски: „ И л и н д е н (Ораториум за тенор, 
бас рецитатор, мешан хор и симфониски оркестар);

М У З И К А  З А  ПИ.1АНО

- Ј .  С . Бах: „Добро темпериран клавир” (по избор);

- Ф . Шуберт: „ Музички момент” (број 3, 5, 6, 8 и други);

- Ф. Шопен: Етида Оп. 1 0  број 1 2  (револуционерна);

- Колд Дебиси: „ Морето” (од изгрев до пладне);

- 1Д. Гершвин: „  Три прелудиуми за пијано

М У З И Ч К И  Д Е Л А  П РИ М ЕРИ  З А :

- (Виолина) Н . Р. Корсаков : „Шехерезада" (трети став);

- (Виолончело) А . Дворжак: Концерт за виолончело во //- 
moll, Оп. 1 0 4 , трети став (Фрагмент);
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- (Кларинет) Д. Бужаровски: Композиција за соло 

кларинет;

- (Англиски рог) А . Дворжак: Девета симфонија во е- 
moll, Оп. 95 „ О д  новиот свет

- (Тромбон) М . П. Мусоргски- M L  Равел: „Слики од 
изложбата", (осми дел „Катакомба”);

- (Хорна) К. М. Вебер: Увертира кон операта 
„Волшебен стрелец” (Фрагмент);

- (Харфа) Клод Дебиси: Алегро за харфа и камерен 
ансамбл;

- (Пијано) П . И. Чајковски: Концерт за клавир и 
оркестар eo b-moll.

К А М Е Р Н А  М У З И К А

- Стојан Стојков:„Т р и о"  (за фагот, кларинет и пијано);

- Драгослав Ортаков: ,ЈТудачки квартет”;

А . Хачатурјан: „  Танцова суита" (за орксстар);

- А . Хонегер: „Пацифик- 231

С И М Ф О Н И С К А  М У З И К А

- Драгослав Ортаков: „Караорм ан” (Симфониска песна);

- JI. В. Бетовен: Симфонија број 6 (втори и чстврти став);

- С . Прокофјев: Симфонија број 1 (класична. ирви, трети 
и чстврти став).



О Р К Е С Т А Р С К А  М У З И К А

- Ристо Аврамовски: „Темпера” (за оркестар);

- Ј .  Ф . Хајдн: Концерт за пијано и оркестар во G-dur,

- К. М. Вебер: „Покана за танц":

- Е . Грик: Суита кон драмата на Ибзен „П ер  Гинт\

- М. И. Глинка: Увертира од операта „Русланд и 
Људмила

- 1Д. Гершвин: „Рапсодија во сино

- И . Стравински: „Посветување на пролетта” 
(Фрагмент).

С Ц Е Н С К А  М У З И К А

- С . Прокофјев: Марш од операта „  Љубовта коп трите 
портокали

З А Б А В Н А  М У З И К А
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- Реј Чарлс: С е ш и и м е ш и а л е и  блуз.
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VIII - Одделение - Слушање музнка

В) Музички дела за музичка илустрација-Препорачливпредлог
Х О Р С К А  М У З И К А  (Македонски композитори)

- Тома Прошев: „Ноктурно - 2 ” (за жснски хор);

С О Л О -П Е С Н И

- Љубомир Бранѓолица: „ Македонска земја" (за вокал и 
пијано);

- Монио Д ’Ара: „Трубадурска песна” (тоа беше во мај);

В О К А Л Н О -И Н С Т Р У М Е Н Т А Л Н А  М У З И К А

- Стојан Стојков: Кантата „ОГледало” (на текст од 
Кирил Пејчиновиќ-Тетосц, за детски, женски, мешан 
хор, рецитатори, солисти);

- Димче Николески: „ И  бол u бес” (Кантата за солисти, 
хор и оркестар).

- С . Прокофјев: Бшпката на ледот од кантшпа 
„Алексалдар Невски”;

Стара музика:

- Африка: Музика na ИиГмејците.
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М У З И К А  З А  П И ЈА Н О

- Ј. С. Бах: Фантазија и фуга н<> c-moll, (Фрагмент);

- Ф . Шуберт: „А в е  Марија” (во инструменталиа 
обработка);

- К. М. Вебер: „Детски песни" (клавирски циклус);

- Б. Барток: „Микрокосмос” (Пиеси за пијано- по избор);

- В. Лутославски: „Т р и  пиеси за млади пијанисти”\

- Родион Шчедрин: „ Тројка”.

М У ЗИ Ч К И  Д Е Л А  - П РИ М ЕРИ  ЗА :

- (Мецосопран) К. В. Глук: Арија на Орфеј од 
истоимента опера;

- (Флејта) В. Николовски: „ Дивертименто” (за (ј)лејта и 
гудачки инструмснти- фрагмсит);

- (Виолина) Н. Паганини: „Капричо број 1\

- (Виолончело) Џ. Росини: Увертира кон операта 
„ Вилхем Тел”;

- (Обоа) Г. Ф . Хендл: Концерт ио g-moll за обоа и 
оркестар, втори став (Фрагмент);

- (Фагот) Т. Зографски: Соната за фагот, пpen стаа 
(фрагмент);

- (Труба) Луис Армстронг: Свинг;

- (Туба) Л. Јаначек: Симфониета, први став (фрагмент);

- (Пијано-клавир) Ф . Шопен: Брилијантен валцер eo Ges- 
dur;

- (Оргуљи) Ј. С. Бах: Прелудиј и фуга број 2 eo d-moll, 
(Фрагмент);
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- (Ударни инсшруменши) В. Николовски: „Клименшу" 

(Фрагмент- камбани);

К А М Е Р Н А  М У З И К А

- Томислав Зографски: „Сонат а и н -С ” (за две пијана);

- Гоце Колароски: „П анаѓур” (гудачки квартет- [ipepaf)OTCH за камерен оркестар и удиралки);

- Ж. Б. ЈТили: Суита за камерен оркестар „Кралските 
музиканти” (втори, трети и четврти став);

- Ф . Крајслер:„Виенско капричо” (виолина и пијано);

- Ј .  С. Бах: Арија од суитата број 3 за Гудачки 
оркестар;

С И М Ф О Н И С К А  М У З И К А

- П. И. Чајковски: „Италијански Капричо\

- Н. Р. Корсаков: „Шпански капричо”;

- Клод Дебиси: „ П р а з н и ц и ” (Симфониски слики);

- Д. Шостакович: Концерт за пијано и оркестар број, - 
први и трети став.

О Р К Е С Т А Р С К А  М У З И К А

- Тома Прошев: „ Темпера 2 ” (за гудачки оркестар);

- Сотир Голабовски: „Прост ор- 1 ” (за камерен оркестар);

- Гоце Коларовски: Коицерт за оркестар;

- В. А. Моцарт: К. 491, за виолипа и оркесишр: број 1, 
број 3;
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- Р. Вагнер: Увершира од очераша „Лоенгрин”;

- Ж. Бизе: Увертира од операта „Карм ен”.

С Ц Е Н С К А  М У З И К А

- К. В. Глук: Сцена од операта „Орфеј"\

- Ж. Бизе: Хабанера од операта „ Кармен;

- IVI. П. Мусоргски: Сцена на Борис од второто дејствие 
од операта „Б орис Годунов" (сцена на лудилото);

- Тома Прошев: „Песна над песните" (Балет).
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4.1.2. М Е Т О Д С К О  О Б Л И К У В А Њ Е  H A  К О Н К Р Е Т Н И  

П РИ М ЕРИ  (М У ЗИ Ч К И  Д ЕЛ А ) З А  М У З И Ч К А  
И Л У С Т Р А Ц И ЈА  BO V, VI, VII и VIII О Д Д Е Л Е Н И Е

Современото општество го разгледува проблемот за 
снособностите на човекот како еден од актуелните и важни 
проблеми на општествениот развој. Способноститс на луѓето се 
продукт на историскиот развој на човештвото. Тие секогаш се 
однссувале кон социјалните вредности на даденото општество и 
еиоха. Во таа смисла проблемот за способностите бил 
филозофско-социјално обусновсн, и со тек на времето заземаат 
централно место теоретско-практичните проблсми за развој на 
личноста.

Музичките сиособности, сс истражуваат од повеќс иозиции, 
особено од позицијата на психологијата со оглед на откривање на 
нивната суштина, комилсксно-хиерархиската структура, 
психолошките механизми: од исдагогијата - со оглед на 
определувањс на процесот и условите на нивниот развој и 
формирање; од естетиката - со оглсд на расветлување на 
проблемите, сврзани со совладувањето, користењето и творсње 
на убавото во животот и уметноста. Интсресот кон музичките 
способности од страна на социологијата сс условени од тоа што 
тис стојат во основата на восприемањето на уметноста и ја 
чината неговата целосност, сфективност во рсалното формирање 
на човечките односи кон свстот и кон самиот себе.

Под „музички способности”, се подразбираат практични 
достигиувања во опрсделсн вид музичка дејност, достигнувања 
најчесто во реиродуктивна (исиолнителна) и творсчка vry3H4Ka 
дсјиост кои сс достапни за личиоста на музичките сиособности.
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Б. М. Теплов - ги определува музичкитс способности како 

индивидуално психички особености на личноста, кои 
овозможуваат уснешно реализирање на музичката дејност.

Едно од основните прашања за разјаснување на проблемот 
за способноститс е односот „способност-дејност” . Принципот на 
единство на сознание и дејност има важно методолошко значење 
за теоријата на музичките способности.

Стремежот кон опредслување на музичките способности 
само низ музичката дејност, тенденцијата за универзализирање 
на врската „музички способности-музичка дејност”, како и 
установувањето на нивното наличје и степен на развој во 
зависност од успешноста на музичкото исполнение, води до 
едностранчивобт во разбирањсто на таа врска.

Насоченоста на личноста с основна карактеристика на 
активноста на човекот.

Музичката дејност претставвуа форма на музичката 
активност.

Способностите како регулатор на дејноста не се само 
„технолошки момент”, овозможувајќи протек на дејноста, туку и 
стимулатор за постигање на поголеми резултати, за изнаоѓање на 
нови цсли во дејноста на човскот.

Тсорискитс анализи покажуваат дека:

- музичкитс способности се рсализираат во музичката 
дејност, разбрано како динамичен систем на взаемност на 
човекот и музичката уметност, взаемност со посредство од 
субјективниот однос на личноста кон музичката умстност;

- личноста нс с само поседувач на музички способности 
туку и „рсгулатор” одговорен за нивното формирањс;
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- музичките способности укажуваат не само на регулирачко 

дејствие врз дејноста кои што ја изведуваат на повисоко ниво, 
туку играат улога на „поттикнувачка сила” .

Кон овие карактеристики може да се додадат и 
„универзално новедениски прототии” на специјалните 
снособности коишто (според Б. Минчев) ги вклучуваат и 
иоказателите:

- „порана”- појава на наклонетост кон оиределсна дејност;

- „брзо”- развивање на дејноста;

- „спонтано”- односно без специјално обучување и 
насочување од други луѓе;

- „лесно”- напредување, односно без големи ирисилби;

- „висока”- продуктивност- квалитетно исполнување;

- „широко”- пренесувањс на комионентите на дејноста во 
разновидни ситуации, односно надситуативна појава;

- „наклонето”- мотивационо добивање на дејноста.

Ако поимот „способност” ги опфаќа психичките својства на 
личноста, тогаш со „надареност” се опрсделува она виссжо ниво 
на развој на сиособностите, силно изразено само кај поедини луѓе 
или општо земено на способности кај човекот.

В. Шерн - надареноста ја определува како „општочовечко 
предрасположение”, кое произлегува како резултат на 
„конвергенцијата на внатрешните и надворешните услови” . 
Според друг, надареноста претставува генетично обусловена 
комионента на способностите, истата развивајќи сс во соодветна 
дсјност, или можс да сс појави деградација при нсјзиното 
отсуство.

Како резултат на повсќс анализи (од новеќе автори - К. В. 
Тарасова) сс определуваат три основни вида музикалност:
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- музичко-слухови способности (музикален слух, ритмички 

осет, музичко помнење);

- музичко-естетски способности, сврзани со смоционалното 
восприемање, љубовта кон музиката, сстетскиот однос кон 
музичката творба (разбирање на музичката содржина, 
доживување и оценување на нејзините уметнички достоинства);

- музичко-исполнителска или технички способности.

Структурата на музикалноста се определува како

севкупност од компоненти, без да се насочува вниманието кон 
нивните соодноси, взаемните врски итн.

Во разоткривањето на структурата на секоја музичка 
способност и етапите на нејзиниот развој важно е 
определувањето на поедините комионенти и нивниот сооднос кон 
целината, нивната заедничка врска и развој, којшто води не само 
до голем нораст, туку и до квалитетни измсни и на самата 
структура. Таквиот иотфат создава можност да се откријат 
музичките способности за повисоко образование.

Низ таква постапка проблсмот за структурата на 
музикалност на учениците (особсно во понижите одделенија), 
редоследот на појавување на секој вид музичка способност и 
определување на нејзинитс коммоненти и нивната взаемност 
добива значење како за теоријата на способностите, така и за 
нивното формирање и развој.

Музикалноста (во конкретниот случај) се разглеува како 
комплекс од музички способности, дадени од „ириродата на 
музичката уметност” во соодносот со развивањето на самата 
личност, а за музичкитс способности сз змета, дека сс својства на 
личноста, коишто се реализираат во музичката дејност, разбрана 
како динамичсм систсм иа взасмноста на човскот со музичкото
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искуство, взаемно со посредство од односот на личноста кон таа 
уметност.

Осмислените и специфични завучноинтонациони примери 
(низови) кои се разградуваат во времето непринудно и 
разнообразно, во музичката наука израснуваат во уметничко- 
музички форми во длабочината и динамиката на човечките 
чувства, доживувањата и односот на човекот кон светот, животот 
и самиот себе си.

Музичката творба - „иродукт на специфична човечка 
творечка дејност”, е обошптена претстава, обусловена од 
субјективниот однос на творсцот кон светот и самиот себе, 
изразена во звучни форми кои сс восириемаат и интсрпретираат 
од восиитаниците.

Уметничката музичка форма е единство на објективното и 
субјективното, на општото и посебното и слично.

Основна карактеристика на музичката творба е дижењето. 
Таа динамика се појавува и во нејзиното структурирање - 
иочеток, процес на „движсње” и завршност на музичката форма.

Формата е начин на суштествување, изразување и 
прсобразување на содржината.

Под музичка форма во ноширока смиспа на зборот се 
иодразбира „целосно организционен систем на музички срсдства, 
содржани во музичката творба” Со други зборови, систем од сите 
жанровски срсдства, сите мелодиски, ритмички, хармонски 
обрнувања, модулации, тсмброви и динамички нијанси, типови 
фактури, пронорции на деловите, организирани во дадена форма 
за рсализирањс на нејзината содржина.



Взаемноста на човекот со музичката наука е свособразен 
мроцес на уметничкото општувањс во основата на кој што стои 
субјект-субјективен однос.

Во современата филозофија, социологија, стика и 
психологија на општување сс прави разлика мсѓу „ошитувањсто 
како меѓусубјектна взаемност” и „комуникацијата како излагање 
на информацијата” Кај првото сс однесува по формулата 
„субјект-субјект” (Ѕ1«->Ѕ2), а кај второто- „субјект-објскт” (Ѕ^-0).

Уметничкото општување како форма на взаемност на 
човекот со музичката наука, бара налик на такви својства на 
личноста, кои ќе овозможаат „разбирање” на осмислено 
користење на специфичен музички јазик, даден во музичката 
творба, такви индивидуални својства, кои ќе го иоттикнат 
восприемањето, анализирањето, осмислувањето и користењето 
на елементите од музичкиот јазик.

Слушањето музика потрсбно с на свој начин да придонесе 
за спроведување на програмските упатства дека „музичката 
настава треба да протекува во радосна и ведра атмосфера” Ова 
нс треба да значи дека на учениците треба да им се прикажуваат 
само „ведри композиции”, туку нри развивањето на нивната 
емотивна личност треба да сс води сметка за специфичните 
карактерни особености на новите гснерации, како и вистинските 
духовни нотреби на динамичната детска виталност.

Децата (учениците) со помош на музиката треба да дојдат 
во духовен допир со уметничкиот израз од богатиот регистар на 
„човечки мисли и чувства” (храброст, радост, воодушевеност, 
нежност, тага и слично. Поради тоа наставникот треба да појде 
од „ученикот”, а не од „својот” духовсн свет како и ученичкото 
интересирање за музиката треба да го развива во согласност со
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принципите на современата педагогија. А  таа педагогија на 
одреден начин се однесува кон она што во уметноста припаѓа на 
„минатото”, што е израз на „сегашноста” и што е насочено кон 
„иднината” . „Складно развиена” - духовна личност кај ученикот 
треба, разбирливо е , да има побуден осет (чувство) за сето она 
што „поминало” и на што треба да се гледа критички, и да 
чувствува почитување кон сето она што во минатото било 
вредно, и кое што на некој начин условило сегашност и иднина. 
Исто така самостојниот критички став треба да се развива кон 
ученикот и кон уметноста на денешнината и утрешнината. Во 
изградбата на тој став потребно е да се појде од „непосредните 
детски реагирања”, иако може да изгледат наивни и стручно 
необразложливи.

Детето - ученик потребно е да се доведе во ноложба да 
самото себе си се критикува во заблудата, и само да го изправува 
својот став кон нови гледишта.

Секое наметнување на ставот на наставникот во областа на 
естетското воспитување ќе има нсгативни последици. Детето- 
ученик може да ја изгуби самодовербата и да му попушти 
концентрацијата. Потребно е секогаш (колку е можно) самиот 
ученик да ги објаснува своите впечатоци, при што наставникот со 
своето искуство и знаење само да придонесе за „несредените и 
расфрлени детски-ученички впечатоци, да ги среди и постепено 
да ги воопшти”, со тоа ќе постанат основа за натамошен развој на 
ученикот „индивидуален однос кон уметноста” (и животот што 
таа го одржува). Тој вниматслно нсгуван индивидуален став, 
треба понатаму да се доведе во допир со другите индивидуални 
ставови, пред сс оние кои имаат карактер на први уметнички 
воопштувања.



Поради тоа, трсба да сс биде против секакво давањс 
шаблони и патокази во нроцссот на „естетското” и „теориското” 
анализирање на слушаното дело, особено ако станува збор од 
иретпубертетска возраст. Слушаната комиозиција треба во 
свеста на ученикот да се одрази не како замаглено, туку како 
„единствен” интуитивен настан.

При објаснувањето на тоа „доживувањс” , не трсба во тие 
детски години да се оди предалеку и во секој случај безгранично 
да се расчленува. Пожелно е ири тоа да сс укажат извесните 
појави во светот на музичките форми. Тоа укажувањс со својата 
привлечност треба кај ученикот да побуди интерсс за музиката, a 
нс да го „интелектуализира” процесот на неговото слушање.

Бидејќи во програмата се дадсни повеќе дела отколку што 
може да се слуша во рамкитс на располжливиот фонд на 
часовите наставникот треба да изврши избор на оние дела со кои 
располага, а кои најдобро одговараат на интересот на учениците 
и да се прикажат во целина или делови водејќи сметка по 
правило, едноделните комиозиции да се рецродуцираат во 
целина.

Сосема е разбирливо дека наставникот пред слушање на 
определено музичко дсло треба да ги заинтересира учениците 
давајќи им неопходни објаснувања и укажувања за битните 
карактеристики на тие композиции (учениците може однапред да 
ги запознае со пооделни теми), за полесно да го следат музичкото 
дело. Неопходно е пред слушањето на некое дело, меѓу другото, 
на учениците да им се објасни формата и да им сс укаже на 
карактеристиките (кога прв иат се слуша на час) и со нив заедно 
да се испеат главните теми, посебно кога се работи за мознати и 
популарни теми. Исто така, наставникот треба да ги поттикне

V /
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учениците за активно учество во комснтирањсто на слушаното 
дело.

При слушање музики, во светот на музичката уметност сс 
влегува преку умстмички музички композиции наменети за 
дсцата и возрасните. Композициите за слушање треба да имаат 
висока уметничка врсдност, бидсјќи за учсниците од предметна 
настава добро е само она што е навистина совршено добро. Во 
светот на музиката сс влегува постапно за да нс се предизвика 
одбојност и неирифаќање од страна на учениците. Првиот 
контакт со музиката (музичкото дело) остава длабоки траги во 
емоционалната сфера, поради тоа доживувањето на музичкото 
дело со ништо не може да се замени.

За да се реализира целта и задачите на оваа програмска 
тсма, наставникот треба да обрне внимание на изборот на 
композиции (од корпусите на понудени музички дела) за 
слушање музика со цел учениците да се заиознаат со највредните 
вокални, вокално-инструментални и инструментални композиции 
од домашанта и странската музичка литература и продукција.

Успешната реализација на задачите од оваа програмска 
тема ќе зависат од подготвката на наставникот за наставен час. 
Наставникот треба добро да ја познава композицијата одбрана за 
слушање музика, а претходно треба да ја анализира според:

- изразните средства (вокална, инструментална и воклано- 
инструментална);

- намената (концертна, сценска, забавна, народна);

карактерот (весела, тажна, нежна, распеана, 
хумористична, драматична, маршова, танцувачка, ороводна и 
слично);



483
тонскиот спог (едногласна, двогласна, трогласна, 

четиригласна, полифонија, хомофонија);

- тематика и содржина (програмска и апсолутна);

- формата (дводелна А  Б и троделна А  Б A , А  Б Ц, итн.);

- компонентите на музичкиот израз (темно, динамика, такт, 
мелодија, хармонија, форма (во вокалната музика тскст) итн.

Наставникот-воспитувач треба да размисли како ќе им ја 
пренесе на учениците композицијата, со цел да предизвика 
интерес и желба за слушање, односно треба да обмисли за 
дидактичко-методсктата организација на часот.

При обработката на тематските целини може да сс појде од 
иодостапното како, на пример: дело од програмскта музика за 
почеток отколку од „апсолутната” музика. При слушањето на 
секое дсло да сс дадат најосновнитс податоци за епохата и 
творецот, содржината на дслата, инструменталните состави, 
главните теми. Може да се запишат на таблата или да се исвират 
и испеат.

Ако учениците се запознаат со општата карактеристика, 
подобро ќе ги разберат и ќе ги следат при слушањето кај 
поедноставните форми, на нример, а б а нолесно е за објаснение, 
додска кај посложсните да се запознаат со општитс контури и 
теми. Секое дело би било добро да сс слуша дваиати. Може да сс 
ирави комнарација на две различни изведби на две дела и слично.

Што се однесува до орГанизација на часот за музичка 
илустрација при слушање музика, во рсализацијата на таа 
програмска тема, значајно мссто во наставата no музичко 
восиитание-образование има дидактичко-методската 
организација на часот. Од наставникот се бара максимална 
креативност во изборот на матсријалот за слушање, иримена на
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современа образовна технологија- наставни средства, примена на 
совремна активни методи и форми на работа, изборот на 
работните задачи и т.н.

Организацијата на часот за слушање музика ги опфаќа 
следните етапи:

а) воведен дел (подготовка за слушање и создавање 
смоционално расположение);

б) главен дел (слушање и доживувањс на музичкото дело);

в) завршен дсл (разговор за слушаното дело, изразување на 
доживувањата: усно или писмсно со зборови иреку 
литературсн текст или со ликовно изразување-цртеж).

Во воведниот дел трсба да сс создаде расиоложение за 
активно смоционално доживување на содржината на музичката 
творба. Во овој дел на часот учениците треба психички да бидат 
подготвени со радост да ги доловат волшебните звуци на 
музиката. Истото може да се постигне преку разговор, кратка 
приказна, стихотворба, набљудување на слики, филмови, 
дијапозитиви, читање на литературен текст, користењс на 
детското искуство и слично. На учениците треба да им се дозволи 
слободно да ја доживеат музиката преку непосредно влијание и 
дејствие на тоновите бсз разлика дали е тоа ирограмска или 
апсолутна музика. На овој начин кај учениците ќс сс побуди 
интерес активно и со вниманис да ја слушат и доживсат 
композицијата. Воведниот дел треба да бидс краток (пет до осум 
минути), прашањата да бидат добро осмислени, објаснувањето 
треба да бидс изразно, сликовито. а не монотоно и сувопарно.

Во главниот дел од часот учениците ја доживуваат 
композицијата. Доживувањсто на истата е поврзано со 
емоционална и мисловна иктивност. Доколку е кратка
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начин иолесно сс доживува и восприсма новата содржина на 
музичкото дсло. Сскоја комнозиција, по внимателното 
концснтрирано слушање, остава впсчаток кај слушателот. Врз 
основа на првото доживување на музичката творба се гради и 
збогатува ученичкото искуство. При секос слушање да се 
постават неколку добро осмислени задачи поврзани со 
содржината, карактерот, музичко-изразните слементи и слично, 
на кои учениците ќе одговорат по ислушувањето на музиката. На 
ваков начин може да се постигне активно слушање, што трсба да 
биде основна педагошка поента при реализирањето на 
програмската тема слушањс музика. Токму во овој дел од часот, 
кај наставникот, треба да дојде до израз креативниот момент во 
иримената на наставните форми и постапки, со цел кај учсниците 
да се развијат способности за изразување на доживеаното во 
музиката со слободни движења, мимики и гестови или нреку 
литературно или ликовно изразување.

Во завршниот дел од часот треба да се изврши 
рекапитулација на слушаното дело. Пожелно е у ч е н и ц и т е  да ги 
изнесат впечатоците, односно како го доживеале слушаното дело 
во врска со карактерот на композицијата, за компонентите на 
музичкиот израз, за хармонскиот слог, за намената, за изразните 
средства и начинот на исполнението, за тематиката и содржината 
итн.

Со изразувањето на слушаното дело преку текст или цртеж 
кој се реализира непосредно по доживувањата предизвикани од 
акустичните перцепции, односно иисмениот состав или цртежот, 
всушност претставуваат и формулација на доживеаната музика. 
Писмените состави или цртежи (пишувани односно цртани) врз
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основа на визуелни иерцепции се резултат на наЈПриродниот и 
најнепосредниот начин на изразување на мислите, што не е случај 
со слушањето на музика. Писмениот состав или цртеж иако 
претставуваат непосреден производ од акустичното доживување 
на ученикот сепак се јавуваат посредно во логичниот след на 
Психолошки процеси кои се одвиваат од моментот на слушањето 
на музиката до почетокот на иишувањето на составот или 
насликувањсто на цртежот. Меѓу овие две активности на 
ученикот проникнуваат визуелнитс перцеиции и проработува 
детската фантазија. Кај ученикот кој слуша музика се создава 
мозаик од психолошки процеси, чувства, мисли и фантазија чиј 
производ е појава на визуелна нретстава за она што се слуша. На 
тој начин се создаваат основни предуслови, ученикот и писмено 
односно со цртеж да го изрази оиа што го слуша, она за што 
размислува и фантазира т.с. она што го „глсда” Токму затоа 
музиката претставува силсн поттик за учсничкото писмено 
односно ликовно изразување, иако сите тие сложени психички 
доживувања се манифестираат преку иосдинечно и индивидуално 
кај секој ученик посебно.

Врз основа на мелодиската форма, тоналитетот, 
динамиката, ритамот и другитс изразни слементи на музичкото 
изразување ученикот ја доживува убавината на содржината, на 
музичкото дело, настојува да проникнс во неа, истата да ја 
разбере и почувствува. На тој начин музиката покрај своите 
воспитни и образовни ефекти има силно влијание врз 
формирањсто на критериум за врднување на музичката 
уметност, негувањето на музички вкус и развивање на естетски 
чувства кај учениците.
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Секоја композиција во текот на учебната година, потребно 
е повеќе пати да сс слуша во различни временски интервали, 
бидејќи на тој начин ќе се иродлабочат и прошират стскнатитс 
музички знаења, за музичкото дело, а нивните впечатоци ќе 
останат трајни.

За слушање музички дела не би требало да се користи цел 
час. Повеќето од композициите се кратки и заради тоа 
наставникот ќе мора успешно да ги вклопи во артикулацијата на 
часот, така што слушањето не само да биде доживување, туку и 
радост и секојдневна потреба на учениците.

Во предметот музичко образование не е педагошки 
оправдано да се поставуваат целосни и единствени критериуми за 
сите ученици, поради тоа, што целосното и успешно совладување 
на целиот материјал е условено и со предодредените природни 
предуслови. Така наречнитс музички предиспозиции и 
способности, отсуството на слухот и музичката меморија не 
смеат да бидат причина учениците да стекнат одбојност не само 
кон предметот, туку што е побитно кон музичката уметност. 
Освен тоа, само познавањето на историските факти без интерс за 
жива музика и музичките дела, не семе да биде единствен 
елемент при оценувањето на учениците.
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Методско обликување на конкрететни примери (музички
дела за музичка илустрација V -одделение)

Подѓотовка за наставен час

1. Тип на часот: Час за усвојување на нови знаења;

2. Наставна единица: Сергеј С . Прокофјев „Пецо и 
волкот” ;

3. Програмска тема: Слушање музика;

4. Задачи кои треба да се реализираат:

а) Образовни задачи:

Учениците да се запознаат со инструменталната 
композиција „Пецо и волкот” , од Сергеј Прокофјев, односно со 
бојата на одделни музички инструменти и нивните изразни 
можности да ги воочат и потребните знаења за следење на 
мелодиското и ритмичко движење на оркестарските 
инструменти, да сфатат што е тоа оркестар, оркестарска 
композиција, да ги нрошират своитс знаења со програмската 
музика со програмска насочсност, да го збогатат искуството за 
слушање оркестарска музика со посложена ритмичко-мелодиска 
структура.

б) Функционални (развојно-формативни) задачи:

Слушајќи ја композицијата учениците ќе се оспособат за 
слушањс инструментална музика, за ритмичко и мелодиско 
следење на музичките мисли, исполнувани преку разновидни 
оркестарски инструменти, се развиваат чувства за ритам, осет за 
мелодија, динамичко нијансирањс, навика за активно слушање на 
музиката, се придонесува за формирање на музички вкус, 
музичка мсморија, за врсднувањс на умстнички квалитети итн.
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в) Идејно-восиишни задачи:

Развивање на интслектуалните чувства, развивање, 
прифаќањс и доживување на убавото во композицијата, 
развивање музички вкус итн.

5. Дидактичко-методска подготовка:

а) Настшвни методи: метод на излагање (монолошки 
и дијалошки облик), демнстративен- музичка илустрација;

б) Форми на работа: фронтална, индивидуална,

тандемска.

6. Материјално-техничка подготовка:

а) Наставни средства:

Слика на композиторот С. Прокофјсв, на симфониски 
орксстар, на одредените инструмснти што ги исполнуваат 
одрсдените теми што ги подражаваат соодветните личности, 
потоа цртсжи од животните што се срсќаваат во приказната 
односно композицијата.

7. Корелација:

Со наставните предмсти: мајчин јазик, ликовно 
воспитување, биологија, физичко воспитувањс.

8. Артикулација на часот:

а) Воведен дел:

Композиторот Сергсј Прокофјев (1 <Ѕ91-1953) година во 
современата музика воопшто, а во руската посебно, Прокофјев е 
еден од најистакнатите претставници. Во своето творештво 
здружува повеќе стилски одлики. Започнал творејќи на 
најпозитивните текови на класиката (на која останува приврзен 
во текот на целокупното творештво). во своето творештво 
воведува новини блиски на експресионизмот, потоа нагласена 
лирска чувствителност, моторичност (често со унотреба на
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политоналност), блискост на музичкиот израз на неговата земја 
(широка распеана „руска” мелодика).

Комионирал повеќе балсти, симфонии, оркестарска и 
камерна музика, кантати како и композиции за деца, меѓу кои е и 
симфониската приказна „Пецо и волкот” за рецитатор и 
оркестар.

Во оваа приказна се раскажува за храброто дете Пецо, кое 
го уловило волкот, дедото на Пецо, кој постојано нешто мрмори, 
за приглупата самофална патка и малата птичка - нријателка и 
другарка на Пецо. Иеа Пецо ја спасил од канџите на итрата и 
подла мачка, меѓутоа, благодарение на птичката волкот е 
измамен па се фатил во стапица.

б) Гаавен дел:

Оваа е симфониска приказна за симфониски оркестар, во 
која секоја личност има своја тема што ја исполнуваат одредени 
инструменти од симфонискиот оркестар.

Во оркестарот музиката за храбриот Пецо ја исполнуваат 
групата гудачки инструменти: виолини, виоли, виолончела и 
контрабаси. Музиката на Пецо е шеговита, весела, маршова 
песничка, во која се доловува херојство. Пецо е претставен како 
мошне иалаво, весело и смело момче.

Улогата на дедото ја исполнува фаготот, кој мошне 
успсшно го слика старечкото мрморење, не толку разбирливо. 
Мрморењето не е лошо, ниту пак разлутено, бидејќи дедото на 
Пецо е добар дедо. Понекогаш се разбудува, бидејќи внукот 
излегува надвор од дворот и норади тоа мрмори, се плаши волкот 
да не наиде...

Улогата на птичката и е доверена на флејтата- весело 
чуруликањс на малата нтичка, верниот пријател, другар и
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помошник на Пецо. Таа се плаши само од итрата и подла мачка, 
која што ја имитира кларинетот. Отсечените и пригушени звуци 
потсеќаат на мачката. Патката ја подражава обоата (со мали и 
извесни отстапувања од природното звучење на обоата, овој пат, 
крескаво за да потсеќа на гракањето на пајката).

За сликање на виењето на волкот се искористени три 
хорни, кои свирејќи на неколку акорди го доловуваат гласното 
виење на страшниот волк.

При слушањето на композицијата можат но и треба да се 
воочат дијалозите помеѓу инструментите- имитатори, кои 
разговараат самите со себе, или со публиката, односно звучат 
одделно а ионекогаш и заедно. Така на пример, пајката и 
птичката (обоа и флејта) иако се препираат меѓусебно сепак 
секој инструмент свири свој дел од музиката. Потоа се слуша 
звучењето на кларинетот - што значи дека се приближува 
мачката. Таа сака да ја фати птичката. Пецо ја спасува. Зазвучува 
фаготот - дедото го бара и го кара Пецо. Со ревнување на 
хорните - се појавува волкот. Обоата исплашено крескаво грака 
и наеднаш замолчува - волкот ја голтнал пајката. Тимпаните го 
означуваат пукањето - тоа се ловџиите. Со прозвучување на 
бодриот и весел марш - кој го исполнуваат сите оркестарски 
инструменти е подражавање на поворката на хероите носејќи го 
фатениот волк.

Со внимателно слушање на маршот може да се забележи и 
звукот на обоата- во стомакот на волкот крека проголтнатата 
пајка. Потоа волкот е однесен во зоолошката градина.

Прсд слушањето на цслата компоизиција, пожелно е да сс 
отсвират или да сс слушаат од касста - темитс на главнитс 
личности, како и да ја воочат и препознаат бојата на познатите
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инструменти (фагот, флејта, обоа, кларинет, хорни, тимпани и 
заедничкото звучење на гудачките инструменти).

Секоја тема е живописна и е карактеристична така што 
лесно се восприема и помни, (иако не можат да се отпеат бидејќи 
звучат инструментално).

Во наредното (повторно) слушање на композицијата 
пожелно е учениците сами да ги откриваат звучно- 
подражателните елементи, на пример, разговорот на птичката и 
пајката, одењето на мачката кога сака да ја фати птичката, 
одењето на дедото кога го бара Пецо, темата- мелодијата на 
Пецо, кога птичката го спушта јажето за да го фати волкот, 
доаѓањето на ловџиите на местото каде што е фатсн волкот, 
моворката кога го носат фатениот волк.

За време на слушањето учсниците ќе треба да се обидат да 
иочувствуваат и да го доживсат подражавањето од 
инструментите на ликовните карактеристики на главните 
личности со помош на поврзувањето на сите изразни елементи 
(мелодија, темпо, ритам, тембар, регистар, интонација и друго).

в) Завршен дел:

Во завршниот дел при слушањето (повеќе пати) треба да се 
прпознаваат темите од главните личности и се прераскажува 
содржината.

На крајот повторно целосно се слуша музичката приказна, 
се доживува нејзината содржина. Своите доживувања учениците 
да ги искажат усно, преку ликовни творби (или уште подобро е 
ако приказната се изведе во мини куклен театар) изразувајќи 
доживеани епизоди од содржината на приказната.

Додека учениците за доживеаната содржина сс изразат (на 
ваков или онаков начин) од наставникот можат да уследат и



потпрашањата. Како звучи музиката која го изразува ликот на 
птичката и тоа: кога се ирепира со пајката, кога сс појавува 
мачката и ири самиот крај на нриказната, кога мачката ја брка 
птичката и кога сс иојавува волкот, иотоа по што се разликува 
маршот на ловџиите од завршниот марш во приказната?
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Подготовка за наставен час

1. Тип на часот: Час за усвојување на нови знаења;

2. Наставна единица: П. И Чајковски „Танц на цвеќињата”, 
од балетот „Opeвoкpшaчкa,’;

3. ПроГрамска тема: Слушањс музика;

4. Задачи кои треба да се реализираат:

а) Образовни задачи:

Учениците да се запознаат со инструменталната 
композиција „Танц на цвеќињата” од балетот „Оревокршачка” 
од рускиот композитор Петар Илич Чајковски, со бојата на 
одделни инструменти и нивните изразни можности (харфа, 
кларинет, флејта, тимпани, хорна), да ги воочат потребните 
знаења за следсње на мелодиското и ритмичко движсње на 
оркестарските инструменти, да сс научат да сфатат што с тоа 
оркестар, орскстарска композиција, да ги прошират своите 
знаења со орекстарската музика со програмската насоченост, да 
го збогатат искуството за слушањс оркестарска музика со 
посложена ритмичко-мелодиска структура.

б) Функицонални (развојно-формативни) задачи:

Слушајќи ја композицијата учениците ќе се оснособат за 
слуиЈање инструментална музика, за ритмичко и мслодиско 
следсње на мелодиските мисли, исиолнувани преку разновидни 
оркестарски инструменти, се развива чувство за ритам, осет за 
мелодија, динамичко нијансирањс, навика за активно слушање на 
музиката, сс придонесува за формирањс на музички фкус, 
музичка меморија, вреднување уметнички квалитети итн.



495
в) Идејно-воспитши задачи:

Развивање на интелектуалните чувства, развивање 
способности за забележување, откривање, прифаќање и 
доживување на убавото во композицјата, развивање музички вкус 
итн.

5. Дидактичко-методска подготовка:

а) Наставни методи: Метод на излагање (монолошки 
и дијалошки облик) демонстративен - музичка илустрација;

б) Форми на работа: Фронтална, индивидуална,

тандемска.

6. Материјално-техничка подготовка:

а) Иаставни средства:

Слики на комнозиторот П. И. Чајковски, на симфониски 
оркестар, на инструментите (харфа, кларинст, хорна, флејта, 
виолина), цртеж на кој има претставено просторни ливади низ 
кои течс рекичка, полни со разнобојни цвеќиња, пеперутки, 
птици како летаат, музичка илустрација, слика-балерини и 
слично.

7. Колерација:

Со наставните предмети: ликовно воспитување, мајчин 
јазик, физичко воспитување.

8. Артикулација на часот:

а) Воведен дел:

Во воведниот дел пожелно е да се повсде разговор и да се 
каже дека П. И Чајковски (1840-1893) е руски композитор од 
врсмсто на 19 век. Меѓу останатото има напишано голем број 
разновидни композиции. Чајковски во своето творештво го 
користи богаството на рускиот народен мслос, но и народниот 
мелос ма другите ев Ј̂рпски народи. Меѓу многутс негови музички
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дела познати му се неговите балсти: „Лсбсдово езеро”, 
„Оревокршачка”, „Заспаната  убавица” и други. (Формата балет 
не може да се замисли без музика, а драмското дејствие 
публиката го доживува прску играта, музиката, иантомимата, 
костимите, декорот и слично).

Покрај тоа добро би било на ученицитс да им сс објасни 
содржината на балетот „Оревокршачка” . (Содржината во кратки 
црти изгледа вака: се е подготвено за голсмата свеченост. 
Божиќната слка е украсена. Влегуваат дсцата и ги нримаат 
подароците од Дедо Мраз. Сите се радосни и си играат со 
куклитс. Меѓутоа, кога дсцата треба да си одат на спиењс, тис 
плачат бидејќи не им дозволуваат куклите да ги носат со себе. За 
да се смират им дават кукла Орсвокршачка. Клара одвај се 
разделила од Оревокршачката бидејќи многу и сс допаднала. 
Сето она што понатаму се случува е сонот на Клара за 
Оревокршачката.

Ноќта кога сите заспале Клара отишла во собата која што 
била украсена со елка да ја види својата кукла. Таа била мошне 
изненадена кога видела дека Оревокршачката била нападната од 
војската на кралот на глувците. На Оревокршачката и се 
заканувала опасност. Клара се уплашила го зела свќникот го 
фрлила и го удрила по глава кралот на глувцитс. Во истиот 
момент Орсвокршачката се претворила во убав иринц и 
започнал да танцува со Клара. Тој ја повел својата спасителка во 
царството на слатките каде владеела шеќерната самовила. Патот 
бил многу живоиисен преку снсжни полиња, пратејќи ги за цело 
време самовилата од мраз.

Принцот и Клара ссдат на престолот и примаат нодароци 
цвеќе и фигури од разни бајки: мачорот во чизми, црвенкаиа, итн.
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Сите се весели и сите се радуваат најмладиот пар. Весебата се 
завршува со голем валцер.

Во дворецот на слатките се играат повеќе танци: кинески, 
танц на овчарчињата, танц на смешните кукли и други. Одеднаш 
целиот простор меѓу куклитс се исполнува со цвеќиња. 
Цвеќињата оживуваат, пријатно мирисаат, ситс цветови 
блескаат, се вртат по еден шематски танц. Меѓутоа сончевите 
зраци продреле во собата на свечсната елка во која Клара на 
фотелјата засиала о се пробудила. Таа извикала „зарем е можно 
тоа да биде само сон”).

За да се воведат учениците за слушање „Танцот на 
цеќињата” потребно е да им се раскаже следниот расказ: „Во  
некое село си живеело едно дстс ио име Петар, кое многу ја 
сакало природата. Тој често одсл на излет недалеку од своето 
родно место крај просторнитс ливади, полни со разнобојни 
цвеќиња. Kora доаѓал да ги посети ливадите, секогаш се 
восхитувал на нивната убавина и си мислел дека цвеќињата се 
помногубројни и иоубави. Kora пораснал. заминал во град. Таму 
се запишал да учи музика. Еден ден кога станал славен 
композитор го посетил своето родно мссто, како и ливадите кои 
никогаш не ги заборавил. Тогаш ливадите му се причиниле 
попространи и поубави исполнети со илјадници разнобројни 
цвеќења. Воодушевен од глстката на ливадите, добил 
инспирација и напишал музика што ја нарекол „Танц на 
цвеќињата” што ќе биде и пример ма музичка илустрација. 

б ) Г л а и ен  д е л :

Трсба да сс направи поврзувањс со вовсдниот со главниот 
дсл од часот, со тоа што во овој случај е иотребно учсниците да 
можат да ја воочат, восприемат и заиомнат главната тсма која
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што во текот на композицијата прозвучува девет пати, пожелно е 
да го следат нејзиното движење.

Исто така пред музичката илустрација на „Танцот на 
цвеќињата” учениците треба да се насочат да обрнат внимание на 
инструментите, да го следат нивното движење и да ги слушаат 
како да се разиграни цвеќиња кои танцуваат во занес и славаат 
некоја свеченост. (Се слуша целата композиција).

Пред да започне второто слушање на музиката, на 
учениците можат да им се иостават неколку задачи, а да 
одговорат по ислушувањето на музиката.

Едно од прашањата што би уследиле, може да биде од 
тинот: Како започнува и од колку делови е составена 
композицијата? (Со оркестарски увод). Кој го исполнува уводот? 
(Уводот го исполнуваат дрвените дувачки инструменти и 
харфата). На што потсетуваат арпсжираните фрагменти на 
харфата? (На уедначени преливни бранови). Какви се првиот и 
третиот дел? (Скоро идентични). По уводниот дел што следува? 
(По уводниот дел следува полетен и занесен валцер со необичмо 
мелдиско богатство).

Всушност тоа ќе биде и една од задачите на слушаната 
музика, каде што убавите напевни мелодии како да извираат една 
од друга. Треба да се нагласи дска композицијата има триделна 
форма (А Б А) со Увод и Кода. Во Уводот се водат дијалози 
помеѓу обоите, кларинетите, флејтите, хорните и харфата. Во 
првиот дел (А) главната мелодија (тема) ја исполнуваат 4 хорни, 
на кои одговара соло-кларинет со придружба на гудачите, која 
уште еднаш се повторува. Всушност првиот дсл (А) с изграден од 
три мали форми на песни. Втората мелодија се појавува уште

сднаш.
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Следното (второ) прашаљс да се постави во врска со 

вториот дсл од комиозицијата. Каков е средниот дел во споредба 
со првиот? Во овој дел цвеќето како да се уморило од танцување 
и малку сс одмора, а само некои кои што се занесени, неуморно 
танцуваат или иак играат во иарови. Како сс доловени 
иоединечните танчари? (Поединсчните танчари се доловени 
преку настапот на одделни инструменти, кои што во овој дел се 
јавуваат. Тоа се дрвените дувачки инструменти, како и трианглот 
со својата сребрсна продорна боја).

Вториот дел (Б) започнува трстата мелодија, соло флејта и 
обоа со нридружба на гудачките инструменти како и харфа и 
кларинет. Четвртата мелодија, дел (Б) од вториот дел ја 
исполнуваат виолнела со нридружба на контабаси, виолини, 
виоли, хорни, фагот, кларинет и обои. Третата мелодија од делот 
(Б) ја исполнуваат соло виолина со иридружба на останатите 
инструменти (гудачки, дувачки и трианг).

По нарсдното слушање на музиката да се оиише и да се 
поведе разговор за третиот дел. Дали цвеќењата долго се 
одмораат? (He, тие долго не се одмораат). Кој ги повикува да 
танцуваат? (Музиката). Каков е танцот во третиот дел? (Во 
третиот дел танцот е иолетен, разигран, занесен и така 
завршува).

Во Репризата (А) главната мелодија ја исполнуваат4 хорни, 
обои, фаготи со нридружба на труба, тромбон, кларинети и 
виолончела. Втората мелодија води дијалог помеѓу гудачките и 
дрвенитс дувачки инструмснти.

На крајот во Кодата прозвучува главната мелодија во 
фортисимодинамика, исполнета од целата група на дрвените и 
лимените дувачки инструменти итимиан.
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Процесот на воопштување содржи повсќе стапи кои сс 

поврзани со правила за градење на музичката форма.

Шемашски приказ на композицијсшш:
Прв дел

Увод дијалози меѓу обои, кларннсти, флсјти, хорнн, харфа.
Главпа мелидпја -  четири хорнн на кои одговара соло кларннет со придружба на гудачи.
Нторч мелодија = дијалог помеѓу гудачки и дрвенн дувачки инструменти, Повторување.
Главна мелодчја = дијалог помеѓу 4 хорни, флејта, соло кларинет со придружба на гудачи.Втора мелодија (тема) = повторување.

Втор дел
Трета мелодијч = соло флејта и обоа со придружба на гудачи, харфа н кларннетн. Повторувањс
Четврта мелодија = вилончела со придружба на контабаси, внолини. виоли, 4 хорни, фагот, кларинст н обоа. Понторување.
Трета мелодија соло внолина со иридружба на останатите ннструменти гудачн,дувачки и тнангл.Главна мелодија = хорни, обои, фагот со нридружба на туба, тромбон, кларинсти, виолончсла. Повторувањс.
в) Завршен дел:

Композицијата уште еднаш сс слуша со тоа што овој пат се 
воочуваат изразнитс елементи во музиката, иожелно е да се 
поведе повторно разговор за тоа кој, како од учениците ја 
доживеал музиката, а потоа, прску цртеж- ликовно (или прску 
текст) да го искажат сето она што го доживеале, при слушањето 
на композицијата „Танц на цвеќињата” .
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Методско обликување на конкретни примсри (музички
дела за музичка илустрација VII-одделение)

Подготовка за наставен нас

5. Тип на часот: Час за усвојување на нови знаења;

6. Наставна единица: Тодор Скаловски „Македонско оро”;

7. Програмска тема: Слушање музика;

8. Задачи кои треба да се реализираат:

а) Образовни задачи:

Учениците да се заиознаат со хорската композиција 
„Македонско оро” од македонскиот композитор Тодор 
Скаловски, односно со неговото музичко творештво, потоа со 
бојата на гласовите (мсшан хор), да ги воочат потребните знаења 
за следсње иа мелодиското и ритмичко движсње на хорскитс 
гласови, да сфатат што е мешан хор, да усвојат потребни знаења 
за да можат да ја восприемат и доживеат композицијата; да ја 
сфатат и доживеат формата на композицијата, да го збогатат 
искуството за слушање хорска музика како и ритмичките 
карактеристики на 7/16 такт.

б) Функционални (развојно-формативни) задачи:

Слушајќи ја композицијата учениците ќе се оспособат за 
слушање хорска (вокална) музика, за ритмичко мелодиско 
следење на музичкитс мисли, исполнувани од машки и женски 
гласови, се развива осет за мелодија преку текст, чувство на 
ритам, динамичко (вокално) нијансирање, навика за активно 
слушање на вокална музика, сс придонесува за формирањс на 
музички вкус, музичка меморија, врсднувањс уметнички

квалитети и слично.
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в) Идејно-воспитни задачи:

Запознавање, доживување и откривање на реалноста и 
судбината на македонскиот народ во минатото и денес, 
откривање карактерот на неговото национално битие. Развивање 
на интелектуалните чувства, развивање, прифаќање и 
доживување на убавото во композицијата и формирање на 
музичкиот вкус кај учениците.

5. Дидактичко-методска подготовка:

а) Наставни методи: Метод на излагање (монолошки 
и дијалошки облик) демонстративен- музичка илустрација, текст 
метода;

б) Форми на работа: Фронтална, индивидуална,

тандемска.

6. Материјално-техничка подготовка:

а) Наставни средства:

Слика на композиторот Тодор Скаловски, снимена на 
касета хорската композиција „Македонско оро” , текст на 
лирската песна „Тешкото” од Блаже Конески, слика на голем 
мешан хор (поставеност: сопрани, алти, тенори, баритони, 
басови).

7. Колерација:

Со наставнитс предмети: мајчин јазик, историја и ликовно 
воспитување.

8. Артикулација на часот:

а) Воведен дел:

Композиторот и диригснт Тодор Скаловски роден во 
Тстово (21.01.1909 год.) уште како дете иокажува особен .интерес 
за уметноста на звукот, но својата музичка едукација ја започнува 
во 1930 година во Белград, кај иовеќе ирофесори. Од 1936 година
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е наставник no музика и диригент на повеќе хорови во Скопје, 
Белград и други места. Во 1941 година својата диригентска 
дејност ја продолжува повторно во Скопје, а потоа и во Битола. 
По ослободувањето врши и неколку функции: главен уредник, 
шеф на Симфонискиот оркестар на Р. Скопје. Тој е првиот 
директор и диригент на новоформираната Опера, а од 1954 
година и директор и диригент на Македонската Филхармонија. 
Од 1972 година е дописен, а од 1975 година- редовен член на 
М А Н У . Има добиено повеќе награди и признанија. Во своето 
творештво пишува: оркестарска, воклано-инструментална, 
солистичко-камерна и особено хорска музика.

Исто така во овој дел (од часот) потребно е да се повсде 
разговор за поЛожбата на македонскиот народ под турско и други 
ропства, неговата непосредна борба за социјално-духовно и 
национално ослободување, неговата среќа, радоста, страдањата и

маките. (Да се прочита текстот на песната Тешкото).т е ш  к о т оО  тсшкото! Зурлн штом диво ќс ииснат, штом тапан ќе грмне со нодземен скот, no градиве зошто жал лута ме стиска, no очиве зошто мн навира река и зошто ми нде да плачам ко дстс, да прсвијам раце, да прекријам лик- та грнзам јас усни, стегам срце клето, да нс пушти вик.
О  тешкото! Cera no нашите села во слобода ирв пат штом ќс оро сретнам, зар чудно с - солза да потсчс врела, зар чудно с - жалба јас п срцс да сетам? Од всковно ромство, мој народе, идеш! Но носиш ти п срцс дар златен н пој. Пченицата твоја триж плодна ќе бнде, и животот твој!
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Во оваа лирска песна постот Конески го опева тешкиот 
живот на нашиот народ, неговото ропство и борба- инспирирана 
од народниот фолкор. Орото започнува бавно, фатени се старци 
(генерациска поврзаност) со солзи во очите и мисла во очите и 
мисла на чело што асоцира на ропството на нашиот народ низ 
вековите, а потоа орото е динамично се фаќаат младинци, тоа е 
борбата на македонскиот народ. Орото поминува во бујно 
бунтовничко оро кое асоцира на организирана борба на нашиот 
народ.

На крајот поетот гледа со перспектива, верба и оптимизам 
дека македонскиот народ во слободата ќе оствари благосостојба. 
На учениците им се поставуваат следните прашања:

- Што го инспирирало поетот да ја напише песната?

- Кое е основното чувство во „Тешкото” ?

- Какви чувства буди кај поетот орото „Тешкото” ?- Како излгеда орото?
- Што одразил народниот творец во орото?

- Какви асоцијации буди орото кај поетот?

- На што е симбол орото?

- Во кои стихови поетот ја искажал верата во ссќавањата 
и иднината ио својот народ?

Оваа тематика освен во литературата адекватен одраз 
нашла и во музиката. Мотивите за тешкиот живот на нашиот 
народ, неговото ропство и борба за национална слобода 
инспирирале многу композитори.

Така на пример, македонскиот композитор Тодор 
Скаловски добил инспирација и духовно извориште да создаде 
една оригинална извонредна хорска композиција - „Македонско 
оро” - кое претставува ремск дсло во максдонската музика и
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светската хорска литература. Оваа хорска песна најнапред 
авторот ја напишал за женски хор, а потоа ја преработил за 
мешан хор. Во песната, композиторот успеал да го одбере 
најречовитиот македонски збор, да го вткае најгласовитиот 
македонски мелос и најавтентичниот македонски такт и ритам.

Скаловски во оваа хорска песна создал и го овековечил 
карактерот и душата на македонското национално битие. 
Насловот Македонско оро, всушност е само навидум оро, додека 
неговите уметнички пораки и одгласи се поинакви, бидејќи во 
„орото” се опејува историјата и судбината на македонскиот 
народ во минатото и денес.

6) Главен дел:

Хорската композиција „Македонско оро” се слуша 
целосно, со цел учениците да го доживеат звучниот релјеф на 
песната. Пред второто слушањс сс прави шемата за развојот на 
формата во песната:

Увод- a al / б 61.

Потоа се анализираат деловите и се воочуваат изразните 
елементи во песната.

Уводот започнува со извикот „Е ј” !- Повик да се соберат 
играорците и орото да отпочне. Се слуша уводот и се следи 
настапот на гласовите.

Во дслот „а” орото започнува во умерено темпо, со 
динамичко нијансирање од пијано со постепено појачувањс (поко 
а поко крешендо) до фортисимо, а при крајот на овој дел 
музиката се смирува (диминуендо), за да започнс новото 
иошироко вито оро односно дсл од „а1” , кој се пее со следниот

тскст:
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Лесно оро Јана вие Второ оро Огојан вие тешкото, машкото,

Тешко оро тамо трпоа, Лесно женско оро вие, ајде Јано, севдо, ајде де, оф, Калсш јагне галено, Јано.
Делот „а” се слуша и се поврзува со вториот дел „а1” кој 

започнува со имитација биење на тапан, румба, румба кој го 
исполнуваат басите и баритоните во мешаниот хор, односно 
алтите во женскиот хор. Другите гласови во овој дел пеат:

Од крај село, тапан бие:Румба, румба, румба ба Ајде оро од крај село,Цело село тамо тропа,Лесно женско Јана вие,Второ оро тешко, машко Стојан вие.
Потоа се слуша и се анализира вториот дел „б”

Јас за тебе душо севдо,Стојане арслане,Јас за тебе оро вијам Стојане, севдо, ле!
и најпосле ледува следува делот „61”:

Оро вие, оро тропа Стојан вика, Јана рина во оро!
Песната пожелно е да се слуша уште еднаш целосно, да се 

воочат деловитс, динамичкиот интензитет на звукот во ситс
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делови, да се доживее карактерот и содржината, односно да им се 
потенцира на учениците дека таа композиција претставува 
реалистичка и изразена „мала музичка драма” , каде што за 
инспирација го има танецот тешкото, кој се исполнува со зурла и 
тапан. Така преку повиците во високите регистри на вокалот се 
доловува импресијата на свистоцитс на зурлата, преку 
ритмичката пулсација на 7/16 такт, удирањето на тапанот.

Преку прогресија и една устременост од бавно темпо кон 
побрзо на соодветен начин е иредадена формата на горштачкиот 
танец, полн со виталност, експресија, драматика и на крајот со 
оптимизам.

Со поголемо внимание учениците ќе ја слушат 
композицијат^'ако при слушањето на деловите најнапред се пеат 
темите, или пак наставникот ги свири. 

в) Завршен. дел:

Учениците слободно ги изнесуваат своите впечатоци за 
слушаната хорска композиција, за тоа како ја восприемиле и 
како ја доживеале, дали композиторот успеал со адекватни 
муизчки средства да го изрази литературниот текст, кој дел од 
песната им оставил најдлабок впечаток и зошто? Дали 
почувствувале кога започнува орото, кога играат стари 
играорци- на што асоцира, какво е орото кога играат млади 
играорци- на што асоцира, како завршува орото- на што асоцира 
и слично.

И на крајот сето тоа преку цртеж (или со сопствен текст), 
или слика да го искажат, укажувајќи им и понатаму да слушаат 
хорска музика.
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Методско обликување на конкретни примери (музички
дела за музичка илустрација VIII-одделение)

Подѓотовка за наставен час

1. Тип на часот: Час за усвојување на нови знаења;

9. Наставна единица: Властимир Николовски „Сердарот”- 
кантата;

10. ПроГрамска тема: Слушање музика;

П.Задачи кои треба да се реализираат:

ц) Образовни задачи:

Учениците да се запознаат со кантатата „Сердарот” од 
македонскиот композитор Властимир Николовски, односно со 
неговото музичко творештво, потоа со вокално-

инструменталната музика, со бојата на музичките инструменти, и 
нивните изразни можности, со соло-гласовски алт и баритон и 
хорски партии, да ги воочат потребните знаења за следење на 
мелодиското и ритмичко движење на оркестарските 
инструменти, да се научат да ја сфатат вокално- 
инструменталната музика, да го збогатат искуството на таквиот 
вид музика со посложена ритмичко-мелодсика структура. 

б) Функционални (развојно-формативни) задачи:

Слушајќи ја композицијата учениците ќе се осиособат да ја 
слушат вокално-инструменталната музика (соло-гласовски

партии во придружба на хор и оркестар) ритмичко-мелодиско 
следење на музичките мисли, исполнувани од оркестарски 
инструменти, хор, солисти. Се развива осет за мслодија односно 
музика која иодражава соодветен текст, чувство за динамичко 
нијансирање, навика за активно слушање ваков вид на музика, со mito сс придонесува за формирање на музички вкус, музичка 
меморија, вреднување на уметнички квалитети и слично.
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в) Идејно-воспитни задачи:

Развивање на интелектуалните чувства, развивање 
способности за забележување, откривање, прифаќање и 
доживување на убавото во композицијата, развивање музички 
вкус и т.н.

5. Дидактичко-методска подготовка:

а) Наставни методи: Метод на излагање (монолошки 
и дијалошки облик) демонстративен- музичка илустрација;

б) Форми на работа: Фронтална, индивидуална,

тандемска.

6. Материјално-техничка подготовка:

а) Наставни средства:

Слика на-композиторот Властимир Николовски, снимка на 
касета (или ЦД) на кантатата „Сердарот” , слика за оркестар, хор 
и солисти (иа и текст од поемата „Сердарот” од Григор Прличев).

7. Колерација:

Со наставните предмети: мајчин јазик, историја и ликовно 
воспитување.

8. Артикулација на часот:

а) Воведен дел:

Композиторот Властимир Николовски роден (20.12.1925 
год.) во Прилеи. Многу рано доаѓа во непосреден допир со 
музиката. По завршувањсто на Средното музичко училиште во 
Скопје. Во 1947 година заминува на Ленинградскиот 
конзерваториум каде учи музика (композиции), а една година 
подоцна студиите ги продолжува на Музичката академија во 
Белград. По завршувањето работи како професор во Средното 
музичко училиште, директор на Опсрата при М НТ, музички 
уредник во Радио Скопјс, професор на Педагошката акадсмија, a
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од 1966 година и како професор и прв декан на Високата школа. 
Во 1981 година е избран за редовен член на М А Н У . Добитник е 
на повеќе награди и признанија. Неговото творештво е обемно, 
богато и опфаќа дела од сите музички форми.

Кантата е повеќегласиа вокално-инструментална форма 
за солисти, хор и оркестар. (Настаната е со проширување на 
ренесансниот мотет - мадригал - збогатен со изразни средства 
што ги носи новото време).

По содржина постојат световни и духовни кантати. 
Изразниот карактер на кантатата е медитативен и свечен.

Кантатата Сердарот, сочинение 41, композиторот 
Властимир Николовски ја напишал 1963 година врз истоимената 
поема на Григор Прличев.

Ова книжевно дело на Григор Прличев претставува едно од 
најзначајните прилози во македонската литсратура, нс само во 
деветнаесеттиот век и воопшто, бидејќи таа претставува не само 
најуспешно остварување на авторот, туку и на целокупното 
литературно создавање кај Македонците во минатото столетие.

Оваа Прличева поема како префинет и верен одраз на 
животот на македонскиот народ од Галичко-Реканскиот крај во 
периодот на триесеттите години од минатиот век, чија што тема 
ја зел од македонската песна за Кузман Капидан - борец иротив 
злоделата на ограбувачките албански банди. Прличев сторил 
творечка измена, со тоа што тој (заради носилен ноетски ефект) 
го погубува својот Кузман, чија што јуначка смрт во борбата 
против народните непријатели с и основната мотивска нишка во

самата посма.
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Co низа поетски реминисценции Прличев го вообличува 

наративното дејство на својата поема, предочувајќи ја мошне 
виечатливо нејзината содржина.

Напишана на новогрчки јазик (во Атина- 1860 година)- 
поемата Сердарот „О  арматолос”, ја доби наградата „Ловоров 

венец”

Низ 912 повеќесложени стихови, исполнети со прекрасни 
стилски фигури, вообичасни се неколку вонредно оформени 
уметнички ликови. Покрај Кузман, историска подлога има и 
ликот на Неда- јавувајќи се како стожерен лик во оваа творба, 
оцртан полнокрвно и уметнички уверливо, со голема нежност 
спрема својот син. Потоа со посебна топлина и пластичност се 
опсани сонотЈ! лошите претчувства на Неда.

Нијансирајќи ги внатрешнитс душевни чувства на Неда 
авторот во нејзиниот лик одразил и низа особини што се 
карактеристични за народот на кој Неда му припаѓа.

И другите ликови во оваа иоема вообличени прилично и 
целосно и истите се дадсни и предочени со уметничка 
објективност, а исто така успеал да долови и неколку описи, 
особено двобојот помеѓу Кузман и Махмуд, и сонот на Неда, кои 
го документираат Прличевото умеење да наслика со збор 
ирефинети поетски описи.

Неговите мотиви и неговиот творечки израз се поставени 
врз цврста, вистинска основа, содржана во историското постоење 
на еден народ.

Композиторот Властимир Николовски, респектирајќи го 
блиското минато на еден идентитет, приклонувањето кон него со 
определсна уметничка намена, значи да се даде едно свое
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видување на тоа време и настан, а мотоа да се надвиси 
сопствената рационална компонента во нроцесот на творењето.

Во кантатата „Сердарот” издвоени и земени се (од вкупно 
912) само 112 стиха, внимателно избрани од целата поема и 
истите го чинат текстот на кантатата, заедно со шесте стихови на 
тажачката (што се напишани од Венко Марковски). Сите овие 
стихови кои се воспеани низ композицијата го чинат текстот на 
кантатата.

Кантатата „Сердарот” сочинение 41. композиторот 
Николовски, ја напишал 1963 година, врз истоимената поема на 
иоетот Григор Прличев (инспирирана од Илијадата на Омер) и 
конципирана е во три става (секој од нив во два пододели) и тоа:

I. Prologo- Lamentatio (Увод-тажачка);

II. Sogno- Marcia fiinebre (Сон и марш);

III. Kombatimento- Giuremento (Бојот и заклетвата).

6) Главен дел:

На учениците да им се укаже дека: упгге во мрачниот увод 
доаѓа до израз силната драматика, остварена преку густите 
кластери, дисперзирани тонски плохи, што создава впечаток на 
алеаторичен третман. Првиот „б” отсек целиот е изграден врз 
фригиска секунда - инспирација од црногорскиот горштачки 
фолклор и во оваа Тажачка текстот говори за трагедијата: 
гибелот на геројот - заштитник. Основната музичка идеја ја 
донесуваат солистите, а потоа хорот: женскиот, па машкиот и на 
крајот тути (сите). Истата базира врз остинатен мотив од 
хроматски тип, а музичкиот израз од тивка елегичност нараснува 
преку огромна архитектоника до силна, нотресна драматика и 
трагика, остварена со политоналност и полифонија. По 
кулминацијата се повторува Прологот со мошне инвентивните
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звучни комбинации: арчи пицикато- со пијано и Там-там голем- 
педал.

Вториот „а” став, Согно (сонот) е претежно лирски и чини 
огромен контраст на Прологот. Во него, преку сонот на 
„достојната Неда”, мајка на херојот се раскажува за нејзиниот 
неспокој... кобта... „гробовите неми” .. Вториот „б” став е еден од 
најинвентивните и најимпресивните во творештвото на 
Николовски и претставува типичен Марција Фунебр (Посмртен 
марш). Остварен е преку: гтунктиран ритам, со огромни кластери 
(зафатен простор) во лаковите, „рикачките” хорни и зборува за 
„Гегите” (непријателите) кои со почит и „без капи” (!) го 
донесуваат трупот на синот на Неда, која „како Менада бесна ја 
прегрнува мрТвата глава... ”  Во текот на овој посмртен марш се 
појавуваат лајт-мотивски и фрагменти од Тажачката.

Третиот „а” став Гуераменто (Бојот) раскажува за 
грабежот, злочинот на пљачкашите, појавата на Кузмана- 
заштитникот на народот, бојот и гибелот на јунаците и од двете 
страни. Се е реализирано преку драмнската фактура на 
„гребечките” лакови, со моторика и устременост.

Во Заклетвата - кодата на делото, најстариот од четирите 
преживеани непријатели се колне дека: „Нога на Гега што врши 
злочин и грабеж нема да стапи во намачената Река” , местото на 
паднатиот херој и „мир ќе биде, до век... ”  Навистина 
хуманистички после војна и трегедии - мир и само мир. Во кодата 
основната фактура е презема од ламентацијата.

Музичка илустрација на делото. После сето тоа можат да 
оследат неколку ирашања од типот:

- Каков е уводот? (Мрачен со алеаторичен третман).
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- Првиот „б” отсек со фригиската секунда е инспириран 

од? (Црногорскиот горштачки фолклор).

- Тажачката говори за? (Гибелот на заштитникот).

- Основната музичка идеа ја донесуваат? (Првин 
солистите а иотоа сите).

- Втори „а” став- сонот- претежно е? (Лирски).

- Во него се раскажува за? (Неспокојот на Неда).

- Вториот „б” став претставува? (Посмртен марш).

- Истиот е остварен преку? (Пунктиран ритам).

- Третиот „а” став- бојот- раскажува за? (Грабежот, 
злочините, пљачкашите).

- Во заклетвата- најстариот од четворицата преживеани 
непријатели се колне дека:? (Hora на Гега што врши 
злочин и грабеж нема да стапи во намачената Река).

в) Завршен дел:

На учениците уште еднаш да им се укаже и тоа дека: делото 
е силно и екстатично со остри блокови во тонски наслаги, 
усвитено до вонредна драмска сила на симфонизирана музичка 
мисла и експресивното неспокојство на оркестарскиот апарат. 
Односно делото е остварено со совршен хармонски јазик и 
инструментален колорит и е проникнато со драмски акценти и со 
својата снага претставува репрезентативно остварување.

Потоа учениците слободно да ги изнесат своите впечатоци 
за слушаното дело, како ја восприемиле и доживеале музиката, 
дали комнозиторот успеал со адекватни музички средства да ја 
долови пораката на тскстот. И сто тоа прску цртеж, слика или 
иак преку тскст да го искажат. Да им сс укаже и на 'тоа да и 
понатаму ја негуваат добрата музика.



5. З А К Л У Ч О Ц И
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5 .  З А К Л У Ч О Ц И

Музичкото воспитание и образование претставува 
единствен, во суштина неделлив процес за воведување во 
музичката уметност и наука. Тоа е принципиелна основа, која, 
како и секој воспитно-образовен процес, условува основни цели и 
задачи, а потоа и низа конкретни објективни, па и субјективни 
фактори.

Следејќи ги современите сфаќања во музичко-педагопгката 
теорија, јасно се издвојуваат два основни концепта: музичко 

воспитание и музичко образование. Иако во суштина се гледаат 
како неделив процес, секоја од овие музичко-педагошки 
смерници има и своја специфичност, па спрема тоа одговара на 
одредени цели и задачи.

Музичкото воспитание има за задача во прв ред да развива 
„емотивна личност кај ученикот, естетски чувства и љубов кон 
музичката уметност” , а музичкото образование претставува 
„систематско стекнување на знаења и технички вештини од 
областа на музиката во образовните институции, а пред се во 
училиштата” .

Објаснувањето на музичкото искуство и однесувањето не е 
можно без разбирање на процесот на слушање како предуслов за 
перципирање и доживување на музката.

Големите империи подразбирале културни вкрстувања од 
неверојатни размери.

Психолошкото свртување кон естетските проблеми на 
музиката, поради карактерот на самата наука, воедно означувало 
и свтрување на интересите кон субјектот што го креира и што го 
доживува музичкото дело.
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Како и другите гранки на уметноста, и музиката е значајна 

компонента на естетскиот развој.

Музичко-воспитниот процес, како и секој наставно- 
воспитен процес, во сите свои етапи и степени е повикан да ја 
едуцира, развива и формира личноста. Двата општи патишта за 
восприемање на сознанието-сетивен и апстрактно-логичен, важат 
и за наставниот процес во музичките дисциплини.

Во современите општествени сфаќања се формира и 
искристализира принципиелно потиолно одреден став спрема 
музиката, музичкото воспитување и образование. Првин 
музичкото образование било ставано и сфаќано како интегрален 
дел во целосниот развој на личноста, дел за сестрано формирање 
на човекот, неговите духовни, емоционални и творечки 
способности, подвлекувајќи дека тоа е развој на индивидуалност, 
но и хуманизација на целокупниот човечки живот и работа.

Покрај естетските и експресивните, музиката има и цела 
низа „немузички” функции: во зависност од карактерот таа 
стимулира или смирува, се користи како средство за зголемување 
на ефикасноста на процесите на учење, нејзината примена во 
индустријата се проучува од аспект на влијанието на работниот 
морал и продуктивноста, а како „позадина” , музиката 
овозможува хуманизирање на околината во различни институции 
и на разни места.

Важна задача на секое општество е решавањето на 
педагошките проблеми сврзани со формирањето на развојот на 
ученикот, на неговиот духовен однос кон светот што го 
опкружува, односно проблеми сврзани со развојот на градењето

на личноста.
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Музичката уметност е уметност која се развива во времето 

кога низ осмислени и специфично организирани звуци го 
изразува во уметнички форми односот, доживувањето на човекот 
кон светот и кон себе.

Добиените емоции, предизвикани од музиката, имаат 
благотворно влијание и врз нервниот систем на личноста, во 
квалитетот на односот и движењето на целиот физички развој на 
детето (личноста).Целта на музичкото восптиание е музичкиот развој на 
човекот, сфатено како процес на присвојување на богатството на 
музичката култура создавана од човештвото, каде што 
традицијата и современоста се соединуваат во името на развојот 
на човечката личност, на стимулирањето на творечките 
можности и развој во името на развојот на самата музичка 
култура во времето.

Основните задачи на музичкото воспитание се условени и 
од неговата цел, потчинета од општата цел за развој на 
ученичката личност и нејзиниот музички развој, сообразени со 
специфичноста на музичката уметност, заемноста човек-музичка 
уметност и можноста на учениците и секој ученик во различни 
етапи во школувањето.

Музичката анализа, логичката линија е насочена кон 
содржинската страна на музичката форма, кон нејзнините 
специфични средства, организирани во соодветниот систем. 
Логичката страна на анализата е директно зависна од карактерот 
на системот, кон којшто надлежи анализираното дело. Во 
зависност од тоа во анализата се определуваат како најопшти 
кординати, внатрешните врски помеѓу елементите на целината,
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како и големината на реално суштествените и дејствувачки 
структурни елементи во системот.

Расчленувањето во музичката форма се појавува во сите 
степени на структурирањето на тематскиот материјал: во 
микроструктурата (најмалите градбени единици или 
микроклетки) и во макроструктурата (од хиерархиски 
расположивите степени до најголемите клучни планови).

Сложените процеси на перципирањето на музиката 
можат да се објаснат дури со вклучување на функцијата на 
вниманието, кое овозможува избор на она што ќе се слуша и 
помнењето на воочените врски и односи на тоновите во 
музичката материја, што всушност ја претставува суштината на 
музиката.

Развојот на музичките способности, не само во животот 
туку и (тврди психолошката и педагошката литература) од 
музичките заложби, од природната надареност на човекот.

Современата теорија за дијалектичкото единство на 
природното и стекнатото во способностите го определува 
биолошкото и социјалното како систем за детерминација на 
единствен процес на развојот на музичките способности. За 
разлика од механичкиот детерминизам, кога внатрешните 
причини непосредно го определуваат ефектот на содејството 
независно од својствата на објектот на содејство, односно 
внатрешните причини дејствуваат низ внатрешните услови.

Музичките способности се развиваат во продолжение на 
целиот живот на човекот. Важно е да се определи и да се знае за 
секој период од возраста, кои се тие компоненти на музикалност 
што најинтензивно се развиваат, што се најнеопходни за
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определна етапа на музичкиот развој и што ја гарантираат 
неговата иднина.

Познавањето на можностите, на етапите на музичкиот 
равој на ученикот, дозволува да се создадат неопходни услови за 
негово активно учество во различните форми на музичката 
дејност низ градењето на методичкиот систем.

Негувањето музика е во тесна врска со развојот на 
сензорните способности, во прв ред со слушните способности.

Може да се каже дека организацијата на музичкото 
перципирање е хиерархиска и дека поаѓа од механизмите на 
одделување на компоненти од сложениот звучен спектар и преку 
нивната интеграција води кон формирањс на апстракции од 
повисоко ниво, се до перципирање на најсложени хиерархиски 
структури.

Музичкото исполнение не дејствува врз личноста само со 
единството на одделни компоненти-мелодија, хармонија, ритам, 
динамика туку и со своите мисловни содржини.

Треба да се нагласи дека задлабоченото и иовеќекратно 
восприемање и овозможува на личноста во своето сознание да 
формира потполна и целосна слика на она што го слуша. Во 
каков степен ќе биде реализиран тој процес зависи од повеќе 
фактори: карактерот на музичкото дело, нивото на исполнување, 
начинот на слушање, истрајната карактеристика на личноста и 
состојбата во моментот на воснриемањето, на музичката 
содржина и нивото на натрупаност на т.н. музичко-слуховни 
претстави.

1. Емоционалната компонента на музичкиот слух 
претставува самата по себе функционален механизам, 
манифестиран преку слушањето во доживување.
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2. Преминот на слушање во доживување настанува со 

помош на специјални дејства на „преозначување” на звучниот 
материјал, откриен во време на тонскиот систем и динамичкиот 
ритам на музичкиот процес. Како резултат на дејството на 
„преозначувањето” во восприемањето на слушателот се формира 
експресивен ритам (под формата на обопштени емоционално- 
потенцијални слики) аналогно на динамичкиот ритам на делото. 
Тој експресивен ритам го соединува перцептивниот модел на 
„доживувањето” на дадената музика;

За целосно восприемање на музичката содржина е 
неопходно кај човекот да се развијат одредени квалитети и 
својства, кои ќе соодветствуваат на специфичноста на звучните 
слики на музиката како уметност.

Способноста да се восприеми музика не е вродена. Таа се 
развива во текот на целиот живот на човекот. Таа треба да се 
формира и развива кај децата уште во раната возраст, за да 
можат со своето знаење да ги бараат врските и да ги воопштуваат 
дадените информации, и активно да учествуваат во разните 
форми на музичката дејност.

Восприемањето на музичкото дело бара развој на 
музичката восприемчивост, способност за рамнотежа, анализа и 
синтеза на музичката основа, способност за асоцијативност при 
толкување на (метафоричкиот) јазик на музичката уметност, 
способност за доживување на разни емоции, способност за 
емоционален одзив кон психичките сосотојби и чувства, 
проткаени во музиката од страна на композиторот. Сето тоа 
може да се определи како психичка претпоставка, внатрешни 
услови за адекватност на восприемањето и доживувањето на 
музичката уметност.
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Убавото претставува процес со кој и преку кој човекот ги 

доживува своите врски со надворешниот свет, своите врски со 
животот и природата. Убавото е една од формите на човечкото 
опредметување во објективниот свет.

Процесуалната страна на музичката уметност е поврзана со 
протекување на звучната материја во времето. Динамиката на 
развојот од претходното кон следното се засновува на ритамот 
кој што е решавачки фактор во организацијата на звучната 
материја. Настапувачкиот карактер на процесите, тече во 
времето, нивната неповратна и високоорганизирана пулсација ги 
открива причинско-последичните врски, благодарение на кои 
структурираниот тематски материјал станува носител на 
информација.

Мелодискиот слух претставува квалитетно образовно 
доживување на мелодијата, што се појавува при самото 
доживување, во сознавањето и градењето на мелодијата, во 
чувствителноста кон точноста на интонацијата. Конкретно, 
мелодискиот слух е музички слух за висината на тоновите при 
нивната изведба на едногласна мелодија, додека хармонски слух 
се јавува во однос на созвучја, и воопшто во повеќегласната 
музика.

Мелодијата и хармонијата како две состојки на музичкиот 
јазик, во извесна смисла се спротивставуваат, особено кога се во 
взаемно поле на противставеност на психо-акустичкиот и 
когнитивниот процес. Восприемањето на една мелодија не е само 
распознавање на движењето на височините на тоновитс, не е 
само распознавање на точниот размер на интервалите, не е само 
точниот осет на тоналниот центар на фразата и неговото 
поместување во текот на движењето на мелодијата, туку е и



5 2 2

процерс на распознавање, приспомнување, споредување со 
претходни обиди, искуство дури и на претскажување, на 
откривање на евентуална „погрешна нота”, лишена од смислата 
на општата констелација на фразата. Сето тоа претставува 
„читање” на музичкиот јазик, што ја следи логиката на едно 
културално развена способност за примена на определена 
музичка структуралност.

Сите изразни емеленти прстставуваат фактор на единствен 
творечки процес и резултат, и спрема тоа, нивната организација 
во мали или големи форми донесува конечно музичка мисла.

Како музичка структура на едно музичко дело се изразните 
елементи: ритам, мелодија, хармонија, динамика и боја (тембар) и 
истите претставуваат внатрешни елементи, а со нивната 
организација и архитектоника (следејќи одредено естетско 
сфаќање и композициско-технички принципи), се гради музич- 
ката целина, односно надворешна форма на музичките дела.

Да се организираат изразните елементи значи да се 
остварат одредени релации меѓу внатрсшните формални 
елементи и надворешната форма.

Принципите на музичката архитектоника, односно 
обликување формата на музичкото дело, се подразбира 
организација која почнува со најситните идеи и води до создавање 
на целината.

Формата - процес ја изразува процесуално-динамичната 
природа на музиката. Течејќи низ времето таа го опишува, го 
оцртува патот на нејзиното битисување во времето и просторот.

Формата - структура кристализира во резултат на развојот 
на разгранетост на процесите.
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Формата - процес и формата - структура неминовно се 

присутни во секое дело и во самите негови елементи.

Односот на основните сили во музичката динамика- 
стабилност и нестабилност, рефлектираат со најголема 
исполнетост и точност во сферата на хармонијата, поврзана со 
расчленувањето во музичката форма.

Тематизмот претставува систем, којшто ги интегрира 
нроцесите на развојот и моделирањето на музичкиот материјал, 
високиот степен во неговото оформување како композициско- 
драматуршко единство, способно да исполнува разнообразни 
семантички, морфолошки и структурни функции.

Предметни подрачја коишто со својата содржина ги 
опфаќаат сите музички активности се:

1. Слушање музика: а) карактеристшки, 6) законитости, 
в) вреднување;

2. Изведување музика: а) пеење по слух, 6) движење со 
музика, в) свирење по слух, I) пеење по нотен текст, д) сварење 
по нотен текст;

3. Запишување музика: а) музички диктат- модели (М, Д, 
Ф, С, Д2), 6) мелографирање;

4. Музичко творештво: а) творење врз основа на текст, 
6) творење без текст, в) дополнување, Г) аранжирање, д) коре- 
ографија, ѓ) синтеза со други уметности.

Слушањето музика е, секако, најзначајно предметно 
подрачје во воспитно-образовниот процес.

Токму преку слушањето музика доаѓа музичкиот поттик, 
како примарен импулс којшто унатува на музичкото доживување 
и кај воспитаникот предизвикува елементарни реакции. Оваа 
перцепција на музика претставува незаменлива основа за секаков
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продлабочен однос кон музичкото дело, сите слоевити степени за 
разбирање на музиката, музичката аперцепција.

Во рамките на предметното подрачје слушање музика се 
диференцираат предметни области, од кои секоја има 
специфична задача, но сите заедно водат кон единствена цел: за 
потполно разбирање на музичкото творештво.

Слушањето музика во основното образование претставува 
значајна компонента во современата музичка педагогија. Со 
наставната програма по музичко образование на програмската 
тема Слушање музика и е дадено доминантно место. Околу 50% 
од часовите се наменети за реализација на таа тема.

Реализацијата на оваа програмска тема и нејзината улога во 
остварувањето на целите и задачите на наставата по музичко 
образование, тесно е поврзана со воспитното значење на 
предметот. С о  примена на разновидни постапки, принципи, 
форми на работа, средства, програмската тема слушање музика 
придонесува за реализација на повеќе задачи (образовни, 
функционални и воспитни) во наставата по музичко образование.

Музиката во голема мера го култивира слухот кај 
учениците. Таа придонесува за развивање на музичката меморија, 
фантазијата, вниманието, критичкото мислење, музичкиот вкус, 
позитивните карактерни особини, чувството за патриотизам, 
љубов кон работата итн.

Негувањето, односно воспитната вредност на слушањето 
музика е голема и затоа современата педагогија на таа музичка 
активност и придава големо значење.
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а) Образовни задачи
Образовните задачи во наставата по музичко образование, 

односно во програмската тема Слушање музика, претставуваат 
усвојување систем на музички знаења, умеења и навики.

Функционални (развојно-формативни) задачи

Функционалните (развојно-формативните) задачи придоне- 
суваат за развивање на интелектуалните потенцијали на личноста 
на ученикот- воспитаник. Овие задачи ја имплицираат потребата 
од поттикнување, развивање, формирање, љубопитност кај 
учениците и стремеж за активно слушање на музиката.

в) Воспитни задачи

Освен образовните и функционалните, во едукативниот 
процес, треба да се реализираат и воспитните задачи кои 
придонесуваат за изградување на позитивни одлики на личноста, 
а кои ќе одговараат на општеството и на самиот човек како 
инидивидуа.

Глобалната компонента ја сочинуваат компонентите: а) 
интелектуална, б) морална, в) естетска.

Со наставната програма по музичко образование е 
квантифициран бројот на часовите за слушање на музика за 
секое одделение. На оваа програмска тема и е дадено доминантно 
место во наставата по музичко образование.

За успешно реализирање на содржините на оваа 
програмска тема (слушање музика) треба да се обрне посебно 
внимание на изборот на композициите за слушање, кои со својата 
ритмичко-мелодиска структура ќе одговараат на психофизичките 
и музичките способности за восприемање на таа возраст, 
композиции кои имаат проверени уметнички вредности.



526
Содржината и формата на композицијата се зависни и им се 

потчинети на извесни законитости.

Современата музичка педагогија бара комплементарна 
примена на наставни форми, методи и средства кои максимално 
ќе го ангажираат ученикот за остварување на низа задачи за 
свесно стекнување знаења, умеења и навики.

Сите доживувања добиени врз основа на слушаната музика, 
учениците ги искажуваат преку литературен текст, цртеж или 
моделирање.

За потполно да се разберат и објаснат одделни музички 
појави и процеси, на пример, музичкиот развиток или музичкото 
учење, неопходно е да се проучуваат во светлото на 
нсихолошките теории на развитокот и педагошката постапност 
во учењето воопшто.

Анализата на музичките творби при слушањето музика 
треба да биде сообразена со степенот на развиеноста на 
сознајните способности на учениците.

Позначајните стилско-историски епохи, како што се 
ренесансата, барокот, класиката, романтизмот, импресионизмот 
и националното творештво бараат вовед во кој накусо ќе се 
изнесат најбитните општествени и културни настани на еден 
период.

Во периодот на ренесансата се јавуваат низа форми од 
духовната и световната музика.

За барокот треба да се каже дека е уметност на движење, 
силни динамички контрасти, раскошен звук, бујни форми, појава 
на монодијата.

Во класиката мошне се јасни мотивот и темата со 
разработена ритмика, хармонија, со динамички и агогички
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измени, врз чија основа се градаат цели ставови. Делата имаат 
тематски дуализам кој е најизграден во сонатната форма.

Романтизмот има тенденција кон ослободување на личното 
од општото.

Во времето на импресионизмот настанува поврзаност меѓу 
сликарството и литертаурата (симболизмот), се појавуваат нови 
технички средства со кои се постигнува „импресија”, и во 
музиката со честата употреба на модусите, фрагментарност во 
мелодијата, егзотика, нерешени дисонанци и хроматика, 
нагтуштање на чисти форми, нови бои на звукот, богатства на 
оркестрацијата, програмската врска со природата и слично; се 
влегува во современата и модерна област на музиката.

Од почетокот на 20 век во музичкото творештво почна да 
се појавуваат нови музички стилови, означени заедно со едно име 
- современа музика (модерна музика).

Во годините помеѓу Првата и Втората световна војна 
доминира атоналниот еспресионизам. Композиторите на овој 
правец прогласуваат полна слобода на уметничката фантазија. 
Потоа следи краткотрајно застранување во бруитизам- музика 
на шумови и мотори, што не остава видлив белег на натамошниот 
развој на музиката. Меѓуто, неокласицизмот и необарокот 
остават длабоки треги во творештвото помеѓу двет световни 
војни. Исто така се појавува и серијалноста (која се гради од 
произволен број на тонови) и додекафонија (еден од можните 
видови на серијалната музика). Со настојување да се подели 
степенот на делови помали од половина степен (четврт степен- 
четвронска музика- Алојс Хаба), се доаѓа до сознание за 
употреба на дотогаш некористени звуци, дека „музика е се она 
што опкружува” .
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Новите видувања на времснските соодноси даваат и нови 

звучно-временски категории во современото музичко мислење: 
тембро-мелодија (или обоена темброва мелодија- Шенберг), 
тембро-хармонија, а исто така и квалитетно ново третирање на 
тембарот во т.н. „темброва полихармонија” .

Просторното дејствување на звучната материја се јавува во 
хоризонталата и во вертикалата.

Структурната организација на акордските комплекси се 
наоѓа во тесна зависност од еволуцијата на музичкото мислење, 
од измените во соодносот помеѓу основните сили во музичката 
динамика: стабилност и нестабилност (поиуштање и напнатост). 
Акордските комплекси се вклучуваат во орбитата на поларно 
диференцираните сили за да станат носители на енергијата, 
неопходна за протекување на формообразовниот процес.

Во музичкото творештво на дваесеттиот век созрева 
неопходноста од потесна координација во поставувањето на 
хоризонталата и вертикалата со единствен принцип, особено во 
услови на се посложениот музички јазик.

Предмет на истражувањето е Едукација за слушање музика.

Бидејќи обемот и слоевитоста на предметот бараа негово 
проучување од повеќе аспекти затоа беше нсопходно:

- анализирање и класифицирање на музички дела;

- методско обликувањв на слушањето музика преку 
презентирање на конкретни методски модели;

- нанин на восприемање и доживување на музички дела;

- изразување на учениците по слушање на музика.

Беа дефинирани поимите- содржани во предметот на 
истражувањето: слушање, восприемање, доживување и

изразување во наставата, односно педагошко-дидактичките
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индикатори на оваа појава и нејзините едукативни ефекти, исто 
така беа дефинирани:

Музичките елементи, модели, дела за слушање со 
погодување, одредување, воочување, разликување, откривање, 
визуелно и акустргчко препознавање на поимите како 
специфичност за позитивно насочување на наставата, давајќи 
воедно и широка можност за реализирање на одредени 
програмски содржини.

Цел на истражувањето е да се утврди:

- степенот и начинот на користењето на музички дела;

- колку музичките дела кои што се користат во наставата 
соодвествуваат со можноста за остварување на едукативните 
стандарди;

- колку музичките дела кои се користат во наставата 
соодвествуваат со музичкото искуство т.е. на музичките 
способности на учениците за слушање на музика и развивање на 
огггимални можности за реализирање на програмската тема 
Слушање музика.

Преку задачите се утврди:

- степенот на зачестеноста и начинот на користење на 
музички дела во програмската тема Слушање музика;

- колку музичките дела кои се користат во наставата „по 
слушање музика” , соодвествуваат со можностите за остварување 
на едукативните стандарди преку: утврдување музичките 
компоненти и ритмичко-мелодиските елементи на делата; колку 
музичкото искуство на учениците влијае врз изборот на 
музичките дела кои се користат во наставата; ставовите на 
наставниците за: значењето, можностите, степенот, видот и
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начинот на користење музички дела при слушање музика и 
изразувањето на учениците кон истата;

- создавањето основи за развивање на оптимални можности 
за реализација на програмската тема слушање музика преку: 
формирање на корпуси од музички дела кои можат да се 
користат за слушање музика; предлагање на едукативни модели 
на имплементација „по слушање музика” ; испитувањето на 
образовните ефекти кај учениците од едукацијата за слушање 
музика.

Со оглед на предметот, целите и задачите на ова 
истражување беше наметната потреба да се дефинира генерална 
и посебни хипотези, коишто уште попрецизно ги определат 
содржините и рамките на проблемот за истражување, како и 
методолошките постапки и инструменти на истражувањето.

Со генералната хипотеза се претиоставуваше дека на 
различен начин се користат музички дела, и дека во музичката 
литература постојат дела кои со својата ритмичко-мелодиска 
структура и изразни музички елементи соодвествуваат со 
можноста за остварување на едукативните стандарди за 
реализација на програмската тема Слушање музика. Со 
реализацијата на истражувањето истата се потврди (како точна), 
односно од богатата музичка литература се направи и понуди 
корпус- музички дела кои со својата ритмичко-мелодиска 
структура и изразни музички елементи соодвествуваат (повеќе 
или помалку) со можноста за реализација на програмската тема 
слушање музика.

Исто така и со посебните хипотези, со кои се

претпоставуваше дека:
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- програмските содржини во наставата по музичко 

образование се реализираат со слушање на музички дела;

- во музичката литература постојат дела кои соодвествуваат 
со музичкото искуство на учениците и нивната способност за 
слушање музика;

- наставнидите по музичко образование од основните 
училишта имаат позитивни ставови за значењето, можностите, 
видот и начинот на користење на музички дела за музичка 
илустрација;

- учениците во зависност од возраста (од V до VIII 
одделение) знаењата, нивото на музичкото искуство и музичките 
способности за слушање, восприемање, доживување и 
изразување на музиката (помалку или повеќе) можат да 
одредуваат, да воочуваат, да разликуваат, да откриваат, визуелно 
и акустичко да препознаваат музички дела според изразните 
средства и начинот на изразување, според формата, карактерот, 
тематиката, содржината, стилот, музичкиот жанр и слично. Исто 
така дека може да се создадат основи за развивање на оптимални 
можности за реализација на програмската тема Слушање музика 
со формирање на корпуси од музички дела.

Така што со незначително мали отстапувања (во 
минимален процент) се потврдија (како точни) и овие постапки 
што беа застапени со посебните хипотези.

Изборот на методите (што се користеа во ова 
истражување) беше направен врз основа на комплексноста и 
слоевитоста на проблемот што се испитуваше, како и природата 
и карактерот на поставената генерална и посебни хипотези.
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Во истражувањето ce користеа:

Дескриптивно-истражувачки метод и

Метод на теориско-педагошка анализа.

Истите се користеа со неколку свои модалитети, така што 
ќе се вршеше анализирање, компарирање и Генерализирање:

- испитување на ставот на наставниците по музичко 
образование при идентификување на степенот, соодветноста, 
примената, одмереноста и видот на делата за музичка 
илустрација како и придонесот, подготвеноста, рефлектирањето, 
поттикнувањето, наклонетоста, вниманието, интересот, 
успешноста и изразноста на учениците при слушањето на музика 
во наставата по музичко образование;

- испитувањата на знаењата, способностите и умеењата на 
учениците;

- анализа на наставните содржини (особено слушање 
музика, како и музички дела за музичка илустрација) понудени со 
наставниот план и програма.

Од техники на истражување беа користени:

Техниката на анализа на педагошката документација
1. - програмите

2. - учебниците (понудените дела)

3. - корпус предложени музички дела

Се користеше при употреба на програмските содржини, 
учебниците и на формалната, психолошката и содржинската 
анализа и класификација на музички дела за музичка 
илустрација.Техниката на тестирање

Се користеше при испитување на знаењата и способностите 
на учениците за слушање, восприемање, доживување и
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изразување на учениците со определување, воочување, 
разликување, откривање, визуелио и акустичко препознавање на 
музичко-изразни модели, елементи и компоненти.

Техниката на партиципативното набљудување 

Се користеше за идентификување и утврдување степенот и 
начинот на користењето на музичките дела во наставата кај 
програмската тема Слушање музика.

Техниката на анкетирање

Се користеше за испитување на ставовите на наставниците 
за значењето, можностите, степенот, видот и начинот на 
користењето на соодветни музички дела за музичка илустрација 
при слушање музика, и одразот на учениците кон истата. 

Техниката на проучуван>е на поединечен случај 

Се користеше за следење на неколку (четири) ученици за 
време на целиот наставен час (паралелно со протоколот за 
снимањв на наставен час).

Инструменти со кои се вршеше истражувањето беа:

Тест на способности за слушање музика- кој се користеше 
за исиитување на оние особини на учениците, кои претставуваат 
општ предуслов за успех на единката во областа од ученичката 
активност. Поточно, тоа се оние особини на учениците кои 
зависат од нивните предиспозиции, општи знаења и искуства. 
Знасњето што беше потребно за решавање на тестот (тестовите) 
беше општо, а се дојде до сознание колку единката може да учи. 
Преку тестот (тестовите) можеа да одредат, воочат, различат 
откријат, визуелно и акустички да ги препознаат компонентите 
на музичкиот израз и изразните музички елементи врз 
соодветните примери од музичката теорија и литература.
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Критериумски тест на знаења за слушање музика- се

користеше за донесување заклучок за тоа дали е, или не е 
постигната определената цел, при што резултатите од 
тестирањето на знаењето се вреднуваа и оценуваа според 
однапред утврдена мерка (критериум). Во случајов беше 
понудена (беа понудени) соодветна музичка композиција, и од 
учениците - испитаници се бараше да ги воочат, откријат, 
препознаат нејзините музички компоненти, односно сфаќање и 
разбирање на композицијата. Сето тоа како дополнување на 
(тест број 1) за изразување на учениците од музика-цртеж, a 
истиот е направен во функција за изготвување на корпуси од 
музички дела за слушање музика, како и изготвување на модели 
за методско аспектирање.

Прашалникот-скалер- се користеше за да се види 
мислењето на наставниците, за односот на учениците кон 
слушањето музика на часовите по музичко образование, како и 
нивните лични ставови и погледи кон поставеноста на наставниот 
предмет музичко образование во основното училиште, со 
посебен осврт на програмската тема Слушање музика.

Протоколот за снимање на наставен час- се користеше за 
непосредно воочување на начинот на кој се слуша музика, 
односно степенот на користење на музички дела за музичка 
илустрација, нивното кореспондирање и соодветност со - 
Наставната програма и музичките способности на учениците.

Потоа педагошката подготвеност на наставникот, 
мотивирањето на учениците за слушање и разбирање на 
музичките дела, опременоста на училиштата со соодветните 
наставни средства и помагала за реализација на програмската
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тема Слушање музика односно нивното користење во наставната 
работа.

Протоколот за снимање на поединечен случај- се

користеше за следење (во неколку училишта) на четири ученици 
во одделението (по случаен избор) за време на целиот наставен 
час. Кај нив се следеше: подготвеноста за наставен час; односот; 
вниманието; дисциплината; интересот; залагањето; изразувањето; 
разбирањето; совладувањето и друго.

(Протоколите беа реализирани фактографски непосредно 
на наставни часови без посебни коментари).К о р п у со т  од понудени м узички д ел а- се користеше преку 
лично разгледување, проучување, анализирање, конкретизирање 
и класифицирање- на музички дела од богатата музичка 
литература, за изготвување на корпус од соодветни музички дела 
за музичка илустрација при слушање музика во основното 
образование.

Што се однесува до популацијата и примерокот на

истражувањето, а според специфичноста, природата и обемот 
истото се реализираше врз соодветни критериуми и принципи во 
неколку фази.

Примерок - истражувањето се изврши со ученици- 
испитаници во 20 училишта (по една иаралелка од сите 
одделнија) од предметна настава, односно по 4 одделенија од 
секое училиште, како и no четири ученика (по случаен избор) од 
едно одделени во соодветните училишта.

Примерокот на наставници-испитаници го сочинуваа 
наставниците-соработници, како и други наставници кои ја 
реализираат соодветната настава во различни училишта во 
Република Македонија.
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Co постапка на емпирнско согледување и со применување 

на формална, психолошка и содржинска анализа беа разгледани, 
проучени, конкретизирани и класифицирани голем број музички 
дела од богатата музичка литература, и се создадоа корпуси од 
музички дела за музичка илустрација.

Табеларен преглед на точните одговори во Тестот на 
способности за слушање музика од петто до осмо одделение:

% М ст Законнтост за определување нормална (Гаусова) крива иа распределба (првата група се простира од до)V -одд. 68,33 407,11 85,71 53,78%-82,30% (1. праш. 47,00%-65,60%)V'1-одд. 70,55 422,00 90,46 53,47 %-82,65 %VII-одд. 61,66 360,63 99,08 44,33%-77,91%VIH-одд. 68,60 356,70 90,73 45,47%-76,48%Вкупно 67,28 386,61 91,49 49,29%-79,83%
Поточно критериумскиот тест на знаење за слушање 

музика, беше направен (како дополнување на тестот на 
способности за слушање музика) во функција на изготвувањето 
на корпуси од музички дела за слушање музика, исто така и 
нивно методско обликување.

Од податоците на точните одговори во тестот може да се 
заклучи дека учениците од петто до осмо одделение, во поглолем 
број, ги воочија, открија, визуелно и акустички ги препознаа 
музичките компоненти на понудените (соодветни) музички 
композиции, и соодветно ликовно, односно, литературно се 
изразија.

Самите прашања во овој Критериумски тест на занења за 
слушање музика во сите одделенија (од петто до осмо) беа за 
соодветно изразување на учениците-испитаници, односно, преку 
слушана музичка композиција, ликовно (преку цртеж), односно
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литературно да се изразат. Од добиените поени во тестот, може 
да се заклучи дека поголемиот број ученици-испитаници при 
слушање, восприемање и доживување на слушана музика можат 
и соодветно ликовно или литературно да се изразат.

Табеларен преглед на точните одговори во 
Критериумскиот тест на знаење за слушање музика од петто до 
осмо одделение:

% М <т Зпкопнтост зи опрсдслува-ibc иормалиа (Гаусова) крн-ва па распределба (првата група сс простара од до) 3 З5Сш А= aг-V-одд.(од 1 до 6 пр.) 65,00 374,11 62,98 52,11% - 73,21% 87VI-одд.(од 1 до 6 пр.) 68,80 429,89 80,81 56,30% - 82,38% 63VH-одд. (од 1 до 6 пр.) 56,20 317,00 80,84 40,01%-67,43% 79УШ-одд- (од 1 ДО 6 пр.) 62,00 363,88 63,57 51,33% - 73,05% 79Вкуппо (од 1 до 6 пр.) 63,00 371,22 72,05 49,93%-74,01% 77
Општиот заклучок што може да се изведе од Прашалникот- 

скалер, од кој се виде мислењето на наставниците, за односот на 
учениците кон слушањето музика на часовите по музичко 
образование, како и нивните лични ставови и погледи кон 
поставеноста на наставниот предмет музичко образование во 
Оосновното училиште, со посебен осврт на програмската тема 
слушање музика.
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Табеларен преглед на прашалник-скалер со издиференцирани 

ситуации при аланиза врз основа на %2 - теста________
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Г0in© 2© X2 <  9,488© т cT rn чѓ m"о Г* ГН ce r̂ i PvÔ12 3 2 0,05 £ O' * Os 5S K)9̂ X2 <  5,991V) 1— P* ■“* f<i *-■ 91Л © Tt ©13 4 3 0,05 ги00 ON 0,4 vON in r~ft 9 X2 <  7,815К" © in 'O n) n00 CO x Vi rt a14 5 4 0,05 *3 $ 1 in s <t S X2 < 9,488O' кГ VO 00 ГП15 3 2 0,05 »■н£ g ar*l i i *—« fO vjVi9̂ X2  > 5,9911П ’T © 00 •n ©16 5 4 0,05 I **O9̂ 1 s in4 . sin 4 X2 <  9,488© I/-? 1П ТГ *-< in T



539
Од протоколот за снимање на наставен час може да се 

заклучи дека, во голем број од часовите по музичко образование- 
случање музика, се реализираат во училниците во кои се изведува 
и останатата настава.

Кај протоколот за снимање на поединечен случај при 
статистичката обработка на податоците се користеше 
постапката на изнаоѓање процент. Бидејќи сите појмови беа 
скалесто рангирани од еден до нет (како добиени поени, или пак 
пр. плус-минус интерес: 1- воопшто незинтересиран, 2- 
незинтересиран, 3- малку го интересира, 4- многу го интересира, 
5- сосема многу го интересира).

При обработката на протоколот (визуелно во колачи со 
проценти), се дадени скалилата од еден до пет. Имајќи предвид 
дека процентот што се добива при нивната анализа, може да ја 
задоволи бараната цел на истражувањето, во толкувањето при 
изведувањето заклучок, земени се само параметрите на одличен- 
висок процент и Невдовслен-низок процент, меѓутоа овде и 
половата (женски-машки) структура на учениците. Од анализата 
на истражувачкиот инструмент може да се донесе општ заклучок 
дека соодносот одличен-висок процент со недоволен-низок 
процент е во големо растојание во полза на одличниот-висок 
процент.

Со анализа на педагошката документација (програмите, 
учениците- понудените дела, особено наставната содржина 
Слушање музика), како и на голем број музички дела од богатата 
музичка литература, преку лично разгледување, проучување, 
анализирање, конкретизирање и класифицирање на музички дела 
од богатата домашна и светска музичка литература се изготвија
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корпуси од соодветни музички дела за музичка илустрација при 
слушање музика во основното образование.

A ) Музички дела за музичка илустрација: Предлог во 

програмата

Б) Музички дела за музичка илустрација: Додатен предлог

B) Музички дела за музичка илустрација: Препорачлив 

предлог

Односно, дела кои со својата ритмичко-мелодсика 
структура и сложена компонента на музичко-изразните елементи 
ќе одговараат со возраста, знаењата, нивото на музичкото 
искуство и музички способности на ученицитс за слушање, 
восприемање и изразување на музиката, односно педагошко- 
дидактичките индикатори на оваа појава и нејзините едукативни 
ефекти.

Музиката е една од највисоко организираните уметности, 
подредувајќи се на закономерностите, регулирајќи ги 
протечените во времето процеси.

Во длабоко закономерниот карактер на музиката се 
појавуваат општи форми на логичко мислење без кои што една 
идеа не би можела да биде реализирана.

Изменитс и процесот на постојано обновување на 
средствата го прават системот отворен, историски менлив и 
развоен, резонирајќи на динамиката на животните процеси.

Денеска авторите посебно се занимаваат со перцептивните, 
когнитивните, афективните, вокалните и психомоторни видови 
на музичкиот развиток, постојано, имајќи го во предвид нивното 
силно меѓусебно дејство, како клучна алка на овие 
специјализирани области на човековиот развиток.

Системската цел на музичкото воспитание е насочена кон
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целосниот развој на детската личност и музичкиот развој на 
учениците, разбрана како формирање на музикално-вредносна 
комуникативна и дејност на компетентност.

Низ музичкото искуство се формира личност, способна да 
излегува од рамките на своите реализирани музички можности, 
да ги трансформира, да постапува како субјект на педагошката 
взаемност, каде што почесто и посамостојно ќе создава нови 
варијанти на таа взаемност и ќе се стреми кон самоусовршување.

Секоја личност поседува музички основи, кои што се 
својствени воопшто за човекот и такви кои се привилегија само 
за него, кои даваат белег на неговата музичка индивидуалност.

Педагошката взаемност кај музичко-воспитниот и 
образовен процес секогаш се служи со посредство на мзуичката 
уметност и во процесот на музичката дејност. Тоа значи дека 
секогаш носи белези на научно општување, и има комплексен 
карактер, импровизациона структура низ која се решаваат 
комбинирани задачи (секогаш има нешто, кое што им е познато 
на учениците и во исто време и при усвоена музичка творба 
ученикот е исправен пред проблеми за ново решение).

Суштината на секој предмет, посебно на музичкото 
образование, не е само подготовка за живот, туку во исто време и 
средба со перманентните манифестации на животот. Во 
создавањето суд за музиката треба да се оди постапно за да не се 
расипе ништо од спонтаноста, која е најбитна особина на 
музичкото доживување. Да не се оспоруваат субјективните 
доживувања на учениците, туку треба да се вооружат со сознајни 
елементи. Музиката учениците треба да ја почуствуваат, за да 
можат да ја разберат.



542
Запознавање на музичкото дело, односно на неговата 

структура е првиот чекор што треба да се направи за неговото 
доживување, сфаќање и разбирање при активно слушање на 
музиката. Музиката, има свој израз и свои законитости. Тоа е 
јазик кој треба да се разбере, сфати и доживее, меѓутоа истиот не 
може да се преведе, бидејќи преку музиката се изразуваат мисли 
и чувства на различни начини.

Современото општество го разгледува проблемот за 
способностите на човекот како еден од актуелните и важни 
проблеми на општествениот развој.

Слушањето музика потребно е на свој начин да придонесе 
за спроведувањс на програмските упатства дека „музичката 
настава треба да протекува во радосна и ведра атмосфера” . Ова 
не треба да значи дека на учениците треба да им се прикажуваат 
само „ведри композиции”, туку при развивањето на нивната 
емотивна личност треба да се води сметка за специфичните 
карактерни особености на новите генерации, како и вистинските 
духовни потреби на динамичната детска виталност.

Децата (учениците) со помош на музиката треба да дојдат 
во духовен додир со уметничкиот израз од богатиот регистар на 
„човечки мисли и чувства” (храброст, радост, воодушевеност, 
нежност, тага и слично.

Композициите за слушање треба да имаат висока 
уметничка вредност, бидејќи за учениците од предметна настава 
добро е само она што е навистина совршено добро. Во светот на 
музиката се влегува постапно за да не се предизвика одбојност и 
неприфаќање од страна на учениците.

Што се однесува до организација на часот за музичка 
илустрација при слушање музика, во реализацијата на таа
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програмска тема, значајно место во наставата по музичко 
воспитание-образование има дидактичко-методската организа- 
ција на часот. Од наставникот се бара максимална креативност 
во изборот на материјалот за спушање, примена на современа 
образовна технологија- наставни средства, примена на совремна 
активни методи и форми на работа, изборот на работните задачи 
итн.

Врз основа на мелодиската форма, тоналитетот, 
динамиката, ритамот и другите изразни елементи на музичкото 
изразување ученикот ја доживува убавината на содржината на 
музичкото дело, настојува да проникне во неа, истата да ја 
разбере и почувствува. На тој начин музиката покрај своите 
воспитни и образовни ефекти има силно влијание врз 
формирањето на критериум за врднување на музичката 
уметност, негувањето на музички вкус и развивање на естетски 
чувства кај учениците.



6. П Р И Л О З И
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ТЕСТ HA СПОСОБНОСТИ ЗА СЛУШАЊЕ МУЗИКА - (бр. 1 - тестирање)___ V____ одделение Тестирањето е извршено на ден:________ 199_год.Основно училиште: „ __________________________________________________ '  - _ /место/Испитаник: V _одделение/име и презиме/(одговори со впишување на знак ,,х' - во месгото означено покрај соодветниот одговор)1. Моделите што ги слушам по ред со буквите „ С “, „М", ,,Д", „Ф \ ,,Д-2’ Во крукчињата ќе се потполнат вака:
1. 2. 3. 4. 5. 6.

OQO OOO
7. 8. 9. 10 I I  12

о о о о о о

- Славејче- Мирјана- Добринчо• Фако• Петелот
2. Овие акорди (5/3) што ги слушам по ред е грулата:

(  Дурски \ f  молски \ {  дурски \ј молски ј / МОЛСКИ | ( молски 1\ дурски 1

3. Оваа композиција е:
'  \  едногласн ) ( доогласна ) ѓ  ^( тригласна (  четири- \  

\ глзсна )уа у4. Во оваа композиција темпото:-----------* V
а динамиката: — се менува не се мемува

4 ^------ ч -----
Т Л /  не се \монуоа Ј 1 менува i

5. Според карактерот оваа комлозиција е:
и кај слушателот буди: ------------- тажнорасположениео драматичнорасположениео драмска(опска)
6. Тактот во оваа народна песна е во:
- и на мене:-1 7/8 9/8 5/83+2+2 2+2+2+3 2+3о С С )7. Ова македонско оро се исполнува со:
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ТЕСТ HA СПОСОБНОСТИ ЗА СЛУШАЊЕ МУЗИКА • (6р. 1 - тестиран>е)__ VI_____одделение Тестирањето е извршено на ден:_________ 199__год.Основно училиште: /место/Испитаник: VI _одделение/име и презиме/(одговори со впишување на знак ,,х’ - во местото означено покрај соодветниот одговор)1. Акордите по ред како што ги слушам се:

2. Во оваа композиција доминираат:

3. Во оваа композиција Соло-гласот е:
е алт Ј

4. Во оваа композиција има модулација (промена на тоналитет
- а темпото: —

•v ------- V
се менува не се 

менуваО5. Оваа македонско оро се исполнува со:7/8 9/8 7/82+2+3 2+3+2+2 3+2+2- а ритамот i » о6. Оваа (композиција) е концерт за:
/  к л ар и м ст \( и ) \ оркестар /
V ___7. Слоред мелодиската фраза што ја слушам. рлтмизираните ноти на петолинието 6и биле:

ц - Ј - Ј - Ј  и . ___ Ј - Ј _____ Ј- -Ј- г-
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ТЕСТ HA СПОСОБНОСТИ ЗА СЛУШАЊЕ МУЗИКА - (бр. 1 - тестирање)__ VII____ одделение Тестирањето е извршено на ден:________ _199_год.Основно училиште: /место/Испитаник:_ VII .одделение/име и презиме/(одгооори со впишување на знак „х‘ - во местото означено покрај соодветниот одговор)1. Акордите што ги слушам (во групата) по ред се:

2. Во оваа композиција соло гласот е:

3. Во оваа композиција no форма е:

4. Во оваа композиција (при исполнувањето) доминираат:
нема има малку има многуО5. Оваа композиција е концерт за:

(  'руба « \
\ оркестар Ј

( флсјта и \ I(  харфа и \
\ оркестар Ј  \ оркестар ј  \

/  обоаи \ 
I орксстар Ј

К ^ г6. Според мелодијата што ја слушам ритмизираните ноти во петолинието 6и биле:
- ± Ш Ј - Ј .  и7. Оваа ноаокомпонирана^народна песна (нејзиниот ритам) е во>

Q w- и истата ми се допаднаЅ-
7/8 9/8 5/8 11/82+2+3 2+2+2+3 3+2 2+2+3+2+2“ С С Ј о о
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Оснсвно училиште: __________________________________________________ ' - _
Т Е С Т  H A  С Л О С О Б Н О С Т И  ЗА  СЛ УШ АЊ Е М У ЗИ К А  - (бр. 1 - тестирање)

___VIII____одделение Тестирањ ето е  извршено на
ден:_______ 199__год.

/место/Испитаник:. VIII _одделение/име и презиме/(одговори со впишување на знак ,.х* • во местото означено покрај соодветниот одговор)1. Овие четворозвуци (акорди) - (во група) штв ги слушам по ред се:
д у р с х и  \ /  м о л ск и  \ /  МОЛСКИи о л ск и  \ {  иоп& о* \ /  д у р с х кМОЛСКИ А У Р О « МОЛСКИд у р с х и  Ј \  А У Р С ** Ј \  д у р ск иМОЛСКИ / \  и о л с х и  / X  и о л с х *

2. Во оваа композиција соло гласот е:

3. Оваа композиција е:- бавно брзо умерено
- а неЈЗиното темпо е: i4. Оваа композиција е концерт за:—се менува не се менуоа*  ^• а динамиката се: I

/ тромбон и \
I орксстар Ј

(  O p r y / b M  И  \
\ орксстар Ј

I флејта и A
I оркестор Ј

5. Овој низ од тонови што ги слушам се поредени:
6. Оваа музика што ја слушам е:

(  ибаона \
\ иуаика I Q !  сериозма \ 

( муаика Ј

7. Овој оперски фрагмент е:
жичани дрвени дуа.

инструменти имструменти• и во нС чј̂ ото исп^лну^иање 4
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КЛУЧ - Т ЕСТ HA СП О СО Б Н О СТ И  ЗА СЛ УШ АЊ Е МУЗИКА Бр. 1
. поени: 2, 1, 0

V -одделение
1 .  М С Ф Д Д 2 М С Д 2 М Ф Д М
2. Дурски, молски, дурски
3. Тригласна
4. С е  менуваат
5. Лирска - тажно расположение
6. 7/8 = 3+2+2
7. Кавали

VI - одделение
1. Молски, дурски, молски, дурски
2. Гудачките инструменти
3. Сопран
4. Еднаш - се менува
5. Зурли - 7/8 = 3+2+2
6. Кларишкги оркестар---------- ; -----Ј — ------ ј * — L— ~ ѓ ' — — Г — с П<Ј V -  ^
VII - одделение
1. Дурски, молски, дурски, молски, дурски
2. Тенор
3. Валцер
4. Дувачки инструменти - има фолклорни елементи

VIII - одделение
1. Молски, дурски, молски, дурски, молски
2. Бас
3. Тажна и потресна - бавно темпо
4. Оргули и оркестар
5. Хроматски низ (с, cis, d, dis, с, f.fis, g, gis, a, ais, h, c)
6. Џез музика
7. Триумфален - лимени дувачки инструменти
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Т ЕСТ  НЛ СПОСОБНОСТИ 3 Л  
СЛУШ ЛЊ Е/ПУЗИ КЛ

ПРИМЕРИ.

Касета 6р. 1 V -одделение  
Снимено:
1. Од клавир моделите С , М, Д, Ф, Д2
2. Од клавир 5/3 (квинтакорди) Дурски, молски, дурски
3. Тригласна хорска композиција
4. Композиција со промена на темпото и динамиката
5. Композиција (соло-песна) лирска, тажно расположение
6. Народна песна 7/8 (3+2+2)
7. Македонско народно оро со кавали

Касета 6р. 2 V I-одделение  
Снимено:
1. Од клавир (5/3) Молски, дурски, молски, дурски
2. Композиција со доминирање на гудачките инструменти
3. Соло песна (сопран)
4. Композиција со модулација и промена на темпото
5. Македноско народно оро со зурли (7/8 = 3+2+2)
6. Концерт за кларинет и оркестар
7. Од клавир - тоновите на мелодијата: „Билјана платно белеше"

Касета бр. 3 V II-одделение  
Снимено:
1. Од клавир (5/3) Дурски, молски, дурски, молски, дурски
2. Соло - песна - тенор и клавир
3. Валцер - композиција
4. Композиција со исп. на дувачки инструменти - со фолклорни елементи
5. Концерт за обоа и оркестар
6. Од клавир тоновите на темата од мелод. на „О д а на радоста" од Бетовен
7. Новокомпонирана народна песна 9/8 (2+2+2+3)

Касета бр. 4 УШ -одд елени е  
Снимено:
1. Од клавир (четворозвуци - акорди) Мол, дур, мол, дур, мол
2. Соло песна (бас)
3. Композиција - тажна и потресна содржина - бавно темпо
4. Концерт за оргуљи и оркестар
5. О д клавир - хр<5>ма.тски низ од тонови (од До-1 до До-2)
6. Композиција - (џез музика)
7. Олерски фрагмент (триумфален марш од операта ..Аида" од Џ. Верди)
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Прогрзмскз тсмз: Слушање музика, Настзона единица: ,,3а Елиза" од Л. В. БетовенОсновно училиште: _______________________ |______________________ ' - ___________________/место/Испитаник:____________________________________________ • _____ VI________одделение/име и презиме/(одговори со »пишуаанзе на знак ,,х “ - во местото означено покрај соодветниот одговор)

К Р И Т Е Р И У М С К И  Т Е С Т  H A  З Н А Е Њ Е  З А  С Л У Ш А Њ Е  М У З И К А  - {бр. 2  - ретестирањ е)
___VI____о д д е л ен и е  Тестирањ ето  е  и зврш ен о  на ден:_______ 199__год.

1. Оваа композиција се исполнува со инструментот:

2. Бетовен. оваа композиција ја посветил на Елиза - девојка која што:

3. Во оваа композиција се искажани и можат да се воочат:

7 Преку цртеж, одпосно со зборови оваа композиција ја замислувам вака;
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лрогрзмска тема: Слушање музика, Настаена единица: „В'лтава" од Б. СметанаОсновно училиште:______________________ ;_______________________• - _
К Р И Т Е Р И У М С К И  Т Е С Т  НЛ З Н А Е Њ Е  З А  С Л У Ш А Њ Е  М У З И К А - (бр. 2  - ретестирањ е)
____ VII___ о д д е л ен и е  Тестирањ ето  е и зврш ено  на д ен :_______ 19 9 _ го д .

Испитаник: VII /место/„одделение/име и презиме/(одговори со впишување на знак „х" - во местото означено покрај соодветниот одговор)
1 . Оваа композиција ја изведува:

2. Оваа композиција Беджих Сметана ја посветил на:
апсолутиа програмска
музикз музикаи истата е убав пример за: П . Ј  о © / убавата \  

I чсшка река Ј

3- Почетната мелодија од композицијата асоцира на:

4. Втората мелодија (тема) од оваа композиција доловуоа жуборење на поток и во однос на првата е: ------------ --------------- “  — ^

5. Со спојување на двете мелодии (теми) кои постелено растат и се создава широка тема што асоцира н а :______
Триангел

О. р  ____а краткиот тон на крајот од фразите го прави инструмет
4. i ----------1

----- \
------------1

СИЛСП \  
оетар Ј

i разлисге \  
1 на ropa Ј

/  житни \
1 полиња Ј

/  голсма 
( разброие 
\  тарока

6. ЦЈироката и полна мелодиска линија (тема) е пролратена со:
само едмаш поврке пати

истите не 
може да со 
_nnm.ii__

Т 5  ' С- а темите (главните мелодии) се јавуваЅТг=^=а|7. Преку цртеж. односно со зборови опаа композиција ја ззмислуоам вака:



55 3



554

КЛУЧ-КРИТЕРИУМ СКИ ТЕСТ HA З Н А ЕЊ Е ЗА  СЛ УШ АЊ Е М УЗИКА Бр. 2п о е н и :  2 , 1 , 0
v - о д д е л е н и е1 .  В о к а л н а  ( х о р с к а )2 .  , , Ц р н а  с е  ч у м а  з а д а д е "3 .  М е ш а н  х о р4 .  Т р и  д е л а  ( А Б А )5 .  В т о р и о т  д е л ,  -  с о п р а н  и  б а р и т о н6 .  Т а ж н а ,  -  с е  м е н у в а7 .  ?
V I  - о д д е л е н и е1 .  К л а в и р2 .  М н о г у  ј а  с а к а л3 .  Р а з в е с е л е н и  ч у в с т в а  и  м е л а н х о л и ч н и  м е л о д и и4 .  П о в е ќ е д е л н а ,  -  к о н т р а с т и р а а т  ( н е  с е  и с т и )5 .  Р а з и г р а н а ,  п о д в и ж н а ,  -  м о л с к и  т о н а л и т е т6 .  Л и р с к о ,  -  с е  м е н у в а7 .  ?VII - одделение1 .  С и м ф о н и с к и  о р к е с т а р2 .  У б а в а т а  Ч е ш к а  р е к а ,  -  п р о г р а м с к а  м у з и к а3 .  И з в о р  и а  м а л  и  в е с е л  п о т о к4 .  П о  л а д н а  и м р а ч н а5 .  Г о л е м а  р а з б р а н е т а  р е к а ,  -  т р и а н г  л6 .  М о т и в и  н а  т о н с к о  с л и к а њ е ,  -  п о в е ќ е  п а т и7 .  ?VIII - одделение1 .  О р к е с т а р  и  м е ш а н  х о р2 .  Т р и о л и  н о т и3 .  П о с т о и ,  -  , , ф ф "  ( ј а к о )4 .  П о в е ќ е  п а т и5 .  Л и р с к о  -  д р а м с к а6 .  Е  с о в р ш е н а ,  -  л о с т о и7 .  ?
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КРИТЕРИУ/ПСКИ ТЕСТ НЛ ЗНЛЕЊЛ 
ЗЛСЛУШЛЊЕ/ПУЗИКЛ к 0Бр. 2

ПРИМЕРИ

К асета 6р. 5 - V  одделение  
Снимена композицијата:
„П есн а за  Гоце” од Тодор Скаловски

Касета бр. 6 - V I  одделение  
Снимена композицијата:
,,3 а  Елиза* - од Лудвиг Ван Бетовен

Касета бр. 7 - V H  одделение  
Снимена композицијата:
,,В  лтава" од Беджих См етан а

Касета 6р. 8 - V III одделение  
Снимена композицијата:
,,Летни мисло на крилјата златни"-хорот на Евреите  
од опрерата ,,Н а  Буко" од Џузепе Верди
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ПРАШАЛНИК - СКАЛ ЕР

За испитување на ставовите на наставниците за значењето, можностит« 
степенот, видот и начинот на користење на (соодветна) музика за музичк 
илустрација при слушање музика и одразот на учениците кон истата.

/име и презиме на наставникот/
ОУ /основно училиште/ И

„ ___________години/раоотно искуство/
/место/

5

(■З а о к р у ж е т е  ја  б уква та  са м о  п р е д  ед ен  од  д о л у  н а а е д е н и те  одговори)

1. Делата од музичката литература кои се користат во наставата за 
слушање музика придонесуваат да се:

а. - зголеми степенот на мотивираност за наставна работа
б. - создаде добра основа за натамошна работа на наставникот
в. -дополни  предавањето на наставникот
г. - предизвикаат одредени емоции кај учениците
д. - воспостават поблиски односи со учениците

2. Понудените музички композиции за музичка илустрација при слушање 
на музика предвидени со наставната програма:

а. - одговараат на возраста на учениците и нивните психофизички и
музички способности

б. - не одговараат на возраста на учениците и нивните психофизички и
музички способности

в. - некои од нив одговараат а некои од нив не одгоаараат на музичките
способности на учениците

2.1. - ако сте одговориле со ,,не" наведете ги тиедела:
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3. Понудените музички композиции со наставниот план и програма за слушање 
музика за учениците:

а. - ако наставникот добро ја образложи содржината на соодветните
дела, учениците истите со  внимание ќе се следат

б. - и покрај објаснувањето за компонентите на музичките изразни елементи
во композициите, учениците не можат со внимание д а  ги следат

в. - некои од делата ги следат и сф аќаат а некои не 
3.1. - наведете дела што ги следат и сфаќаат:

4. Дела за музичка илустрација при слушање музика најцелообразно 
можат да се користат на часовите за:

а. - усвојување на ново градиво
б. - повторување и увежбување на материјалот
в. - на сите видови часови со подеднаква успешност

5. Бројот на часовите за слушање музика предвидени со наставниот план 
и програма според Вас се:

а. - многу
б. - довопни
в. - недоволни

6. За час на кој се користи музичко дело, за музичка илустрација при 
слушање музика, наставникот треба да се:

а. - подготви подобро отколку за другите часови
б. - подготви на вообичаен начин
в. - д а  не се подготвува бидејќи на добриот наставник тоа не му треба

7. Делата од музичката литература за музичка илустрација при слушање 
музика најцелисходно може да се користат во:

а. - воведниот дел  од часот
б. - главниот дел  од часот (при излагање на новата наставна содржина)
в. - завршниот дел  од часот (при повторување на наставната содржина)
г. - so текот на целиот час со подеднаква успешност

8. На часот кога се слушаат композиции со весела и ведра музика:
а. - учениците реагираат со негодување и недисциплина
б. - учениците делуваат незаинтересирано кон музиката
в. - се забележува живост и темпераментност меѓу учениците
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г . - к а ј  у ч е н и ц и т е  с е  з а б е л е ж у в а  б л е с о к  н а  н и в н и т е  л и ц а  и  и н с т и н к т и в н о  
т акт и р ањ е п о  рит ам от  н а  м узикат а9. Н ајм ногу п отти к и пом ош  з а  кори стењ е на со о д в е т н и  м узички д е л а  за м узи чка и л у ст р а ц и ја  во н астав ата Ви д ал о :

а. - п р и м е р о т  н а  н е к о ј  к о л е г а
б .  - р а з г о в о р о т  и  с у г е с т и и т е  н а  со вет н ико т
в . ■  з г л о л е м е н и о т  и н т е р е с  н а  у ч е н и ц и т е  з а  к о р и с г е њ е  н а  в а к о в  н а ч и н  н а

р а б о т а
г . - о н а  ш т о в о  текот н а  В а ш е т о  ш к о л у в а њ е  ст е г о  н а у ч и л е  з а  с л у ш а њ е т о

м у з и к а
д .  - л и ч н и т е  и н т е р е с и  к о н  с л у ш а њ е т о  м у з и к а  
ѓ . - н е м а т е  с в о е  м и с л е њ е  з а  тоа10. На ч а со т  п р е д в и д е н  за  с л у ш а њ е  музика учен иците п о в е ќ е  се  н акл он ети  кон  сл у ш а њ е  на:а. - п о п у л а р н а ,  п е в л и в а ,  б р и љ ја н т н а  с е р и о з н а  м у з и к а
б . - п о в е ќ е г л а с н а  ( п о л и ф о н а )  м у з и к а
в . - н а р о д н а  м у з и к а  ( и з в о р н о - ф о л к л о р н а )
г . ■  з а б а в н а  м у з и к а  (n o n , п а н к , р о к , т ехно)
д .  - џ е з  м у з и к а
ѓ . - н о в о к о м п о н и р а н а  ф о л к - м у з и к а

11. На часовите на кои се реализира музичка илустрација при слушање 
музика учениците:

а. - в н и м а т е л н о  ја  с л е д а т  м у з и ч к а т а  к о м п о з и ц и ја
б .  - б а р а а т  д о п о л н и т е л н и  п о д а т о ц и  з а  с о д р ж и н а т а  и  и з р а з н и т е  м у з и ч к и

е л е м е н т и
в .  - п о с т о ја н о  б а р а а т  з б о р  и  с а к а а т д а  с е  в к л у ч а т  в о  о б ја с н у в а њ е т о
г . - р а з г о в а р а а т  м е ѓ у с е б н о
д .  - д е л у в а а т  от сут но и  н е з и н т е р е с и р а н о12. За в р е м е  на ч а с о т  п р е д в и д е н  за слуш ањ е м узи ка с п о р е д  В ас тр еба да с е  сл у ш а :а. - с а м о  е д н а  ( п о д о л г а )  к о м п о з и ц и ја
б . ■  д в е  к о м п о з и ц и и  с о  с л и ч е н  к а р а к т е р
в .  - о д б р а н и  ф р а г м е н т и  о д  п о в е ќ е  м у з и ч к и  д е л а13. На ч а со т  за  с л у ш а њ е  м узика учениците п о к а ж у в а а т  по гол ем  интерес за сл у ш а њ е  на:а. - в о к л а н а  м у з и к а
б . - в о к а л н о - и н с т р у м е н т а л н а  м у з и к а
в .  - и н с т р у м е н т а п н а  м у з и к а
г . - б и л о  к а к в а  м у з и к а

Л
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14. Часовите на кои се користи музичка илустрација при слушање музика 
во однос на другите часови ги оценувате како:

а. - поуспешни во секој поглед
б. - поуспешни во однос на остварувањето на воспитно-образовните задачи
в. - подобри во однос на мотивираноста на учениците
г. - потешки за наставникот но поинтересни  за учениците
д. - исти како и другите часови

15. При слушање музика на часот за музичка алерцепција (од музика - 
цртеж) ученците:

а. - поголем д ел  од нив ќе ја разберат содржината и соодветно ликовно ќе се
изразат

б. - мал д ел  од нив ќе ја разберат содржината и соодветно ликовно ќе се
изразат

в. - нема правилно да  ја разберат содржината и погрешно ликовно ќе се
изразат

16. Изборот на делата за музичка илустрација од музичката литература 
кои се користат при слушање на музика во наставата, треба да ги 
направи:

а. - самиот наставник
б. ■ наставникот водоговор со учениците
в. ■ учениците
г. - советникот по музичко образование
д. - стручен тим од музички научници

17. Be молиме забележете некои Ваши согледувања, сугестии, ставови, 
критички забелешки, предлози за подобрување на програмското подрачје 
Слушање музика:
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П Р О Т О К О Л
За непосредно снимање на наставен час при реализација на 

програмската тема Слушање музика

1.Ш Ш Ш ЛОДА1ПЦИ

iU chobho училиштеу /MečTčv /ипилина/

/Име и презиме на настаеникот/ длелем  ма ооразооачие/ /('аоотно искуство/

/Д ата иа снимак>етаI ТПаралелќаГ /гедо след  на ча с/ /1и п  иЗ часо г/ /м есто иа одржуе. на часот/

II- ППАНИРАЊР НА НАС.ТАИНИПТ ППАН1. Годишен глобален план: а- има ...... б- нема2. Тематски план: а- им а .........б- нема3. Квалитет на тематскиот план: а- солиден, 6- добар, в- задоволува, г- незадоволува
4. Оперативен план на часот: а- им а ...... б- нема5. Оперативнпот план ги соджи бараните елементи: а -д а .......  б- нсIII. ОРГАН И ЗАЦИЈА.ИЛ ЕАЛ ИЗАЦИЈДЈЈАШ СТАВНИ ОТИАСВОВЕДЕН ДЕЛ1. Застапеност:

а-јасно  застапен; б- недоволно диференциран; е- незастапен2. Квалитет:а- солиден, 6- добар , в- задоволува, г- незадоволува3. Функционална поврзаност со воспитно-образовната содржина: а- целосно успеш на, б- делимична, в- недоволна
4. Иницијална мотивација на учениците:а- успеш но и комплетно остварена, 6- д елум но  успешно осгвареиа, 

в- несоодвегна или  воопшто неостварена.
5. Планираната цел ма часот - активноста:а- успешно истакна та, б- недоволно јасно  издвоена,

в- само наговестена, г- несоодветна или воопшто неистакната6. Преминот кон главниот дел;а- квалитегко и успеш но остварен, б- делумио успешно остварен в- ноадекватен. ГЛЛВЕН ДЕЛ1. Интерпретацијата на воспитно-образовната содржина се одликува со:а- сеолфатност: д а .....не, 6- постапност: д а .......не, в-системност: да..... н с, г-логичнаповрзамост меѓу пооделни делогзи: д а .....не, д- адекеатност на примерите: да.. не,
ѓ- сообразеност со  програмата: д а .....не,2. Форми на работа:a- по обем и вид: доволни ...... недоволни,6- адекватност: адекватни....делумно адекватни ......неадекватни
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в- ефикасност: целосна ..... .делумна ........ недоволна3. Методи на работа:a- по обем и ѕид: доволни ........недоволниб- адекватност: адекватни .......делумно .........неадекзатнцв- ефикасност: целосна ........делумна ........недоволна

4. Средства за работа (за музичка илустарција):а- обем и вид: доволни .......недоволни6- адекватност: адекватии ....... делумно ........неадекватнив- искористеност: целосно .......делумно ........нецелосног- сред ствата  не беа употребени.ЗАВРШЕН ДЕЛ1. Засталеност:
а -ја сн о  застапен. 6 -недоволно диференциран. в -незастапен2. Коалитет:а- солиден, б -добар , е- задоволуаа, г- незадоволува3. Соеладаност на материјалот од учениците:а- целосно, 6- делумно, в- незадоволително.

4. Ритмичко-мелодиската структура и изразните музички елементи на ксмлозицијата гледано од односот, вниманието, активноста и изразот на учениците може да се заклучи дека учениците: 
а- ги воочија и  ги разбраа, б- не ги воочија и не ги разбраа, в- делумно  ги воочија и разбраа.5. Активноста на учениците при реализацијата на часот: а- целосно  мотивирани и активирани
6 - недоволно мотивирани и активирани 
в- воопш то неактивирани6. Домашна задача:а- се даде и: имаш е потреба ........немаше потреба6- правилно одбрана по вид и обем: д а ...... нео- засталена мотивација за изработка: д а .......нег- дадени неопходни упатства: д а .....нед- не се даде домашна задача: имаше потреба .......немаш е потреба7. Дадени насоки и упатства за користење на музичка литература (дела):а- за користење на учебникот и друга музичка литература: д а ......не6- остварување на други обврски за наредниот час: д а ......нев- да се слуша и понатаму таков вид на музика:д а ...... нег- да слушаат секаков вид на музика: д а .......нед- не д ад е  никакви напатствијаIV. КОНСТАТАЦИИ-ОД.ЧАСОТ1. Ефикасност на часот:а- за време на часот имаше работна дисциллина: д а .......не6- наставникот ги почитува индивидуалните разлики на учениците: да ........не
в- наставникот доволио комуницира со учениците: д а .......нег- наставникот стимулира креативно учење и слушање на музика: д а ...... нед- наставникот ги почитува учениците: д а ........не

2. Забелешки

Лодагоциге ги лрнбрал: М-р Взнчо-Жлн КОЛЕВ
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ПРОТОКОЛ ЗЛ СНИМАЉЕ НЛ ПОЕДИНЕЧЕН СЛУЧАЈ

(licitac/icdim na (idTiaiiai •ш с .1« случичие м узч к а , а ч и т п -с посдинечпо 4  ученикп)ОПШХИ Г10ДАТ0 ЦИ/Осшшмм У'1ИЛ1ИМТС/ /Мссто/ /Опшпши//Паралслка/ /Дата Hit скммим>с/ /Рсдослед Mil час/
УЧЕНИК БР.1 (?) /Г1.)Л/ЛидпrriK'iiocr ча iiaor час 1 2 .i 4 5 г>) Одиос: 1 2 3 4 5Дисц1шлииа: 1 2 3 4 5 д) Интсрсс: 1 2 3 4 5Изразупаи.е: 1 2 3 4 5 ж) РазПиран.е: 1 2 3 4 5

п) BiiiiMuiiiic: 1 2 3 4 5г) Залагшос: 12 3-15з) Сопладуван.е: 1 2 3 4 5Друп.:
У Ч131-11-1К 13 Р.2 (?) /Пол/

ѕ) Друго:
11пЈ|гнТ1К‘Н<1сг *«а насг час: 1 2 .4 4 5 «) Одилс: 1 2 3 4 5Д|кцт1Л]1на: 1 2 3-15 п) Иитсрсс: 12 3 4 5Илрачупаи.е: 1 2 3 4 5 ж) Рачбнрањс: 1 2 3 4 5

") Виимаиии: 1 2 3 4 5ѓ) Зал araihc: 1 2 3 4 5з) Сопладупаи.с: 12 3 4 5
УЧЕПИК БР.З (?) /Пол/

Друп.

•0 Поцгчтиеност ча ннсг. час: 12 3-15 Г>) Одмос: 12 3 4 5 п) Впимаипс: 12 3 4 5>•) Дисциплииа: 1 2 3 4 5 д) Иитерсс: 1 2 3 4 5 0 Залагап.с: 1 2 3 4 5с) |llipaiynan.c: 1 2 3 4 5 ж) Разбнран.с: 1 2 3 4 5 з) Сопладупаи.с: 1 2 3 4 5Ѕ) Друго:
УЧЕНМК БР.4 (?) /Пол/а) П(1ДГЧУГ11с1кмЛ' за цаст. Час: 1 2 5 4 5 G) Одмос: 1 2 3 4 5 п) BiiiiMainic: 1 2 3 4 5г) Дисцишнша; 1 2 3 4 5 д) Иптсрсс: 1 2 3 4 5 п Залагаи.с: 1 2 3 4 5«0 11 ipaiynan-o. 1 2 3 4 5 ж) РачГжраи.с: | 2 3 4 5 3) Соиладупаи.с: 1 2 3 4 5
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К О Р П У С ОД ПОНУДЕНИ М УЗИ ЧКИ  ДЕЈ1АБидејќи музичките дела ирстставуваат сдииство на формата содржината, при (постапката на емпириско) согледувањсто ќс < прммсмуваат ф о р м а л п а т а , п си хол ош ка т а  и содрж инскат ш  анализа.Преку лично разгледување, проучуваљс, анализирањ конкретизирање и класифнцираљс на корпус музкчки дела од богата'; музичка литература, за музичка илустрација, соодвстни на програмска' тема Слушање музика во основното образование, поконкретно во предметЈ мастава од V до VIII одделение.Дела кои што со својата ритмичко-мелодиска структура и с л о ж с ј  ксмпонента на музичко-изразните елсмемти, ќе одговараат со возраст знасњата, нивото на музичкото искуство и музички способности i учениците за слушањс, за восприемањс, за доживување и за изразување i музиката, односно педагошко-дидактички индикатори на оваа појава нсјзииите едукативни ефекти.
Содржина е идејата, а форма е како шаа идеа е оаоплотен 

Интересот на психолошката инализа Првенствено е нисочен  /  
структуралната законитост на далото.

Процеасот на сознаие со чија помош предметот за изучуваи 
(делото) мчсловно се расчленува на неговите состшши делови, или  ■ 
одделувсшт карактерчстшките на тој предмст (дчло) за да можит т че ( 
се изучувсшт како делови на целината, ќе Придопесе за сеопфмТп 
ризбчрсиие, емоционално и мисловно доживушш>е на истото.
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