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Метод на индивидуалното обучение във вокалните стилове
поп и джаз. Същност, подходи и етапи на работа
Павлета Семова
Резюме
Текстът очертава индивидуалния метод на обучение като водещ и основен при певците и актьорите. Осветляват се етапите на работа опознавателен период между преподавател и студент и се очертават параметрите на бъдещата практика. Ролята на „Гласовата карта“ и водещите критерии, съдържащи се в нея: запознаване, гласови данни, физически данни, емоционални нагласи и репертоар чрез които се определя вокалния психо-физически профил на артиста. Тя има за цел да подпомогне педагогическата работа на преподавателя и да регистрира пос
тигнатите резултати. Разглеждат се някои основни практически акценти в изграждането на вокална постановка.
Ключови думи: индивидуален метод, етапи на работа, вокална постановка, гласова карта, специфични подходи

Individual Training Method of the Vocal Styles Pop and Jazz.
Nature Approaches and Stages of Work
Pavleta Semova
Abstract
The text outlines the individual method of teaching as leading and basic with singers and actors. The stages of work are highlighted - a cognitive
period between a teacher and student and delineation of future practice parameters. The role of the "voice card" and its leading criteria: acquaintance,
voice data, physical data, emotional attitudes, repertoire, which determines the vocal, psycho-physical profile of the artist in order to support the
pedagogical work of the teacher and register the achieved results. Some basic practical accents in the construction of a vocal training are considered.
Keywords: individual method, stages of work, vocal training, voice card, specific approaches
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Общи дидактически принципи при университетското
обучение по музика по време на пандемия
Божин Недялков, Надя Недялкова1
Резюме
В настоящата статия са разгледани едни от най-важните предпоставки за изграждането и организирането на дидактическата структура
при музикалното обучение на университетско ниво в условията на пандемия. Наблегнато е на методологията при проектирането на онлайн
обучението. Описани са принципите за осъществяване на предварителната подготовка за преминаване към новото синхронно2 и асинхронно3 обучение. Систематизирани са основните правила за построяване и организиране на онлайн лекции в условията на дистанционно обучение. Представени са модели за осъществяване на асинхронни лекции според вече утвърдени принципи. Направен е анализ на трудностите и
опасностите, които крие константната работа от „хоум офис“. Авторите на настоящата статия споделят своя педагогически опит по отношение
на спецификите при водене на индивидуални и групови музикални дисциплини в условията на дистанционно обучение, давайки основни препоръки по отношение на структурирането на учебния процес, което може да бъде използвано не само в ситуация на пандемия, но и в бъдеще
за по-гъвкаво, модерно и ефективно образование, свързано с постоянно усъвършенстващите се технологии.
Ключови думи: пандемия, обучителни платформи, дистанционно обучение, университетско музикално образование, интернационален опит

General Didactic Principles in the University Music Education
during Pandemic
Bozhin Nedyalkov, Nadya Nedyalkova
Abstract
This article discusses some of the most important prerequisites for building and organizing the didactic structure of music education at the university
level in the midst of a pandemic. The emphasis is on the methodology in designing online learning. The principles for carrying out the preliminary
preparation for the transition to the new synchronous and asynchronous training are described. The basic rules for building and organizing online lectures
in the conditions of distance learning are systematized. Models for asynchronous lectures according to already established principles are presented. An
analysis of the difficulties and dangers of constant home office work has been made. The authors of this article share their pedagogical experience
regarding the specifics of conducting individual and group music disciplines in the context of distance learning, giving basic recommendations regarding
the structuring of the learning process, which can be used not only in a pandemic situation, but in the future for more flexible, modern and effective
education related to constantly improving technologies.
Keywords: pandemic, learning platforms, distance learning, university music education, international experience
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Онлайн обучение, протичащо в реалното време на учебния час.
3
Предварително записани лекции, домашни упражнения и др. Обучителният процес не съвпада с реалното време на учебния час.
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