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Увод

Книга на учителя е информационно-методическо пособие 
към учебен комплект за обучение по изобразително изкус-
тво в 8. клас. Тя предлага информационно-методически ре-
сурси за учителите (методически разработки на всички 
уроци от учебника, годишно тематично разпределение, 
електронни адреси на сайтове и галерии за изкуство), кои-
то да подпомогнат организирането и провеждането на 
обучение по изобразително изкуство в 8. клас, съобразено 
с държавния образователен стандарт и учебната програ-
ма.

Основен методически акцент в книга на учителя са 
представени аспекти на обучението по изобразително из-
куство за придобиване на ключови компетентности като 
комплекс от знания, умения и мотивация на учениците за 
изграждане на художествена и естетическа култура, на 
способности за културно изразяване, инициативност и 
творчество.

Книгата за учителя съдържа подробни методически ука-
зания за провеждане на обучение по всички видове уроци 
в печатнтото издание на учебника за: нови знания, уп-
ражнения и практически дейности, преговор и обобщение, 
контрол и оценка (на входно и изходно ниво). Предоста-
вени са разнообразни образователни модели и технологии 
за постигане на очакваните резултати по всяка тема на 
учебното съдържание, за усвояване на нови понятия и уме-
ния за изобразителна дейност.

В методическите указания са включени: образователни 
проблеми, които се разглеждат във всяка тема от учеб-
ната програма и в художествената практика към нея; ос-
новни акценти при разработване на урока; нови понятия, 
междупредметни и вътрешнопредметни връзки, компе-
тентности и дейности с междупредметен характер. За 
всяка урочна единица се предлага педагогическа техно-
логия за провеждане на обучението с включени методи и 
форми на оценяване.

Книга на учителя следва да се разглежда като методи-
ческо средство за подпомагане на образователния процес 
чрез актуални методически идеи и подходи, съобразени с 
образователната среда, традициите в българското обра-
зование и добри практики в обучението.

От авторите
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1. ОСОБЕНОСТИ 
НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
В ОСМИ КЛАС

Обучението по изобразително изкуство за 8. 
клас на първи гимназиален етап има важна роля 
за развиване и систематизиране на знанията, 
уменията и способностите, които ученикът е при
добил в прогимназиалния етап на основната об
разователна степен. Нов акцент в обучението се 
явяват знанията и дейностите, свързани с теори
ята и историята на изкуството, като се предава 
особено значение на връзката между изкуството 
и виртуалната среда. Чрез обучението по изобра
зително изкуство в 8. клас се формира цялостен 
поглед към постиженията на националната и све
товната художествена култура.

Учебното съдържание по изобразително изкус
тво в 8. клас осигурява възможности за:

 • овладяване на знания за функционирането 
на изобразителното изкуство в контекста на 
епохата и културата, връзката му с други из
куства и социални структури; 

 • разширяване на знанията от областта на 
изящ ните изкуства;

 • развиване на умения за възприемане и ин
терпретация на художествени произведения; 

 • разширяване на знанията за визуалната кул
тура със средствата на електронните медии; 

 • формиране на интереси и ценностни ориен
тации към националното и световното худо
жествено наследство, съхранено в музеи и 
други обществени места.

Основна цел на обучението по изобразително 
изкуство в 8. клас е изграждане на художествена 
култура и съвременни критерии за ориентиране в 
света на изкуството.

В учебното съдържание по изобразително 
изкуст во в 8. клас е поставена ключовата компе
тентност Културна компетентност и изразяване 
чрез творчество, чиито измерения в първи гимна
зиален етап на средното образование имат важна 
роля за развиване на въображението, за стиму
лиране на естетическо чувство чрез артистично 
себеизразяване и участие в културния живот, за 
изразяване на чувства и емоции в процеса на 
изобразителна дейност, за постепенното осъзна
ване на стойността на изкуството в живота на 
хората.

Области на компетентности – характеристика

Учебното съдържание по изобразително изкуст-
во в 8. клас е обособено в следните области на 
компетентност (ОК):

 • изкуството и неговата история;
 • художествена дейност;
 • визуална култура и медии.

Обучението областите на компетентност е 
насочено към:

 • овладяване на знания за функционирането 
на изобразителното изкуство в контекста на 
различни исторически епохи и култури, връз
ката му с други изкуства и социални струк
тури; 

 • разширяване на знанията от областта на тех
нологиите на изящните изкуства; развиване 
на умения за възприемане и интерпретация 
на художествени произведения; разширяване 
на знанията за визуалната култура със сред
ствата на електронните медии; 

 • формиране на интереси и ценностни ориен
тации към националното и световното худо
жествено наследство, съхранено в музеи и 
други обществени места.

Дейности за придобиване 
на ключови компетентности

Обучението по изобразително изкуство в 8. клас 
не следва да се идентифицира само с конкретни
те теми по учебната програма. Образователните 
дейности в 8. клас имат подчертан междупредме
тен характер и са насочени към придобиване на 
ключови компетентности, ориентирани към лич
ностното развитие на ученика. В учебната про
грама са включени дейности и междупредметни 
връзки за придобиване на следните ключови ком
петентности (КК):

КК – 1. Компетентности в областта на българ
ския език

КК – 2. Умения за общуване на чужди езици
КК – 3. Математическа компетентност и основ

ни компетентности в областта на природните нау
ки и на технологии 

КК – 4. Дигитална компетентност 
КК – 5. Умения за учене 
КК – 6. Социални и граждански компетентности
КК – 7. Инициативност и предприемчивост
КК – 8. Културна компетентност и умения за 

изразяване чрез творчество
КК – 9. Умения за подкрепа на устойчивото раз

витие и за здравословен начин на живот и спорт
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Структура на учебното съдържание – 
особености 

Учебното съдържание по изобразително изкуст
во за 8. клас е обособено по теми, съответстващи 
на областите на компетентност:

Тема 1. Изкуство и време – епоха, канон, стил
Тема 2. Шрифт и писмена култура
Тема 3. Творбата и музеят
Тема 4. Изобразителното изкуство и другите из

куства – литература
Тема 5. Изкуство и социална комуникация – 

графити и стрийтарт
Тема 6. Технологии в изящните изкуства – живо

пис, графика, скулптура 
Тема 7. Дигитални изкуства в съвремието

Учебното съдържание е представено чрез очак
вани резултати и нови понятия по основните теми. 
Обучението по изобразително изкуство в 8. клас 
развива знания, умения и отношения, които фор
мират цялостен и задълбочен интерес към пости
женията на националната и световната художест
вена култура.

Разпределение на учебното време 
по видове уроци

В учебната програма е включено примерно раз
пределение на учебното време за задължителна 
подготовка на учениците по учебен план (18 часа), 
според което до 60% (11 часа) са предвидени за 
нови знания, до 22 % (4 часа) за упражнения, до 
10% (2 часа) за преговор и обобщение, до 8% (1 
час) за контрол и оценка на изходно ниво при 
усвояване на учебното съдържание.

Новите знания в 8. клас се усвояват на теоре
тично и на практическо ниво. В останалите часо
ве за упражнения и творчески дейности се из
пълняват задачи, които осигуряват възможност за 
поактивна творческа изява при индивидуално и 
групово участие на учениците.

Специфични методи и форми за оценяване

Оценката в обучението по изобразително из
куство е комплексна. Тя съдържа дидактически и 
естетически показатели. Дидактическите показа
тели се отнасят до изпълнението на поставените 
учебни задачи. Естетическите показатели отразя
ват качествените характеристики на индивидуал
ни творчески прояви и постижения на ученика.

Текущо оценяване 
 • на теоретическата подготовка – знания от те

орията и историята на изкуството чрез теку
що изпитване (устно или писмено/и тестове);

 • на практическата подготовка – резултат от 
изпълнение на изобразителни задачи с тра
диционни и нетрадиционни материали и из
разни средства според очакваните резултати 
по темите на учебното съдържание и инди
видуалните умения и интереси на учениците; 

 • на възложените задачи за проекти или друг 
тип проучвателни или изобразителни дейнос
ти – по критериите на компетентностите (зна
ния, умения, отношения).

Комплексна оценка
Комплексната оценка включва резултатите от 

теоретическата и практическата подготовка. Ком
плексната оценка отразява участието на ученика 
в учебния процес по изобразително изкуство съ
образно неговите предпочитания към теоретичес
ката или практическата подготовка. Активността 
на ученика се поощрява.

Методически указания за прилагане 
на програмата

При организиране и провеждане на обучение 
по изобразително изкуство в 8. клас е необходи
мо да се имат предвид следните основни поло
жения:

1) В обучението по изобразително изкуство се 
поставя във фокус личностното развитие на уче-
ника, като се създават условия за стимулиране на 
творческия потенциал, за развиване на инициа
тивност, креативност, толерантност, положителни 
нагласи за артистично себеизразяване и реали
зация. Затова в обучението по изобразително из
куство следва да се осигури възможност учени-
кът свободно да изразява мнения, отношения, да 
работи по свое предпочитание с изобразителни 
материали и пособия, да избира обекти и начини 
за тяхното изобразяване и др. Това обаче не оз
начава да се лиши учебната работа от необходи
мото педагогическо въздействие, а да се постигне 
баланс между подходи, методи и средства за раз
витие на личността на ученика.

2) Образователните дейности в обучението по 
изобразително изкуство не са свързани само с 
обучение по конкретни теми на учебното съдър
жание. Обучението има комплексен характер и 
е насочено към придобиване на ключови компе
тентности, ориентирани към личностното разви
тие на ученика. Важно значение в обучението по 
изобразително изкуство имат междупредметните 
връзки. Така например усвояването на нови зна
ния по тема 1. Изкуство и време – епоха, канон, 
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стил се осъществява във връзка с учебния пред
мет история и цивилизации; тема 2. Шрифт и пис-
мена култура, тема 4. Изобразителното изкуство 
и другите изкуства – литература се осъществява 
във връзка с учебния предмет български език и 
литература; прилагането на дигитални средства и 
технологии в учебния процес по тема 7. Дигитал-
ни изкуства в съвремието се осъществява чрез 
познати компютърни програми от часовете по ин
форматика и информационни технологии и т.н.

3) Учебната програма дава свобода при подбо
ра на методи и средства за постигане на вътреш
нопредметни връзки в очакваните резултати по 
основните теми на учебното съдържание.

4) Засилените междупредметни връзки и на
растващото влияние на фактори на природната 
и социалнокултурната среда дават възможност 
в обучението по изобразително изкуство да се 
използват разнообразни организационни форми 
и методи като: работа по образователен проект, 
обучение извън училище (посещения на музеи, га
лерии и сбирки; организиране на изложба и др.).

2. ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА 8. КЛАС

Учебният комплект по изобразително изкуство 
за 8. клас включва: печатно издание и електро
нен вариант на учебник, книга за учителя, разра
ботени по учебната програма по изобразително 
изкуст во за 8. клас.

Учебник по изобразително изкуство за 8. клас

Учебникът е разработен като печатно издание 
с електронен вариант в съответствие с изисква
нията за задължителна подготовка на ученици в 8. 
клас по учебния предмет изобразително изкуство 
за овладяване на компетентностите, посочени в 
държавния образователен стандарт за общообра
зователната подготовка и съобразно учебната 
програма за задължителна подготовка по изобра
зително изкуство за 8. клас (теми, компетентности 
като очаквани резултати от обучението по съот
ветните теми, нови понятия).

Електронен вариант на учебник 
по изобразително изкуство за 8. клас

Електронният вариант на учебник включва: до
пълнителни електронни разработки (видеоматери

али, илюстрации с произведения на изобразител
ното изкуство и ученическо творчество, анимирани 
изображения, занимателни материали и др.) по за
дачи от уроците в печатното издание на учебника. 
Електронният вариант предоставя нови възмож
ности за обучение, различни от тези в печатното 
издание на учебника. Предназначението му е да: 
стимулира взаимодействие между учителя и учени
ците в учебния процес; подпомага използването на 
разнообразни методически решения и учене чрез 
практическа дейност; осигурява възможност за са
мооценяване на постиженията на учениците.

Книга на учителя 
по изобразително изкуство за 8. клас 

Книгата за учителя съдържа методически указа-
ния за провеждане на обучение по всички уроци 
в печатнтото издание на учебника, указания за 
работа с електронния вариант на учебника; пред
ставя особености на учебната програма по изоб
разително изкуство за 8. клас; предлага в помощ 
на учителите годишно тематично разпределение 
на учебното съдържание по теми на уроците за 
нови знания, упражнения и практическа дейност 
във връзка с основните теми и новите понятия в 
учебната програма, възможности за междупред
метни връзки, компетентности и дейности с меж
дупредметен характер, педагогическа технология 
за провеждане на обучението с включени методи 
и форми на оценяване по урочни единици.

Особености в печатното издание 
на учебника в помощ на ученика

В учебника е включен апарат за ориентиране 
на ученика при използване на учебника – пъте-
водител и система от визуални знаци. Апаратът е 
съобразен с възрастовите особености на учени
ците в 8. клас. 

Системата от визуални знаци за ориентиране в 
учебника включва: 

1) цифрови означения (темите на уроци по вся
ка глобална тема са обозначени с цифра като 
пореден номер в глобалните теми на учебната 
програма);

2) цветови означения (наименованията на уро
ците по всяка основна тема са изписани в цветна 
лента в горната част на страницата на учебника, 
съответстваща на възприет цвят за обозначаване 
на всяка основна тема);

3) визуални знаци (пиктограми) за обозначава
не на различните видове задачи за: наблюдение, 
словесно описание и практическа дейност и на 
въпроси за възприемане, описания и сравнения 
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на обекти, произведения на изобразителното из
куство и ученически творби.

Съдържанието в учебника следва логиката за: 
усвояване на знания за функционирането на изоб
разителното изкуство в контекста на епохата и 
културата, връзката му с други изкуства и социал
ни структури; разширяване на знанията от област
та на изящните изкуства; развиване на умения 
за възприемане и интерпретация на художествени 
произведения; разширяване на знанията за ви
зуалната култура със средствата на електронни
те медии; формиране на интереси и ценностни 
ориентации към националното и световното худо
жествено наследство, съхранено в музеи и други 
обществени места.

Изложението по съдържанието във всеки урок 
е подчинено на определена последователност 
(логика за усвояване на знания и умения, отнася
ща се до художествено възприемане и изобрази
телна дейност). Пример за последователност на 
действия в обучението по учебника: изясняване 
на ново знание на теоретична и на практическа 
основа; развиване на усвоени знания в сходна 
или в различна ситуация чрез задачи за наблю
дение, описание и практическа дейност; визуален 
тест за проверка на знанията.

Балансът между текст и илюстративен материал 
в учебника преди всичко е съобразен с възрас
товите особености на учениците в 8. клас. Тексто
вете в учебника са структурирани съобразно съ
държанието на темите. Използван е илюстративен 
материал (снимки, репродукции) за изясняване на 
нови понятия или начини за създаване на изобра
жения. В учебника са включени: снимки на при
родни обекти; рисунки на ученици, репродукции 
– графични и живописни творби на художници.

Съобразно спецификата на учебния предмет 
и в съответствие с възрастовите особености на 
учениците в учебника е включен апарат за ор
ганизиране на усвояването на нови знания чрез 
различни по вид и степен на трудност задачи за: 
наблюдение, словесно описание, практическа 
дейност (моделиране, апликиране, рисуване, ху
дожествено конструиране), картинни тестове за 
проверка на усвоени знания и умения, образова
телен проект за прилагане на усвоени знания в 
нов контекст.

Учебникът предлага различни възможности за 
усвояване на нови знания, за упражнения и прак
тическа дейност, съответстващи на различни сти
лове на учене на учениците, чрез разнообразни, 
балансирани учебни дейности и задачи. Съобра
зена е ролята на емоциите, чувствата, въобра
жението, паметта, мисленето при възприемане и 
интерпретиране на обекти от действителността, 

при изпълнение на задачи за изобразителна дей
ност, общуване с художествени произведения и 
ученически творби, изпълнени с разнообразни 
изобразителни материали и техники. Учебникът 
дава възможност за индивидуални предпочитания 
на учениците към начините за усвояване на нови 
знания, упражнения и практическа дейност. От 
друга страна, учебните задачи дават възможност 
за прилагане на разнообразни подходи и методи 
на преподаване, които да съответстват на интере
сите и предпочитанията на учениците.

Електронен вариант на учебника 
по изобразително изкуство за 8. клас

Целта на това издание е да предложи поразно
образни възможности и учебни материали за под
готовка и провеждане на уроците за обучение по 
изобразително изкуство и чрез него да превърне 
индивидуалната и груповата работа с учениците в 
час в забавно, интересно и успешно занимание. 
Използването на електронните продукти осигуря
ва както условия за прилагане на разнообразни 
интерактивни методи и техники в учебния процес, 
така и повече реално време за ефективна прак
тическа работа с учениците. Електронният вари
ант на учебника за 8. клас е ценен помощник на 
учителя в онагледяването, обогатяването и осъв-
ременяването на учебния материал, включен в пе
чатното издание на учебника; в преподаването на 
учебното съдържание.

Електронното издание:

 • стимулира образните представи и възприятия 
на различни илюстрации, снимки, графични 
изображения, които подпомагат и стимулират 
учениците да осмислят учебното съдържание; 

 • подпомага учителите да адаптират учебното 
съдържание към потребностите на учениците, 
към различни условия за обучение, както и 
към собствените си методически идеи; 

 • допринася за усвояване и затвърдяване на 
нови понятия и умения, при овладяването на 
които учениците срещат трудности;

 • предлага възможности за осъществяване на 
вътрешнопредметни и междупредметни връз
ки и взаимодействия.

Електронният вариант на учебника по изобра
зително изкуство за 8. клас включва задачи по 
всички уроци за: нови знания, упражнения и прак
тическа дейност, диагностика от печатното изда
ние на учебника, достъпни като електронен про
дукт, създаден чрез инструментите на удобен за 
използване софтуер.
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Към темите от учебното съдържание са пред
ложени и допълнителни електронни разработки, 
които съдържат:

 • видеоматериали и произведения на изобра
зителното изкуство, с помощта на които се 
реализират попълноценно конкретни уроци;

 • мултимедийни разработки с различни видове 
интерактивни упражнения, задачи, тестове, 
които допринасят за полесното и поуспеш
ното възприемане на учебното съдържание 
от учениците;

 • визуални материали, съдържащи отделни 
фотографии и галерии със снимки, и разн
ообразни илюстрации за онагледяване на 
текстове от учебника;

 • анимирани графики и алгоритми, представя
щи по достъпен начин етапи в изграждане на 
различни образи, начини за работа с изобра
зителни материали и пособия и др.;

 • занимателни материали, представящи по за
помнящ се начин конкретни понятия от учеб
ната програма.

Електронното издание на учебника включва 
разнообразни тестови задачи и визуализации на  
музейни и галерийни експозиции от художестве
ни произведения от цял свят. Разработките към 
учебника са придружени от указание за видовете 
задачи в тях и за конкретното им стартиране и 
прилагане в учебната работа.

3. ПРЕДИМСТВА 
НА ОБУЧЕНИЕТО ЧРЕЗ 
УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА 8. КЛАС
Учебният комплект по изобразително изкуство 

за 8. клас (печатно издание на учебника с електро
нен вариант и книга на учителя) осигурява преди 
всичко възможности за прилагане на нов подход 
(компетентностен подход) за личностно развитие 
на ученика във връзка с постигането на повисо
ка степен на свързаност между индивидуалните 
способности и социалните цели на личността (в 
съответствие със Закона за предучилищно и учи
лищно образование).

Учебният комплект осигурява възможности за 
придобиване на ключови компетентности като 
комплекс от умения, знания, способности и наг
ласи, желание и мотивация за учене на учени
ците в съответствие с държавния образователен 
стандарт и учебната програма по изобразително 
изкуство за 8. клас.

Учебният комплект по изобразително изкуство 
предлага методически подходи и образователни 
модели и технология, ориентирани към личностно
то развитие, съобразени с възрастовите особе
ности и интереси на ученика.

В учебния комплект по изобразително изкуство 
за 8. клас са спазени следните принципи, подходи 
и методически идеи:

 • Съобразяване  
с възрастовите особености на учениците

Равнището на трудност на съдържанието на те
мите в учебника, найвече при изясняването на 
нови понятия, е съобразено с учебната програма 
и с възрастовите особености на учениците от 8. 
клас. Усвояването на нови знания по съдържание
то на учебника е предвидено да се осъществява 
на сетивноаналитична и практическа основа за 
разлика от прогимназиалния етап на основната 
образователна степен, където новите знания се 
развиват на сетивноемоционална и практическа 
основа. Равнището на трудност е диференцирано 
чрез учебни задачи на две равнища (за задъл
жителен образователен минимум и надграждащо 
равнище).

 • Последователност и приемственост  
в учебното съдържание чрез подходяща 
актуализация на вече придобити знания 
и умения и чрез ясно подчертани връзки 
между сродни теми и понятия

В учебника е спазен принципът за последовател
ност и приемственост в усвояването на учебното 
съдържание, чрез подходяща актуализация на вече 
придобити знания и умения. Последователността 
и приемствеността на учебното съдържание в 8. 
клас са неделима част от общата система на обу
чението по изобразително изкуство от началния до 
гимназиалния етап. Знанията и уменията се над
граждат и актуализират над усвоеното учебно съ
държание за прогимназиалния етап на основното 
образование.

В учебника ясно са изразени връзките между 
сродни теми и понятия на равнище очаквани ре
зултати и на ниво основни теми в програмата.

 • Системност и яснота при въвеждане на 
понятия

В учебника са включени 23 нови понятия по 
учебната програма по изобразително изкуство за 
8. клас. Предвидено е усвояването на новите поня
тия в учебника да се осъществява на две равнища: 
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1) във връзка с очакваните резултати по об
ласти на компетентност (ОК) на държавния обра
зователен стандарт – например: в ОК „Изкуство 
и неговата история“ – стил, иконографски канон; в 
ОК „Художествена дейност“ – пиктография, тех-
ники в живописта, гравюра, пластичен ескиз, от-
ливка; в ОК „Визуална култура и електронни ме
дии“ – дигитално изкуство;

2) във връзка с основните теми в учебната прог
рама. Пример за усвояване на нови знания (поня
тия) чрез вътрешнопредметна интеграция между 
различни основни теми е изясняването на поня
тията: стил в тема 1. „Изкуство и време – епоха, 
канон, стил“ във връзка с понятията: художествен 
музей, художествена галерия, художествена експо-
зиция в тема 3. „Творбата и музеят“; техники в жи-
вописта, гравюра, пластичен ескиз, отливка и т.н.

Предвидени са възможности за надграждане на 
знанията и уменията от обучението по изобрази
телно изкуство в 8. клас в останалите класове от 
гимназиалния етап.

 • Плавен преход и приемственост при  
въвеждането на новите знания и  
при развиването на умения

В съответствие с изискванията в учебната прог
рама по изобразително за 8. клас усвояването 
на нови знания в учебника е предвидено да се 
осъществява на сетивноаналитична основа чрез 
различни задачи.

В учебника е предвидена система за плавно 
и постепенно усвояване на нови знания, която 
води до постигане на очакваните резултати по ос
новните теми. Системата в учебника предвижда 
провеждане на обучение по основните теми при 
спазване на последователността им в учебната 
програма. Съобразена е и свободата, която пре
доставя учебната програма при подбора на ме
тодите и средствата за постигане на очакваните 
резултати.

 • Балансираност на информацията,  
предвидена за нови знания,  
за упражнения, за преговор и обобщения,  
в съответствие с препоръчителното  
процентно разпределение  
в учебната програма

В учебника са включени видове уроци, съобраз
но предвиденото примерно разпределение в учеб
ната програма за 8. клас за: нови знания (НЗН), 
упражнения и практически дейности (УПД), кон
трол и оценка (за входно и изходно ниво) (КО).

В учебника е спазено препоръчителното про

центно съотношение по брой часа за различните 
видове уроци. Не са допуснати отклонения от при
мерното разпределение по учебната програма.

 • Условия за формиране  
на ключовите компетентности,  
конкретизирани в учебна програма  
и възможности  
за практическото им прилагане

Включените уроци в учебника водят до фор
миране на ключови компетентности (КК) и до 
практическото им прилагане в нов контекст. В 
учебника са включени общо задачи/дейности за 
междупредметни връзки за развиване на ключови 
компетентности. 

От ключовите компетентности (КК) в учебната 
програма с найголеми възможности за стимули
ране на въображението, за изразяване на емоции 
в процеса на изобразителната дейност има клю
човата компетентност Културна компетентност 
и изразяване чрез творчество. В съдържанието 
на учебника тя има приоритетно значение за из
граждане на художествена и естетическа култура 
на учениците.

 • Условия за насърчаване и улесняване на 
самостоятелното търсене на информация 
от различни източници

В учебника са включени задачи за насърчава
не на самостоятелното проучване на информация 
(например: задачи за наблюдение и сравняване 
на обекти с културноисторическо значение, про
изведения на изобразителното изкуство от раз
лични видове и жанрове; задачи за самостоятелно 
търсене на информация от други информационни 
източници – информационни страници за изкуст
во, сайтове на музеи и галерии и др.).

 • Възможности за самостоятелно учене,  
критическо мислене и творчески дейности

В съдържанието на учебника важно значение 
имат уроците за практически дейности за разви
ване на творческите способности и въображение 
на учениците. Предвидено е в уроците за твор
чески дейности учениците да развиват умения за 
себеизразяване чрез усвояване на познания на 
сетивноаналитична и на практическа основа за 
изразни средства, дигитални изображения и др. 
Включени са въпроси и задачи за: естетическа 
оценка на природни обекти, изразяване на от
ношение към разглеждани творби на художници, 
развиване на критично мислене.
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 • Възможности за осъществяване  
на вътрешнопредметни и  
междупредметни връзки

Учебникът осигурява условия за реализиране 
на вътрешнопредметни и междупредметни връзки. 
Това е осъществено на три равнища: 

1) между уроци по всяка основна тема. Напри
мер: в обучението по основна тема 6. Технология 
на изящните изкуства (с. 41 – 51) се осъщест
вяват вътрешнопредметни връзки между уроци
те: Живописни техники – видове и Художествени 
проекти с живописни техники; Графичен образ и 
графични техники и Художествени проекти с гра-
фични техники;

2) между уроци от различни основни теми. Нап
ример: обучението по основна темата 1. Изкуство 
и време – епоха, стил, канон (с. 10 – 15) се осъ
ществява във връзка с основна тема 3. Творбата 
и музеят (с. 24 – 27);

3) между различни учебни предмети. Например: 
обучението по тема 4. Изобразителното изкуство 
и другите изкуства – литература се осъществя
ва във връзка с обучението по български език и 
литература, където учениците използват усвоени 
знания за художествен текст и мястото на илюс
трацията в него.

В обучението по тема 7. Дигитални изкуства в 
съвремието се осъществява във връзка с обуче
нието по информационни технологии, където уче
ниците прилагат усвоени знания за компютърна 
система, услуги и приложения в интернет и т.н.

 • Възможности за самооценяване  
на постиженията на учениците

При изпълнението на изобразителните задачи 
към всяка от темите е дадена възможност за са
мооценка на собствените постижения на ученика. 
Отговорите на ученика по зададени въпроси от 
учителя по всяка от основните теми в учебника – 
устно, писмено или под форма на тест, представ
лява начин за самооценяване.

В учебника са включени и комбинирани картин-
ни тестове с въпроси за преговор и обобщение и 
задача за анализ и практическа дейност по всяка 
от основните теми в структурата на учебника. Тес-
товете се попълват самостоятелно от учениците 
във връзка с изпълнение на задачи.

В процеса на обучение те бързо дават обратна 
връзка за равнището на усвоени знания и умения. 
Установяването на входно и изходно ниво на зна
ния и умения се извършва чрез попълване на кар
тинен тест и изпълнение на практическа задача. 

4. ПРИМЕРНО 
ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
ЗА 8. КЛАС

Използвани са следните съкращения за клю-
чови компетентности (КК – 1, КК – 2, КК – 3, КК 
– 4, КК – 5, КК – 6, КК – 7) и за дейности и между-
предметни връзки (а, б, в, г, д, е, ж) по учебната 
програма по изобразително изкуство за 8. клас 
в примерното годишно разпределение на учеб-
ното съдържание.
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КК – 1. Компетентности в областта на българ-
ския език:

а) умения за изказване в дискусия;
б) умения за формулиране на теза, за привеж

дане на аргументи;
в) способности за обобщаване на разсъждения 

за понятия: историческо развитие, културноисто
рическо наследство, епоха, стил;

г) умения за писмено общуване и общуване на 
роден език в културни ситуации;

д) използва правилни граматични и езикови 
средства;

е) описване на обекти, произведения на изоб
разителното изкуство и визуални елементи за со
циална комуникация;

ж) използване на знания за езика, усвояване и 
употреба на понятия за изобразителното изкуст
во: направление, вид, жанр, сюжет, тема, изразни 
средства, знаци и символи, форма, обем, прос
транство, композиция, хармония, контраст, ритъм, 
движение.

КК – 2. Умения за общуване на чужди езици:
а) разбиране на културното многообразие чрез 

общуване на чужди езици;
б) обогатяване на знанията за изобразителното 

изкуство и художествената култура в други стра
ни, прилагане на знания за общуване и подбор на 
информация за произведения в изкуството;

в) използване на чужди езици за възприемане 
и обработка на информация при презентиране на 
произведения на изкуството.

КК – 3. Математическа компетентност и ос-
новни компетентности в областта на природните 
науки и на технологиите:

а) умения за формулиране и привеждане на ар
гументи;

б) прилагане на логическо мислене по теми от 
програмата по изобразително изкуство;

в) разбиране на алгебрични и геометрични за
висимости, приложени в произведения на изку
ството и технологиите;

г) прилагане на математически знания за про
порции и перспектива;

д) развиване на представи за визуални харак
теристики на форми и линии, съотношения и ко
личества, прилагане на математически методи на 
мислене (логическо и пространствено);

е) прилагане на знания за понятия с общ харак
тер: природа, обект, среда, система и подсистема, 
процеси.

КК – 4. Дигитална компетентност:
а) познаване на възможностите на компютъра 

и прилагане на компютърни програми за проучва
не, систематизиране, обработване, архивиране и 
ползване на информация за шрифт, дизайн, диги
тално изкуство;

б) интерактивна употреба на информацион
нокомуникативни технически средства за въз
приемане на художествени произведения, сбирки, 
виртуални посещения на галерии;

в) употреба на информационни и технически 
средства за презентиране на произведения на 
съвременно изкуство.

КК – 5. Умения за учене:
а) развиване на познания за художествени 

творби и творчески дейности;
б) планиране на самостоятелната работа на 

ученика;
в) участие в екипна работа по дейности.

КК – 6. Социални и граждански компетент-
ности:

а) изразяване на междуличностни и междукул
турни умения за общуване чрез творчество;

б) създаване на колективни творчески проекти;
в) развиване на толерантност при участия в ко

лективни творчески изяви и проекти.

КК – 7. Инициативност и предприемчивост:
а) развиване на инициативност, креативност и 

новаторство, активно участие в творчески проекти;
б) практическо използване на материали и по

собия, представяне на резултати от творчески 
дейности в обществена среда;

КК – 8. Културна компетентност и умения за 
изразяване чрез творчество:

а) разбиране на ролята на естетическите фак
тори в околната среда (природна и обществена);

б) проявяване на толерантност към културното 
многообразие;

в) развиване на естетическо чувство чрез артис
тично себеизразяване и участие в културния живот;

г) формиране на художествена култура при въз
приемане на художествени произведения в музеи, 
галерии и сбирки в културни центрове.

КК – 9. Умения за подкрепа на устойчивото раз-
витие и за здравословен начин на живот и спорт:

а) проява на лична отговорност за опазване на 
околната среда и здравето на човека чрез учас
тие в инициативи с творчески дейности и проекти;

б) решаване на социални проблеми за преодо
ляване на различия и неравенство между хората 
чрез разпространение на теми и произведения на 
изкуството.
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Календар –
седмица/
брой часа

Тема Вид на урока Компетентности като очаквани резултати 
от обучението

Нови
понятия

Контекст и дейности за 
всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/или 

раздели
Оценява се резултатът 

от изпълнение на:

Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8

Седмица 1 Какво знам и мога 
в началото на осми 
клас?

Контрол и оценка
(диагностика на 
входно равнище)

Различава характерни стилове и направления 
в изкуството на XIX – XX в.
Знае основни понятия за съвременното изкуство.

Установяване на входно ниво на знания, 
умения, отношения
КК – 8в; КК – 5б

Визуален тест
Практическа задача

Седмица 2 Изкуство и време Нови знания Разбира връзката между епоха, иконографски канон и 
стил.
Разпознава иконографски канон в произведения на 
изкуството.

стил
иконографски канон

Сравняване и съпоставяне на творби от 
изобразителното изкуство и архитектурата 
от различни епохи и направления.
КК – 1е, ж; КК – 8г; КК – 4б, в

Проучване
Дискусия

Седмица 3 Стилове в изкуството 
и архитектурата

Обобщение и пре-
говор

Разпознава произведения на изкуството и 
архитектурата от даден стил.
Сравнява и коментира стилове 
чрез техни специфични белези.

Съпоставяне на произведения на изкуството 
и архитектурата от различни стилове.
КК – 1в, е; КК – 8г; КК – 4б, в

Творческа задача
Визуален тест за самооце-
няване и преговор

Седмица 4 Шрифт и писмени 
паметници

Нови знания Познава най-общо ролята на шрифта за писмената 
култура.
Оценява значението на шрифта за развитието на 
писмената култура.

пиктограма
буква

Проучване на развитието на писмените 
знаци като средство за комуникация през 
различните епохи.
Създаване на художествен проект с изразни 
средства на шрифта.
КК – 1а, д; КК – 2в

Дискусия
Творческа задача

Седмица 5 Миналото е мостът 
към бъдещето

Нови знания Коментира значението на музея за съхраняване и попу-
ляризиране на изкуството.

художествен музей 
художествена галерия

Проучване и презентиране на художествени 
музеи и галерии за изкуство. 
КК – 1е, ж; КК – 2б, в; КК – 8г

Проучване
Дискусия

Седмица 6 Художествени галерии Нови знания Описва художествена творба или експонат в резултат на 
посещение в музей.

художествена експозиция Проучване в интернет и презентиране на 
художествени творби от експозиция или 
експонати от музей. КК – 1е, ж; КК – 2б, 
в; КК – 8г

Художествена задача
Визуален тест за самооце-
няване и преговор

Седмица 7 Илюстрация – видове Нови знания Познава видове илюстрация и тяхната роля в книгата. художествена илюстрация
научна илюстрация

Коментиране на ролята на илюстрацията в 
художественото оформление на книга.
КК – 1д, ж

Дискусия
Художествена задача

Седмица 8 Художествено оформ-
ление на книга

Нови знания Разбира значението на художественото оформление на 
книгата.

дизайн на книгата: 
обложка, корица, титул, 
форзац, книжно тяло

Разработване на художествен проект за 
офор мление на книга с шрифт и илюстра-
ция.
КК – 1д, ж; КК – 3д; КК – 5б

Художествена задача
Визуален тест за самооце-
няване и преговор

Седмица 9 Изкуство на графитите Нови знания Познава най-общо графитите и стрийтарта като сред-
ство за комуникация и нова форма на социална пози-
ция. 

пиктография
шаблон

Проучване на творчески изяви чрез графити 
и стрийтарт в обществена среда.
КК – 2б, в, КК – 6а, КК – 8а

Проучване
Дискусия

Седмица 10 Художествен проект 
за графити

Упражнения и прак-
тическа дейност

Коментира начини за визуализиране на идеи чрез из-
разни средства на графитите и стрийтарта в обществена 
среда.

Разработване на художествен проект за 
графити по социална тема.
КК – 6а, б; КК – 7а; КК – 8а

Художествена задача

Седмица 11 Живописни техники – 
видове

Нови знания Разбира специфични особености на основни живописни 
техники – акварел, темпера, акрил, смесени техники, 
пастел, масло.

покривна техника лазурна 
техника

Проучване на специфични особености на 
основни живописни техники в творби на 
художници. 
КК – 1а; КК – 4а; КК – 8в

Проучване
Дискусия

Седмица 12 Художествени проекти 
с живописни техники

Упражнения и прак-
тическа дейност

Прилага живописни техники и технологии в изобрази-
телна дейност.

Създаване на проект с класически и нови 
живописни техники и технологии. 
КК – 1а; КК – 4а; КК – 5б; КК – 8в;

Художествена задача
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Календар –
седмица/
брой часа

Тема Вид на урока Компетентности като очаквани резултати 
от обучението

Нови
понятия

Контекст и дейности за 
всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/или 

раздели
Оценява се резултатът 

от изпълнение на:

Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8

Седмица 1 Какво знам и мога 
в началото на осми 
клас?

Контрол и оценка
(диагностика на 
входно равнище)

Различава характерни стилове и направления 
в изкуството на XIX – XX в.
Знае основни понятия за съвременното изкуство.

Установяване на входно ниво на знания, 
умения, отношения
КК – 8в; КК – 5б

Визуален тест
Практическа задача

Седмица 2 Изкуство и време Нови знания Разбира връзката между епоха, иконографски канон и 
стил.
Разпознава иконографски канон в произведения на 
изкуството.

стил
иконографски канон

Сравняване и съпоставяне на творби от 
изобразителното изкуство и архитектурата 
от различни епохи и направления.
КК – 1е, ж; КК – 8г; КК – 4б, в

Проучване
Дискусия

Седмица 3 Стилове в изкуството 
и архитектурата

Обобщение и пре-
говор

Разпознава произведения на изкуството и 
архитектурата от даден стил.
Сравнява и коментира стилове 
чрез техни специфични белези.

Съпоставяне на произведения на изкуството 
и архитектурата от различни стилове.
КК – 1в, е; КК – 8г; КК – 4б, в

Творческа задача
Визуален тест за самооце-
няване и преговор

Седмица 4 Шрифт и писмени 
паметници

Нови знания Познава най-общо ролята на шрифта за писмената 
култура.
Оценява значението на шрифта за развитието на 
писмената култура.

пиктограма
буква

Проучване на развитието на писмените 
знаци като средство за комуникация през 
различните епохи.
Създаване на художествен проект с изразни 
средства на шрифта.
КК – 1а, д; КК – 2в

Дискусия
Творческа задача

Седмица 5 Миналото е мостът 
към бъдещето

Нови знания Коментира значението на музея за съхраняване и попу-
ляризиране на изкуството.

художествен музей 
художествена галерия

Проучване и презентиране на художествени 
музеи и галерии за изкуство. 
КК – 1е, ж; КК – 2б, в; КК – 8г

Проучване
Дискусия

Седмица 6 Художествени галерии Нови знания Описва художествена творба или експонат в резултат на 
посещение в музей.

художествена експозиция Проучване в интернет и презентиране на 
художествени творби от експозиция или 
експонати от музей. КК – 1е, ж; КК – 2б, 
в; КК – 8г

Художествена задача
Визуален тест за самооце-
няване и преговор

Седмица 7 Илюстрация – видове Нови знания Познава видове илюстрация и тяхната роля в книгата. художествена илюстрация
научна илюстрация

Коментиране на ролята на илюстрацията в 
художественото оформление на книга.
КК – 1д, ж

Дискусия
Художествена задача

Седмица 8 Художествено оформ-
ление на книга

Нови знания Разбира значението на художественото оформление на 
книгата.

дизайн на книгата: 
обложка, корица, титул, 
форзац, книжно тяло

Разработване на художествен проект за 
офор мление на книга с шрифт и илюстра-
ция.
КК – 1д, ж; КК – 3д; КК – 5б

Художествена задача
Визуален тест за самооце-
няване и преговор

Седмица 9 Изкуство на графитите Нови знания Познава най-общо графитите и стрийтарта като сред-
ство за комуникация и нова форма на социална пози-
ция. 

пиктография
шаблон

Проучване на творчески изяви чрез графити 
и стрийтарт в обществена среда.
КК – 2б, в, КК – 6а, КК – 8а

Проучване
Дискусия

Седмица 10 Художествен проект 
за графити

Упражнения и прак-
тическа дейност

Коментира начини за визуализиране на идеи чрез из-
разни средства на графитите и стрийтарта в обществена 
среда.

Разработване на художествен проект за 
графити по социална тема.
КК – 6а, б; КК – 7а; КК – 8а

Художествена задача

Седмица 11 Живописни техники – 
видове

Нови знания Разбира специфични особености на основни живописни 
техники – акварел, темпера, акрил, смесени техники, 
пастел, масло.

покривна техника лазурна 
техника

Проучване на специфични особености на 
основни живописни техники в творби на 
художници. 
КК – 1а; КК – 4а; КК – 8в

Проучване
Дискусия

Седмица 12 Художествени проекти 
с живописни техники

Упражнения и прак-
тическа дейност

Прилага живописни техники и технологии в изобрази-
телна дейност.

Създаване на проект с класически и нови 
живописни техники и технологии. 
КК – 1а; КК – 4а; КК – 5б; КК – 8в;

Художествена задача
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1 2 3 4 5 6 7 8

Седмица 13 Графичен образ и 
графични техники

Нови знания Разбира особеностите на изграждане на графичния 
образ при различните графични техники. Коментира 
техническите особености на графични отпечатъци.

гравюра 
литография 
офорт

Проучване на основни графични техники и 
технологии в творби на художници.
КК – 1а; КК – 4а; КК – 8в

Проучване
Дискусия

Седмица 14 Художествени проекти 
с графични техники

Упражнения и прак-
тическа дейност

Прилага графични техники и технологии в изобразител-
на дейност.

Създаване на художествен проект за изпъл-
нение на монотипия или висок печат.
КК – 1а; КК – 4а; КК – 5б; КК – 8в

Художествена задача

Седмица 15 Триизмерна и релефна 
форма в скулптурата

Нови знания Разбира особеностите на изграждане на скулптурна 
форма.
Познава технологии за създаване на скулптурна творба.

пластичен ескиз
отливка

Проучване на техники и технологии за съз-
даване на триизмерна форма в скулптурни 
творби.
КК – 1а; КК – 4а; КК – 8в

Визуален тест за самооце-
няване и преговор
Оценява се резултатът от 
изпълнение на визуален 
тест.

Седмица 16 Дигитални изкуства – 
видове

Нови знания Познава най-общо особеностите и проявите на дигитал-
ното изкуство.

дигитално изкуство Оценяване на въздействието на изразни 
средства и технологии в дигитални изку-
ства. 
КК – 1ж; КК – 2б; КК – 4а, б; КК – 8в

Проучване
Дискусия

Седмица 17 Дигитални изкуства 
и електронни техно-
логии 

Нови знания Прилага визуални знаци и символи в електронни мрежи 
за комуникация и информация. 

Участие с дигитален проект в интерактивни 
форми за комуникация с изкуство. 
КК – 1ж; КК – 2б; КК – 4а, б;
КК – 8в

Художествена задача

Седмица 18 Какво научих в края 
на осми клас?

Контрол и оценка
(диагностика на 
изходно равнище)

Установяване на изходно равнище на знания, умения, 
отношения.

Установяване на изходно ниво на знания, 
умения, отношения.
КК – 8в; КК – 5б

Визуален тест
Практическа задача

Забележка: 1. Примерното го
дишно разпределение по изоб
разително изкуство за 8. клас се 
прилага съобразно учебния план 
на училището.

2. Урочните единици в пример
ното годишно разпределение са 
с времетраене по 1 учебен час.
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1 2 3 4 5 6 7 8

Седмица 13 Графичен образ и 
графични техники

Нови знания Разбира особеностите на изграждане на графичния 
образ при различните графични техники. Коментира 
техническите особености на графични отпечатъци.

гравюра 
литография 
офорт

Проучване на основни графични техники и 
технологии в творби на художници.
КК – 1а; КК – 4а; КК – 8в

Проучване
Дискусия

Седмица 14 Художествени проекти 
с графични техники

Упражнения и прак-
тическа дейност

Прилага графични техники и технологии в изобразител-
на дейност.

Създаване на художествен проект за изпъл-
нение на монотипия или висок печат.
КК – 1а; КК – 4а; КК – 5б; КК – 8в

Художествена задача

Седмица 15 Триизмерна и релефна 
форма в скулптурата

Нови знания Разбира особеностите на изграждане на скулптурна 
форма.
Познава технологии за създаване на скулптурна творба.

пластичен ескиз
отливка

Проучване на техники и технологии за съз-
даване на триизмерна форма в скулптурни 
творби.
КК – 1а; КК – 4а; КК – 8в

Визуален тест за самооце-
няване и преговор
Оценява се резултатът от 
изпълнение на визуален 
тест.

Седмица 16 Дигитални изкуства – 
видове

Нови знания Познава най-общо особеностите и проявите на дигитал-
ното изкуство.

дигитално изкуство Оценяване на въздействието на изразни 
средства и технологии в дигитални изку-
ства. 
КК – 1ж; КК – 2б; КК – 4а, б; КК – 8в

Проучване
Дискусия

Седмица 17 Дигитални изкуства 
и електронни техно-
логии 

Нови знания Прилага визуални знаци и символи в електронни мрежи 
за комуникация и информация. 

Участие с дигитален проект в интерактивни 
форми за комуникация с изкуство. 
КК – 1ж; КК – 2б; КК – 4а, б;
КК – 8в

Художествена задача

Седмица 18 Какво научих в края 
на осми клас?

Контрол и оценка
(диагностика на 
изходно равнище)

Установяване на изходно равнище на знания, умения, 
отношения.

Установяване на изходно ниво на знания, 
умения, отношения.
КК – 8в; КК – 5б

Визуален тест
Практическа задача

1515
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ТЕМА 1. ИЗКУСТВО И ВРЕМЕ – ЕПОХА, КАНОН, СТИЛ

Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по темата 
в съответствие с изискванията в учебната 

програма

Образователни проблеми, разгле
дани в темата и в художествената 

практика към нея 
Дейности и задачи: Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5

Изкуство и време – на гра
ницата на две столетия
нови знания
стил 
иконографски канон

• Разбира връзката между епоха, иконографски 
канон и стил в развитието на изкуството и ги 
разграничава. 
• Разпознава иконографски канон в произведе-
ния на изкуството.

Връзки между епоха и иконографски 
канон

• Съпоставяне на творби от различни исторически епохи.
• Коментиране на връзки между епоха, иконографски 
канон в произведения на изкуството.

Изображения с творби на изобразителното изкуство от 
различни епохи – с. 10 – 11

Речник на нови понятия – с. 10

Стилове в изкуството и 
архитектурата

Обобщение и преговор

• Разпознава произведения на изкуството и 
архитектурата, характерни за даден стил.
• Сравнява и коментира стилове на основа на 
техни специфични белези.

Стилове в изкуството и в архитекту-
рата – основни характеристики

• Разработване на проект с композиция от плоски или 
обемни форми за съвременна сграда (колаж с различни 
видове материали).
• Проучване на информация в интернет за творчеството 
на архитекта Франк О. Гери и творби на Джеф Кунс, в стил 
неопоп.

Изображения с творби на изобразителното изкуство и 
архитектурата от различни епохи и стилове – с. 12 – 
13
Рубрики: „Още за...“, „Вашето мнение за...“, „Творчески 
задачи“, с. 12 – 13

Картинен тест – 1 Знания и умения по очакваните резултати на 
тема 1

Обобщение и проверка на знания за: 
епоха, канон и стил в изкуството и 
архитектурата

Изпълнение на визуален тест за текущ контрол и оценка 
на знания и умения

 Визуален тест, с. 16

5. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ И РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ
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ТЕМА 1. ИЗКУСТВО И ВРЕМЕ – ЕПОХА, КАНОН, СТИЛ

Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по темата 
в съответствие с изискванията в учебната 

програма

Образователни проблеми, разгле
дани в темата и в художествената 

практика към нея 
Дейности и задачи: Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5

Изкуство и време – на гра
ницата на две столетия
нови знания
стил 
иконографски канон

• Разбира връзката между епоха, иконографски 
канон и стил в развитието на изкуството и ги 
разграничава. 
• Разпознава иконографски канон в произведе-
ния на изкуството.

Връзки между епоха и иконографски 
канон

• Съпоставяне на творби от различни исторически епохи.
• Коментиране на връзки между епоха, иконографски 
канон в произведения на изкуството.

Изображения с творби на изобразителното изкуство от 
различни епохи – с. 10 – 11

Речник на нови понятия – с. 10

Стилове в изкуството и 
архитектурата

Обобщение и преговор

• Разпознава произведения на изкуството и 
архитектурата, характерни за даден стил.
• Сравнява и коментира стилове на основа на 
техни специфични белези.

Стилове в изкуството и в архитекту-
рата – основни характеристики

• Разработване на проект с композиция от плоски или 
обемни форми за съвременна сграда (колаж с различни 
видове материали).
• Проучване на информация в интернет за творчеството 
на архитекта Франк О. Гери и творби на Джеф Кунс, в стил 
неопоп.

Изображения с творби на изобразителното изкуство и 
архитектурата от различни епохи и стилове – с. 12 – 
13
Рубрики: „Още за...“, „Вашето мнение за...“, „Творчески 
задачи“, с. 12 – 13

Картинен тест – 1 Знания и умения по очакваните резултати на 
тема 1

Обобщение и проверка на знания за: 
епоха, канон и стил в изкуството и 
архитектурата

Изпълнение на визуален тест за текущ контрол и оценка 
на знания и умения

 Визуален тест, с. 16
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ТЕМА 2. ШРИФТ И ПИСМЕНА КУЛТУРА

Тема на урока в 
учебника

Вид на урока
Нови понятия 

Очаквани резултати по темата 
в съответствие с изискванията 

в учебната програма

Образователни проблеми,  
разгледани в темата и в 

художествената практика към нея 
Дейности и задачи: Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5

Шрифт и писмени 
паметници

нови знания
пиктограма 
буква

• Разпознава приложението на шрифта в 
исторически план.
• Използва знания за шрифта за иден-
тифициране на исторически писмени 
паметници.
• Оценява значението на шрифта за раз-
витието на писмената култура.

• Писмените знаци като средство за комуникация 
през различните епохи.
• Различни начини за изобразяване на буквите в 
историческото развитие на изкуството.
• Ролята на шрифта за естетическото възприема-
не на писмената култура.

• Коментиране на шрифтове в писмени паметници от различни 
исторически епохи.
• Създаване на композиция от геомет рични елементи и изоб-
ражения на животни и хора в духа на ръкопис ните книги.
• Разработване на буквен знак с елемен ти от образа на жи-
вотно или пред мет.

Изображения с шрифтове и писмени паметници от 
различни епохи и култури – с. 18 – 21
Рубрики: Още за...“, „Вашето мнение за...“ – с. 19, 
Творческа задача – с. 21

Визуален тест – 2 Знания и умения за шрифт и писмена 
култура

Обобщение и проверка на знания за шрифт и 
писмени паметници

Изпълнение на визуален тест за текущ контрол и оценка на 
знания и умения

Визуален тест, с. 22
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ТЕМА 2. ШРИФТ И ПИСМЕНА КУЛТУРА

Тема на урока в 
учебника

Вид на урока
Нови понятия 

Очаквани резултати по темата 
в съответствие с изискванията 

в учебната програма

Образователни проблеми,  
разгледани в темата и в 

художествената практика към нея 
Дейности и задачи: Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5

Шрифт и писмени 
паметници

нови знания
пиктограма 
буква

• Разпознава приложението на шрифта в 
исторически план.
• Използва знания за шрифта за иден-
тифициране на исторически писмени 
паметници.
• Оценява значението на шрифта за раз-
витието на писмената култура.

• Писмените знаци като средство за комуникация 
през различните епохи.
• Различни начини за изобразяване на буквите в 
историческото развитие на изкуството.
• Ролята на шрифта за естетическото възприема-
не на писмената култура.

• Коментиране на шрифтове в писмени паметници от различни 
исторически епохи.
• Създаване на композиция от геомет рични елементи и изоб-
ражения на животни и хора в духа на ръкопис ните книги.
• Разработване на буквен знак с елемен ти от образа на жи-
вотно или пред мет.

Изображения с шрифтове и писмени паметници от 
различни епохи и култури – с. 18 – 21
Рубрики: Още за...“, „Вашето мнение за...“ – с. 19, 
Творческа задача – с. 21

Визуален тест – 2 Знания и умения за шрифт и писмена 
култура

Обобщение и проверка на знания за шрифт и 
писмени паметници

Изпълнение на визуален тест за текущ контрол и оценка на 
знания и умения

Визуален тест, с. 22



20

ТЕМА 3. ТВОРБАТА И МУЗЕЯТ

Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по темата 
в съответствие с изискванията 

в учебната програма

Образователни проблеми,  
разгледани в темата и в 

художествената практика към нея 
Дейности и задачи: Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5

Миналото е мост към 
бъдещето

нови знания

художествен музей

• Познава предназначението на музея и 
неговата обществена роля.
• Разграничава художествен музей и галерия 
от други видове музеи.
• Коментира значението на музея за съхра-
няване и популяризиране на изкуството.

• Роля на музеите и изложбени те цен-
трове за съхраняване и популя ризиране 
на произведения на из куството.
• Различия между ху дожествен музей и 
други видове му зеи. 

• Проучване в интернет на експозиции в световни 
художествени музеи и изложбени центрове.

Изображения с експонати, художествени експозиции и худо-
жествени музеи – с. 24 – 25
Рубрики: Речник с нови понятия, „Още за...“

Художествени галерии

нови знания

художествена галерия

• Описва художествена творба или експонат 
в резултат на посещение в музей.

• Художествени творби – експонати в 
музей.
• Особености на художествена експо-
зиция.

• Съпоставяне и откриване на разлика между 
експонати в художествена галерия и в художествен 
музей.
• Проучване в интернет на художествени произ-
ведения от автор в конкретен стил или направле-
ние.
• Разработване на проект за плакат за изложба с 
творби на автор от проучването. 

Изображения с художествени експозиции и художествени гале-
рии – с. 26 – 27
Рубрики: „Още за...“, „Творческа задача“, с. 27

Визуален тест – 3 Знания за художествени музеи, галерии и 
изложбени експозиции

Обобщение и проверка на знания за 
художествени музеи, галерии и излож-
бени експозиции

Изпълнение на визуален тест за самооценяване и 
преговор

Визуален тест – с. 28
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ТЕМА 3. ТВОРБАТА И МУЗЕЯТ

Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по темата 
в съответствие с изискванията 

в учебната програма

Образователни проблеми,  
разгледани в темата и в 

художествената практика към нея 
Дейности и задачи: Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5

Миналото е мост към 
бъдещето

нови знания

художествен музей

• Познава предназначението на музея и 
неговата обществена роля.
• Разграничава художествен музей и галерия 
от други видове музеи.
• Коментира значението на музея за съхра-
няване и популяризиране на изкуството.

• Роля на музеите и изложбени те цен-
трове за съхраняване и популя ризиране 
на произведения на из куството.
• Различия между ху дожествен музей и 
други видове му зеи. 

• Проучване в интернет на експозиции в световни 
художествени музеи и изложбени центрове.

Изображения с експонати, художествени експозиции и худо-
жествени музеи – с. 24 – 25
Рубрики: Речник с нови понятия, „Още за...“

Художествени галерии

нови знания

художествена галерия

• Описва художествена творба или експонат 
в резултат на посещение в музей.

• Художествени творби – експонати в 
музей.
• Особености на художествена експо-
зиция.

• Съпоставяне и откриване на разлика между 
експонати в художествена галерия и в художествен 
музей.
• Проучване в интернет на художествени произ-
ведения от автор в конкретен стил или направле-
ние.
• Разработване на проект за плакат за изложба с 
творби на автор от проучването. 

Изображения с художествени експозиции и художествени гале-
рии – с. 26 – 27
Рубрики: „Още за...“, „Творческа задача“, с. 27

Визуален тест – 3 Знания за художествени музеи, галерии и 
изложбени експозиции

Обобщение и проверка на знания за 
художествени музеи, галерии и излож-
бени експозиции

Изпълнение на визуален тест за самооценяване и 
преговор

Визуален тест – с. 28
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ТЕМА 4. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ДРУГИТЕ ИЗКУСТВА – ЛИТЕРАТУРА

Тема на урока в 
учебника

Вид на урока
Нови понятия 

Очаквани резултати по 
темата в съответствие с изискванията 

в учебната програма

Образователни проблеми, 
разгледани в темата и в 

художествената практика към нея
Дейности и задачи: Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5
Илюстрация – ви
дове

нови знания
художествена илюс-
трация

научна илюстрация

• Познава видове илюстрация и тяхната 
роля в книгата.

• Видове илюстрация.

• Роля на илюстрацията и графич ното оформле-
ние на книга та за възприемане на лите ратурни 
текстове.

• Сравняване и коментиране на изображения в учебниците 
в зависимост от изучавания пред мет.
• Създаване на илюстрация от роман на историческа тема 
от литературния жанр фентъзи:
– проучване на времето, бита, костю ми, среда, описани в 
текста;
– разработване на композиция по избран момент от твор-
бата;
– преценяване на мястото на илюстрацията в страницата.

Изображения на различни видове илюстрации – с. 30 
– 31
Рубрики: „Още за...“, Личности, творби, събития“, „Ва-
шето мнение“, „Творческа задача“ – с. 30 – 31
Речник на нови понятия 

Художествено офор
мление на книга

нови знания

дизайн на книгата:
обложка, корица, 
титул, форзац, книж-
но тяло

• Разбира значението на художественото 
оформление на книгата.
• Коментира ролята на илюстрацията за 
възприемане на литературното произве-
дение и връзката є с оформлението на 
книгата.

• Графично оформление на книга.
• Илюстрацията и графичното оформление на 
книгата като носители на културна инфор мация и 
сред ство за взаимодействие между хората.

• Коментиране на художествено оформление на книги.
• Разработване на художествен проект за оформление на 
книга с подходящ шрифт и илюстрация:
– създаване на примерна схема в компютърна програма за 
мястото на всички елементи в страницата;
– създаване на дигитално изображение на рисунката 
(илюстрация);
– по местване на илюстрацията в страницата – съобразява-
не на големина и разположение.

Изображения на различни варианти с художествено 
оформление на книги – с. 32 – 33
Рубрики: „Вашето мнение“, „Творческа задача“ – с. 32 
– 33

Визуален тест – 4 Текущ контрол и оценка на знания и уме-
ния по тема 4 на учебната програма

Обобщение и проверка на знания за видове илюс-
трации и художествено оформление на книга

Изпълнение на визуален тест за самооценяване и преговор Визуален тест – с. 34
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ТЕМА 4. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ДРУГИТЕ ИЗКУСТВА – ЛИТЕРАТУРА

Тема на урока в 
учебника

Вид на урока
Нови понятия 

Очаквани резултати по 
темата в съответствие с изискванията 

в учебната програма

Образователни проблеми, 
разгледани в темата и в 

художествената практика към нея
Дейности и задачи: Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5
Илюстрация – ви
дове

нови знания
художествена илюс-
трация

научна илюстрация

• Познава видове илюстрация и тяхната 
роля в книгата.

• Видове илюстрация.

• Роля на илюстрацията и графич ното оформле-
ние на книга та за възприемане на лите ратурни 
текстове.

• Сравняване и коментиране на изображения в учебниците 
в зависимост от изучавания пред мет.
• Създаване на илюстрация от роман на историческа тема 
от литературния жанр фентъзи:
– проучване на времето, бита, костю ми, среда, описани в 
текста;
– разработване на композиция по избран момент от твор-
бата;
– преценяване на мястото на илюстрацията в страницата.

Изображения на различни видове илюстрации – с. 30 
– 31
Рубрики: „Още за...“, Личности, творби, събития“, „Ва-
шето мнение“, „Творческа задача“ – с. 30 – 31
Речник на нови понятия 

Художествено офор
мление на книга

нови знания

дизайн на книгата:
обложка, корица, 
титул, форзац, книж-
но тяло

• Разбира значението на художественото 
оформление на книгата.
• Коментира ролята на илюстрацията за 
възприемане на литературното произве-
дение и връзката є с оформлението на 
книгата.

• Графично оформление на книга.
• Илюстрацията и графичното оформление на 
книгата като носители на културна инфор мация и 
сред ство за взаимодействие между хората.

• Коментиране на художествено оформление на книги.
• Разработване на художествен проект за оформление на 
книга с подходящ шрифт и илюстрация:
– създаване на примерна схема в компютърна програма за 
мястото на всички елементи в страницата;
– създаване на дигитално изображение на рисунката 
(илюстрация);
– по местване на илюстрацията в страницата – съобразява-
не на големина и разположение.

Изображения на различни варианти с художествено 
оформление на книги – с. 32 – 33
Рубрики: „Вашето мнение“, „Творческа задача“ – с. 32 
– 33

Визуален тест – 4 Текущ контрол и оценка на знания и уме-
ния по тема 4 на учебната програма

Обобщение и проверка на знания за видове илюс-
трации и художествено оформление на книга

Изпълнение на визуален тест за самооценяване и преговор Визуален тест – с. 34
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ТЕМА 5. ИЗКУСТВО И СОЦИАЛНА КОМУНИКАЦИЯ – ГРАФИТИ И СТРИЙТ АРТ

Тема на урока в 
учебника

Вид на урока
Нови понятия 

Очаквани резултати по темата 
в съответствие с изискванията 

в учебната програма

Образователни проблеми,  
разгледани в темата и в 

художествената практика към нея
Дейности и задачи: Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5
Изкуството на 
графитите

нови знания

пиктография 
шаблон

• Познава най-общо графитите и стрийтар-
та като средство за комуникация и нова 
форма на социална позиция.
• Коментира графитите и стрийтарта като 
израз на социалнополитическа позиция и 
естетика.

• Изкуството на графи тите и на стрийтарта – 
средства за социална комуникация с 
художествени средства.
• Значение на графитите и стрийтарта за 
изразяване на естетическа и социално-
по литическа позиция.

• Обсъждане на групов проект за реализи рането на графити на тема, 
свързана с честването на Деня на българската просвета и култура и на 
славянската писменост.
• Проучване на графити в обществена среда на културни и социални 
теми от български автори.

Изображения на графити и стрийтарт – с. 
36 – 37
Рубрики: „Вашето мнение“, Речник на 
нови понятия

Художествен про
ект за графити

нови знания

• Създава проект за графити. • Изразни средства и техники за изпълнение на 
графити и стрийтарт.
• Художествен проект за графити – колективно 
творчество.

• Коментиране на ролята на графитите в съвременната култура и въз-
действието им в обществената среда.
• Обсъждане на изобразителни техники за графити.
• Създаване на проект за графити – композиция от буквени знаци на ки-
рилица, различни шрифтове, в съчетание със сим воли; цветови решения 
и техники за изпълнение.

Изображения на графити и стрийтарт – с. 
38 – 39
Рубрики: „Още за...“, „Вашето мнение“ – 
с. 39

Визуален тест 
– 5

Текущ контрол и оценка на знания и умения Изпълнение на визуален тест за самооценяване и преговор Визуален тест – с. 40 
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ТЕМА 5. ИЗКУСТВО И СОЦИАЛНА КОМУНИКАЦИЯ – ГРАФИТИ И СТРИЙТ АРТ

Тема на урока в 
учебника

Вид на урока
Нови понятия 

Очаквани резултати по темата 
в съответствие с изискванията 

в учебната програма

Образователни проблеми,  
разгледани в темата и в 

художествената практика към нея
Дейности и задачи: Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5
Изкуството на 
графитите

нови знания

пиктография 
шаблон

• Познава най-общо графитите и стрийтар-
та като средство за комуникация и нова 
форма на социална позиция.
• Коментира графитите и стрийтарта като 
израз на социалнополитическа позиция и 
естетика.

• Изкуството на графи тите и на стрийтарта – 
средства за социална комуникация с 
художествени средства.
• Значение на графитите и стрийтарта за 
изразяване на естетическа и социално-
по литическа позиция.

• Обсъждане на групов проект за реализи рането на графити на тема, 
свързана с честването на Деня на българската просвета и култура и на 
славянската писменост.
• Проучване на графити в обществена среда на културни и социални 
теми от български автори.

Изображения на графити и стрийтарт – с. 
36 – 37
Рубрики: „Вашето мнение“, Речник на 
нови понятия

Художествен про
ект за графити

нови знания

• Създава проект за графити. • Изразни средства и техники за изпълнение на 
графити и стрийтарт.
• Художествен проект за графити – колективно 
творчество.

• Коментиране на ролята на графитите в съвременната култура и въз-
действието им в обществената среда.
• Обсъждане на изобразителни техники за графити.
• Създаване на проект за графити – композиция от буквени знаци на ки-
рилица, различни шрифтове, в съчетание със сим воли; цветови решения 
и техники за изпълнение.

Изображения на графити и стрийтарт – с. 
38 – 39
Рубрики: „Още за...“, „Вашето мнение“ – 
с. 39

Визуален тест 
– 5

Текущ контрол и оценка на знания и умения Изпълнение на визуален тест за самооценяване и преговор Визуален тест – с. 40 
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ТЕМА 6. ТЕХНОЛОГИИ В ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА –                     ЖИВОПИС, ГРАФИКА, СКУЛПТУРА

Тема на урока 
в учебника

Вид на урока
Нови понятия 

Очаквани резултати по 
темата в съответствие с 
изискванията в учебната 

програма

Образователни проблеми, 
разгледани в темата и в 
художествената практика 

към нея

Дейности и задачи: Ресурси за обучение 
по темата

1 2 3 4 5
Живописни техники – 
видове
нови знания
покривна техника 
лазурна техника

• Разбира специфични осо-
бености на основни живо-
писни техники.
• Коментира приложението 
на живописни техники в 
художествени произведения.

• Основни живописни тех-
ники за работа с акварел, 
темпера, акрил, смесени 
техники, пастел, маслени 
бои.

• Коментиране на разлика между техни ка и технология на 
изящните изку ства.
• Проучване на особености на лазурна та и покривната тех-
ника с маслени бои.
• Изпълнение на художествена задача за рисуване на порт-
рет със смесени техники.

Художествени проекти с 
живописни техники
упражнения и практичес-
ка дейност

• Създава проекти, в които 
планира и прилага класи-
чески и нови живописни 
техники и технологии.

• Художествени проекти, с 
класически и нови живо-
писни техники и техноло-
гии.

• Проучване на живописни техники в творчество на худож-
ници.
• Разработване на художествен проект „Техники и техноло-
гии в живописта – работа с акварелни и маслени бои“.

Графичен образ и гра
фични техники

нови знания
гравюра
литография
офорт

• Разбира особеностите на 
изграждане на графичния 
образ при различните гра-
фични техники.
• Коментира техническите 
особености на графични 
отпечатъци.

• Основни графични 
техники – дълбокопечатни, 
повърхностно печатни и 
високопечатни.

• Графичен отпечатък.

• Коментиране на особености на основни графични техники 
– дълбокопечатни, повърхностно печатни и високопечатни.
• Проучване на начин на изпълнение на: цветна линогравю-
ра, литография, офорт.

Художествени проекти с 
графични техники
упражнения и практиче-
ска дейност

• Създава проекти за изпъл-
нение на монотипия и висок 
печат.

• Художествени проекти с 
графични техники.

• Проучване на графични техники в творчество на художни-
ци.
• Разработване на художествен проект с графични техники – 
монотипия или висок печат.

Триизмерна и релефна 
форма в скулптурата
нови знания
пластичен ескиз
отливка

• Разбира особеностите на 
изграждане на скулптурна 
форма.
• Коментира особеностите 
на триизмерна и релефна 
форма в скулптурата.

• Технологии в скулпту-
рата.
• Етапи в създаване на 
скулптурна творба.

• Коментиране на особености на релефна и триизмерна 
форма в скулптурата.
• Проучване на етапи в създаване на скулптурни творби от 
различни материали.

Визуален тест – 6 Знания и умения за техники 
и технологии на изящните 
изкуства

Обобщение и проверка 
на знания за техники и 
технологии на изящните 
изкуства

Изпълнение на визуален тест за самооценяване и преговор Визуален тест – с. 54
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ТЕМА 6. ТЕХНОЛОГИИ В ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА –                     ЖИВОПИС, ГРАФИКА, СКУЛПТУРА

Тема на урока 
в учебника

Вид на урока
Нови понятия 

Очаквани резултати по 
темата в съответствие с 
изискванията в учебната 

програма

Образователни проблеми, 
разгледани в темата и в 
художествената практика 

към нея

Дейности и задачи: Ресурси за обучение 
по темата

1 2 3 4 5
Живописни техники – 
видове
нови знания
покривна техника 
лазурна техника

• Разбира специфични осо-
бености на основни живо-
писни техники.
• Коментира приложението 
на живописни техники в 
художествени произведения.

• Основни живописни тех-
ники за работа с акварел, 
темпера, акрил, смесени 
техники, пастел, маслени 
бои.

• Коментиране на разлика между техни ка и технология на 
изящните изку ства.
• Проучване на особености на лазурна та и покривната тех-
ника с маслени бои.
• Изпълнение на художествена задача за рисуване на порт-
рет със смесени техники.

Художествени проекти с 
живописни техники
упражнения и практичес-
ка дейност

• Създава проекти, в които 
планира и прилага класи-
чески и нови живописни 
техники и технологии.

• Художествени проекти, с 
класически и нови живо-
писни техники и техноло-
гии.

• Проучване на живописни техники в творчество на худож-
ници.
• Разработване на художествен проект „Техники и техноло-
гии в живописта – работа с акварелни и маслени бои“.

Графичен образ и гра
фични техники

нови знания
гравюра
литография
офорт

• Разбира особеностите на 
изграждане на графичния 
образ при различните гра-
фични техники.
• Коментира техническите 
особености на графични 
отпечатъци.

• Основни графични 
техники – дълбокопечатни, 
повърхностно печатни и 
високопечатни.

• Графичен отпечатък.

• Коментиране на особености на основни графични техники 
– дълбокопечатни, повърхностно печатни и високопечатни.
• Проучване на начин на изпълнение на: цветна линогравю-
ра, литография, офорт.

Художествени проекти с 
графични техники
упражнения и практиче-
ска дейност

• Създава проекти за изпъл-
нение на монотипия и висок 
печат.

• Художествени проекти с 
графични техники.

• Проучване на графични техники в творчество на художни-
ци.
• Разработване на художествен проект с графични техники – 
монотипия или висок печат.

Триизмерна и релефна 
форма в скулптурата
нови знания
пластичен ескиз
отливка

• Разбира особеностите на 
изграждане на скулптурна 
форма.
• Коментира особеностите 
на триизмерна и релефна 
форма в скулптурата.

• Технологии в скулпту-
рата.
• Етапи в създаване на 
скулптурна творба.

• Коментиране на особености на релефна и триизмерна 
форма в скулптурата.
• Проучване на етапи в създаване на скулптурни творби от 
различни материали.

Визуален тест – 6 Знания и умения за техники 
и технологии на изящните 
изкуства

Обобщение и проверка 
на знания за техники и 
технологии на изящните 
изкуства

Изпълнение на визуален тест за самооценяване и преговор Визуален тест – с. 54
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ТЕМА 7. ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА В СЪВРЕМИЕТО

Тема на урока в 
учебника

Вид на урока
Нови понятия 

Очаквани резултати по темата 
в съответствие с изискванията 

в учебната програма

Образователни проблеми,
 разгледани в темата и в 

художествената практика към нея
Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5
Дигитални изкуства

нови знания
дигитално изкуство

• Познава най-общо особеностите и прояви-
те на дигитално изкуство.
• Оценява ролята на електронните техноло-
гии за появата на нови форми в съвременно-
то изобразително изкуство.

• Особености на дигитално изкуство.
• Електронни технологии и нови форми в 
съвременното изкуство.

• Съпоставяне на видове дигитални изкуства.
• Анализиране класически изразни средства в дигитално изкуството.
• Коментиране на възможностите на дигиталните знаци и инструменти 
за създаване на художествен проект.

Изображения на видове дигитални изкус-
тва – с. 56 – 57
Рубрики: „Вашето мнение“, Речник на 
нови понятия – с. 56 – 57

Дигитални изкуства 
и електронни техно
логии
нови знания
дигитално изкуство

• Прилага визуални знаци и символи в елек-
тронни мрежи за комуникация и информация.

• Дигитален проект с електронни технологии. • Обсъждане на сценарий за видеопърформанс.
• Създаване на портретна галерия от натура с изобразителни материали 
или с дигитални средства.
• Художествени трансформации на образи (цвят, фактура, пропорции) с 
дигитална програма.
• Коментиране на темата, местата, начините за реализация и споделя не 
на проекта.
• Създаване на дигитално изображение с фантазен образ на човек или 
животно.
• Обработка на дигиталното изображение в компютърна програма.
• Съз даване на дигитален проект за плакат за фестивал на дигитално 
изкуство

Изображения на дигитални изкуства с 
електронни технологии – с. 58 – 59
Рубрика: Творческа задача – с. 59

Визуален тест – 7 Знания и умения за дигитални изкуства и 
проекти с електронни средства

Текущ контрол и оценка на знания и умения Изпълнение на визуален тест за самооценяване и преговор Визуален тест – с. 60
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ТЕМА 7. ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА В СЪВРЕМИЕТО

Тема на урока в 
учебника

Вид на урока
Нови понятия 

Очаквани резултати по темата 
в съответствие с изискванията 

в учебната програма

Образователни проблеми,
 разгледани в темата и в 

художествената практика към нея
Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5
Дигитални изкуства

нови знания
дигитално изкуство

• Познава най-общо особеностите и прояви-
те на дигитално изкуство.
• Оценява ролята на електронните техноло-
гии за появата на нови форми в съвременно-
то изобразително изкуство.

• Особености на дигитално изкуство.
• Електронни технологии и нови форми в 
съвременното изкуство.

• Съпоставяне на видове дигитални изкуства.
• Анализиране класически изразни средства в дигитално изкуството.
• Коментиране на възможностите на дигиталните знаци и инструменти 
за създаване на художествен проект.

Изображения на видове дигитални изкус-
тва – с. 56 – 57
Рубрики: „Вашето мнение“, Речник на 
нови понятия – с. 56 – 57

Дигитални изкуства 
и електронни техно
логии
нови знания
дигитално изкуство

• Прилага визуални знаци и символи в елек-
тронни мрежи за комуникация и информация.

• Дигитален проект с електронни технологии. • Обсъждане на сценарий за видеопърформанс.
• Създаване на портретна галерия от натура с изобразителни материали 
или с дигитални средства.
• Художествени трансформации на образи (цвят, фактура, пропорции) с 
дигитална програма.
• Коментиране на темата, местата, начините за реализация и споделя не 
на проекта.
• Създаване на дигитално изображение с фантазен образ на човек или 
животно.
• Обработка на дигиталното изображение в компютърна програма.
• Съз даване на дигитален проект за плакат за фестивал на дигитално 
изкуство

Изображения на дигитални изкуства с 
електронни технологии – с. 58 – 59
Рубрика: Творческа задача – с. 59

Визуален тест – 7 Знания и умения за дигитални изкуства и 
проекти с електронни средства

Текущ контрол и оценка на знания и умения Изпълнение на визуален тест за самооценяване и преговор Визуален тест – с. 60
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6. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА 8. КЛАС 
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА 
ПОДГОТОВКА)

Приложение № 24 към т. 24

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението по изобразително изкуство в първи 
гимназиален етап е насочено към умения, знания 
и отношения, които формират цялостен и задълбо
чен интерес към постиженията на националната и 
световната художествена култура. Художествено
то образование през този етап е базирано върху 
индивидуалния опит и творческия потенциал на 
всеки ученик и неговите възможности за свобод
но изразяване на идеи и позиции чрез знания и 
умения от областта на изобразителните изкуства. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА

ОБЛАСТИ НА КОМ
ПЕТЕНТНОСТ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

1 2

Изкуството и 
неговата история

• Описва и съпоставя творби на изкуството от различни исторически епохи и култури.
• Коментира връзката между епоха и стил в развитието на изкуството.
• Описва художествени произведения на основата на стилистични белези.
• Анализира връзките на изкуствата с философията, популярната култура и медиите.
• Познава и оценява ролята на музеите и изложбените центрове в съвременния свят.
• Познава предназначението на музея, оценява и коментира значението му като средище на 
художествен живот.
• Коментира устно или писмено идеи и възгледи за изкуството на различни автори.
• Познава най-общо биографии и творчество на художници, назовава и коментира техни 
творби, като изразява собствено мнение.

Художествена 
дейност

• Създава творби, които демонстрират разбиране и осъзнаване на връзката между замисъл и 
използвани изразни средства.
• Разбира специфични особености на основни техники и технологии в живописта, графиката, 
скулптурата.
• Обяснява значението на теми, образи и символи в свои проекти.
• Осъзнава използването на материали и изразни средства в свои проекти и ги коментира.
• Разбира значението на дигиталните технологии за проектиране и представяне на творчески идеи.

Визуална култура и 
медии

• Използва възможностите на електронни технологии за развиване на нови форми в съвре-
менното изкуство.
• Описва съвременни модели за визуализиране на социален опит.
• Изследва и коментира разширените граници на съвременното изкуство в диалог с другите 
изкуства, новите технологии.
• Осъзнава изкуството като система за организиране на информация, свързана с културното 
многообразие, взаимното разбирателство между индивиди.

Учебният предмет изобразително изкуство през 
първи гимназиален етап развива и систематизира 
знания, които ученикът е придобил в прогимна
зиалния етап. Нов акцент се явяват знанията и 
дейностите, свързани с теорията и историята на 
изкуството и връзката между изкуството и вир
туалната среда. Основна цел на обучението по 
изобразително изкуство е стремежът към изграж
дане на художествена култура и съвременни кри
терии за ориентиране в света на изкуството.

Обучението по изобразително изкуство в 8.  
клас е насочено към: овладяване на знания за 
функционирането на изобразителното изкуство в 
контекста на епохата и културата, връзката му с 
други изкуства и социални структури; разширява
не на знанията от областта на изящните изкуства; 
развиване на умения за възприемане и интер
претация на художествени произведения; разши
ряване на знанията за визуалната култура със 
средствата на електронните медии; формиране на 
интереси и ценностни ориентации към национал
ното и световното художествено наследство, съх
ранено в музеи и други обществени места.
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УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

1 2 3

Изкуство и 
време – епоха, 
канон, стил

• Разбира връзката между епоха, иконографски канон и стил в разви-
тието на изкуството и ги разграничава.
• Познава иконографски канон и неговото приложение в изкуството.
• Разпознава произведения на изкуството и архитектурата, характерни 
за даден стил.
• Разпознава иконографски канон в произведения на изкуството.
• Сравнява и коментира стилове на основа на техни специфични белези.

стил
иконографски канон

Шрифт и 
писмена култура

• Познава най-общо ролята на шрифта за писмената култура.
• Разпознава приложението на шрифта в исторически план.
• Използва знания за шрифта за идентифициране на исторически пис-
мени паметници.
• Оценява значението на шрифта за развитието на писмената култура.

пиктограма
буква

Творбата и 
музеят

• Познава предназначението на музея и неговата обществена роля.
• Разграничава художествен музей и галерия от други видове музеи.
• Описва художествена творба или експонат в резултат на посещение в 
музей.
• Коментира значението на музея за съхраняване и популяризиране на 
изкуството.

художествен музей
художествена галерия
художествена експо-
зиция

Изобразително
то изкуство и 
другите изкуства 
– литература

• Познава видове илюстрация и тяхната роля в книгата.
• Разбира значението на художественото оформление на книгата.
• Коментира ролята на илюстрацията за възприемане на литературното 
произведение и връзката є с оформлението на книгата.

дизайн на книгата: об-
ложка, корица, титул, 
форзац, книжно тяло
художествена илюст-
рация 
научна илюст рация

Изкуство и 
социална 
комуникация –
графити и 
стрийтарт

• Познава най-общо графитите и стрийтарта като средство за комуника-
ция и нова форма на социална позиция.
• Създава проект за графити.
• Коментира графитите и стрийтарта като социалнополитическа позиция 
и естетика.

пиктография
шаблон

Технологии в 
изящните 
изкуства –
живопис, 
графика, 
скулптура

• Разбира специфични особености на основни живописни техники – 
акварел, темпера, акрил, смесени техники, пастел, масло.
• Създава проекти, в които планира и прилага класически и нови живо-
писни техники и технологии.
• Коментира приложението на основни живописни техники в художест-
вени произведения.

покривна техника 
лазурна техника

• Разбира особеностите на изграждане на графичния образ при различ-
ните графични техники.
• Създава проекти за изпълнение на монотипия и висок печат.
• Коментира техническите особености на графични отпечатъци.

гравюра 
литография 
офорт

• Разбира особеностите на изграждане на скулптурна форма.
• Коментира особеностите на триизмерна и релефна форма в скулпту-
рата.

пластичен ескиз от-
ливка

Дигитални 
изкуства в 
съвремието

• Познава най-общо особеностите и проявите на дигитално изкуство.
• Прилага визуални знаци и символи в електронни мрежи за комуника-
ция и информация.
• Оценява ролята на електронните технологии за появата на нови фор-
ми в съвременното изобразително изкуство.

дигитално изкуство
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ 
УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА

Годишен брой часове за изучаване на предмета 
в 8. клас – 18 часа

Новите знания се въвеждат чрез теоретични 
уроци (уроци, свързани с теория и с историята на 
изкуството) и уроци с практически изобразител
ни задачи. Практическите дейности са свързани 
с усвояване на нови знания и умения, съдействат 
за затвърждаване и развиване на изобразител
ни умения и навици, за разгръщане на творчески 
способности и въображение.

Упражненията в обучението по изобразително 
изкуство се включват в практическите дейности и 
са неразделна част от художествената практика 
на ученика.

Учебната програма предоставя свобода при 
подбора на методите и средствата за постигане 
на очакваните резултати. В този смисъл темите за 
учебно съдържание не следва да са в задължи
телна последователност.

Съотношението между разпределението на ча
совете по различните дейности, цитирани в табли
цата, е относително и приложението му зависи от 
конкретните условия в учебната практика.

За нови знания 60%

За упражнения и практически дейности 22%

За преговор и обобщение 10%

За контрол и оценка 8%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ 
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА 
НА УЧЕНИЦИТЕ

Текущо оценяване:
 • на теоретическата подготовка – знания от те
орията и историята на изкуството чрез теку
що изпитване (устно или писмено/и тестове);

 • на практическата подготовка – резултат от 
изпълнение на изобразителни задачи с тра
диционни и нетрадиционни материали и из
разни средства според очакваните резултати 
по темите на учебното съдържание и инди
видуалните умения и интереси на учениците;

 • на възложени задачи за домашна работа.

Забележка: По време на обучението в клас и 
извън училище се възлагат проекти или друг тип 
проучвателни или изобразителни задачи, които 
се оценяват по критериите на компетентностите 
(знания, умения, отношения).

Комплексна оценка
Оценката е комплексна. Тя включва резултати

те от теоретическата и практическата подготовка. 
Комплексната оценка отразява участието на уче
ника в учебния процес по изобразително изкуство 
съобразно неговите предпочитания към теорети
ческата или практическата подготовка.

Активността на ученика се поощрява.

Съотношение при формиране на срочна оценка:

Текущи оценки (от устни, от писмени, от 
практически изпитвания)

60%

Оценки от контролни работи 10%
Оценки от други участия (работа в час, 
изпълнение на домашни работи, работа по 
проекти – портфолио, колективни прояви и 
изложби, конкурси и др.)

30%

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ 
НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО 
И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Дейностите по изобразително изкуство в 8.  
клас могат да се реализират в класната стая, на 
територията на училището или извън училище.

Тези дейности не са свързани само с конкретна 
тема, а имат междупредметен характер и са на
сочени към придобиване на определени ключови 
компетентности.

Обучението по изобразително изкуство в 8.  
клас осигурява възможности за осъществяване на 
учебен процес в следните видове форми:
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Ключови компетент
ности Дейности и междупредметни връзки

1 2

Компетентности в 
областта на българ-
ския език

99 умения за изказване в дискусия;
99 умения за формулиране на теза, за привеждане на аргументи;
99 способности за обобщаване на разсъждения за понятия: историческо развитие, култур-

но-историческо наследство, епоха, стил;
99 умения за писмено общуване и общуване на роден език в културни ситуации;
99 използва правилни граматични и езикови средства;
99 описване обекти, произведения на изобразителното изкуство и визуални елементи за 

социална комуникация;
99 използване на знания за езика, усвояване и употреба на понятия за изобразителното 

изкуство: направление, вид, жанр, сюжет, тема, изразни средства, знаци и символи, фор-
ма, обем, пространство, композиция, хармония, контраст, ритъм, движение.

Умения за общуване на 
чужди езици

99 разбиране на културното многообразие чрез общуване на чужди езици;
99 обогатяване на знанията за изобразителното изкуство и художествената култура в други 

страни, прилагане на знания за общуване и подбор на информация за произведения на 
изкуството;
99 използване на чужди езици за възприемане и обработка на информация при презенти-

ране на произведения на изкуството.

Математическа 
компетентност и 
основни компетент-
ности в областта на 
природните науки и на 
технологиите

99 умения за формулиране и привеждане на аргументи;
99 прилагане на логическо мислене по теми от програмата по изобразително изкуство;
99 разбиране на алгебрични и геометрични зависимости, приложени в произведения на 

изкус твото и технологиите;
99 прилагане на математически знания за пропорции и перспектива;
99 развиване на представи за визуални характеристики на форми и линии, съотношения и 

количества, прилагане на математически методи на мислене (логическо и пространствено);
99 прилагане на знания за понятия с общ характер: природа, обект, среда, система и под-

система, процеси, явления, устройство, модул, технология, вещество, материя.

Дейности, реализирани 
във 

или извън класната стая

Дейности, реализирани извън учили
щето

Дейности в природна и в социалнокултурна 
среда

Участие в изложби, кон-
курси, срещи с дейци на 
културата и художници
Участие в живота на класа, 
училището с художествени 
изяви

Участие в учебни екскурзии
Участие в пленер
Посещения в изложбени зали, атели-
ета на художници, културни центрове, 
музеи и художествени галерии
Възприемане на скулптурни творби на 
открито, архитектурни паметници

Участие във фестивали
Участие в панаири
Участие в екологични акции
Участие в културни инициативи и празници, 
представящи културното многообразие
Участие в информационни и културно-образо-
вателни инициативи

Учебният предмет изобразително изкуство доп
ринася за обогатяване на познанията и практиче
ския опит на учениците със средствата на изобра
зителното изкуство.

Връзки и взаимодействия с други учебни пред
мети се осъществяват на единна познавателна и 
практическа основа.

Понятия и проблеми с интегрален и междудис
циплинарен характер: природа, обект, среда, сис
тема и подсистема, процеси, явления, устройство, 
модул, технология, вещество, материя, личност и 
общество, историческо развитие, културноисто

рическо наследство, епоха, стил, течение, направ
ление, вид, жанр, сюжет, тема, изразни средства, 
знаци и символи, форма, обем, пространство, 
композиция, хармония, контраст, ритъм, движе
ние, пропорции, перспектива, асоциация, памет, 
въображение, творчество.

Образователните дейности в обучението по 
изобразително изкуство не са свързани само с 
конкретните теми. Те имат междупредметен харак
тер и са насочени към придобиване на ключови 
компетентности, ориентирани към личностното 
развитие на ученика.
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1 2

Дигитална компе-
тентност

99 познаване на възможностите на компютъра и прилагане на компютърни програми за 
проучване, систематизиране, обработване, архивиране и ползване на информация за 
шрифт, дизайн, дигитално изкуство;
99 интерактивна употреба на информационно-комуникативни технически средства за въз-

приемане на художествени произведения, сбирки, виртуални посещения на галерии;
99 употреба на информационни и технически средства за презентиране на произведения 

на съвременното изкуство.

Умения за учене 99 развиване на познания за художествени творби и творчески дейности;
99 планиране на самостоятелната работа на ученика;
99 участие в екипна работа по дейности.

Социални и граждански 
компетентности

99 изразяване на междуличностни и междукултурни умения за общуване;
99 създаване на колективни творчески проекти;
99 развиване на толерантност при участия в колективни творчески изяви и проекти.

Инициативност и 
предприемчивост

99 развиване на инициативност, креативност и новаторство, активно участие в творчески 
проекти;
99 практическо използване на материали и пособия, представяне на резултати в общест-

вена среда.

Културна компетент-
ност и умения за 
изразяване чрез твор-
чество

99 разбиране на ролята на естетическите фактори в околната среда (природна и общест-
вена);
99 проявяване на толерантност към културното многообразие;
99 развиване на естетическо чувство чрез артистично себеизразяване и участие в култур-

ния живот;
99 формиране на художествена култура при възприемане на произведения от изобразител-

ното изкуство в музеи, галерии и сбирки в културни центрове.

Умения за подкрепа на 
устойчивото разви-
тие и за здравословен 
начин на живот и 
спорт

99 проява на лична отговорност за опазване на околната среда и здравето на човека чрез 
участие в инициативи с творчески дейности и проекти;
99 решаване на социални проблеми за преодоляване на различия и неравенство между 

хората чрез разпространение на теми и произведения на изкуството.

Забележка: Посочените дейности са примерни 
и не изчерпват възможностите за изграждане на 
междупредметни връзки.
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ОТГОВОРИ НА ТЕСТОВЕТЕ В УЧЕБНИКА

Какво знам и мога в началото на 8. клас

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
г б б а в а а г

4 т. 1 т. 1 т. 2 т. 5 т. 5 т. 3 т. 3 т. 2 т. 2 т.

Отговори на тест 1, страница 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
а б г б г а а а г а

5 т. 1 т. 1 т. 2 т. 5 т. 5 т. 3 т. 3 т. 2 т. 1 т.

Отговори на тест 2, страница 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
а а в а а а в б в б

5 т. 5 т. 1 т. 2 т. 5 т. 1 т. 3 т. 3 т. 4 т. 1 т.

Отговори на тест 3, страница 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
а б в а б в в б в а

5 т. 5 т. 1 т. 2 т. 2 т. 2 т. 3 т. 3 т. 2 т. 5 т.

Отговори на тест 4, страница 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
а а а б б а б б а б

5 т. 1 т. 2 т. 2 т. 5 т. 5 т. 1 т. 5 т. 2 т. 2 т.

Отговори на тест 5, страница 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
б б б б б б а а а а

2 т. 3 т. 5 т. 5 т. 3 т. 5 т. 2 т. 2 т. 2 т. 1 т.

Отговори на тест 6, страница 54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в б а а а в а а а г

5 т. 5 т. 1 т. 2 т. 5 т. 1 т. 3 т. 3 т. 4 т. 1 т.

Отговори на тест 7, страница 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
а б г а а а а б б а

1 т. 4 т. 5 т. 1 т. 3 т. 2 т. 3 т. 5 т. 3 т. 3 т.

Какво знам и мога в края на 8. клас, страница 62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в г а а б б б в а

5 т. 2 т. 3 т. 5 т. 2 т. 2 т. 4 т. 4 т. 1 т. 2 т.
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