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Н А Ц И О Н А Л Н А    М У З И К А Л Н А   А К А Д Е М И Я 

„Проф. Панчо Владигеров” 

 
 

 

 

 

КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ СПРАВОЧНИК 
 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 
 

ИЗПИТНИ  ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМ  

В ЕДНОГОДИШНИ МАГИСТРАТУРИ 
 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ 
 

В Инструментален факултет се провежда обучение за придобиване на 

образователно-квалификационна степен „магистър” след „бакалавър” по 

следните специалности: 

Инструментално изкуство – вид инструмент: пиано, акордеон, цигулка, 

класическа китара, виола, виолончело, контрабас, арфа, флейта, обой, кларинет, 

фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон, туба, ударни инструменти. 

 

Изпитни  програми 

Инструментално изкуство – вид инструмент 

 

Пиано 

1. Рецитална програма  /40-45 мин./ 

2. Произведение за пиано и оркестър (с акомпанимент на второ пиано). 

В цялата програма задължително да бъдат включени следните стилове: 

а / Барок или класика 

       б / Романтизъм 

в / от Импресионизъм до наши дни 

г / Българска музика 

Подборът на произведението за пиано и оркестър може да покрива едно от 

тези направления. Изборът не може да включва произведение, написано 

хронологично преди Моцарт – Концерт № 8, KV 246. Може да бъде и от 

български автор. 

 

Примерен списък (но не задължителен) за произведения в сонатна форма:  

БЕТОВЕН                      оп. №№ 53,57, 101, 106,109, 110,111 
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ШУБЕРТ                        оп. №№ 42, 53,78  и от ор.post. c moll, A dur, B dur, C dur 

ШУМАН                        оп.11 и оп. 22  

ЛИСТ                             h moll 

ШОПЕН                         оп. 53 и оп.58 

БРАМС                          оп. 1, оп.2 и оп.5 

ВЕБЕР                            №№ 2, 3  

ЧАЙКОВСКИ               G dur 

РАХМАНИНОВ           №1 и №2      

СКРЯБИН                     №№ от 1 до 10 вкл. 

ПРОКОФИЕВ               №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

ШОСТАКОВИЧ           № 2, оп. 64  

ХИНДЕМИТ                 №№ 2 и  3 

БАРТОК                         Соната (1925) 

БЕРГ                               Соната 

Р. ЩРАУС                     Соната 

БАРБЪР                         Соната 

ХИНАСТЕРА               №№ 1, 2 и  3 

ДЮТИЙО                     Соната 

Акордеон 

 

1. Оригинална съвременна пиеса за акордеон. 

2. Циклично произведение. 

3. Полифонично произведение. 

4. Жанрова пиеса. 

Пиесите от изпитния материал да са с висока степен на сложност. 

 

 

Цигулка 

1. Й. С. Бах – соната или партита за соло цигулка. 

2. В. А. Моцарт – първа част от концерт с каденца. 

3. Концерт по избор. 

4. Пиеса или соната от епохата на Бетовен до съвременността, 

5. Рецитал или концерт с оркестър след предварително съгласуване на 

програмата с катедрата. 

 

Класическа китара 

1. Виртуозен етюд. 

2. Соната по избор. 

3. Й. С. Бах – две части от циклично произведение. 

4. Романтична пиеса. 

5. Класическа пиеса. 

6. Концерт за китара и оркестър по избор. 
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Виола 

1. Капричио или виртуозен етюд. 

2. Й.С.Бах – Сюита за виолончело соло, четири части или една голяма 

част като Фуга или Шакона от цигулковите сонати или партити по 

избор на изпитната комисия. 

3. Концерт. 

4. Виртуозна пиеса или соната. 

Виолончело 

1. Каприз или етюд. 

2. Бах – една от шестте сюити за виолончело соло. 

3. Концерт. 

4. Виртуозна пиеса. 

Контрабас 

1. Един етюд или каприз. 

2. Бах  бавна и бърза част /Фриба/. 

3. Цял концерт. 

4. Виртуозна пиеса, желателно от български или съвременен композитор.  

Желателно е програмата да включва и произведение от български 

композитор. 

Арфа 

1. Концертен етюд. 

2. Предкласична пиеса. 

3. Цял концерт. 

4. Пиеса по избор. 

5. Пиеса от български автор. 

Произведенията трябва да са от различни стилове. 

Флейта 

1. Концерт  Жак Ибер.  

2. Соната – С. Прокофиев. 

Едното от двете произведения е задължително. 

По избор: 

3. Виртуозна пиеса. 

4. Българска пиеса. 

Произведенията трябва да са от различни стилове. 

Обой 

1. Концерт. 

2. Соната. 

3. Виртуозна пиеса. 

4. Българска пиеса. 

Произведенията трябва да са от различни стилове. 
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Кларинет 

1. Концерт по избор  класически или съвременен. 

2. Соната по избор  съвременна или класическа. 

3. Виртуозна пиеса по избор. 

4. Българско произведение по избор. 

 

 

Фагот 

1. Концерт. 

2. Соната. 

3. Виртуозна пиеса. 

4. Български концерт (соната или пиеса).  

Произведенията трябва да са от различни стилове. 

 

Валдхорна 

1. Концерт. 

2. Соната. 

3. Виртуозна пиеса. 

Произведенията трябва да са от различни стилове. 

Тромпет 

1. Концерт  Й. Хайдн. 

2. Концерт  В. Казанджиев. 

3. Виртуозна пиеса. 

Цугтромбон 

1. Концерт. 

2. Соната. 

3. Виртуозна пиеса. 

Произведенията трябва да са от различни стилове. 

Туба 

1. Концерт. 

2. Соната. 

3. Виртуозна пиеса. 

Произведенията трябва да са от различни стилове. 

Ударни инструменти 

Три произведения в голяма форма /многочастна пиеса, концерт, соната или 

сюита/, като едното задължително е мулти-перкусия. 

Произведенията задължително са от различни композиционни стилове. 
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ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ 

 
 

Изпитни  програми 
 

Класическо пеене 

- Класическо пеене : 

Голяма ария от 17, 18 век: Италиански композитори, Бах, Хендел, Глук, Хайдн, 

Моцарт, Бетовен и др. 

Романтична песен, както и Вагнер, Малер, Р. Щраус, Дебюси, Равел и др. 

Голяма романтична ария. 

Произведение от български композитор. 

Произведение от съвременен композитор – Шьонберг, Берг, Хиндемит, 

Гершуин, Пуленк, Шостакович, Прокофиев, Свиридов и др. 

 

- Актьорско майсторство: 

Участие с цяла партия в музикално-сценичен спектакъл или два откъса от 

такава. 

 

 

 

ПОП И ДЖАЗ ИЗКУСТВО 

 

Поп и джаз пеене 
         Изпитът включва три песни по избор със съпровод на комбо състав – като 

най-малко една е от български композитор. Песните трябва да бъдат в 

различен стил. 

Поп и джаз инструментално изкуство 
Поп и джаз - Пиано 

        Изпитът включва три крупни жанрови произведения в различни стилове с 

големи разгърнати импровизационни дялове. Произведенията се представят 

концертно с ”комбо” състав. Примерен материал: жанрови произведения, теми и 

соло изпълнения на Bill Evans, Chick Corea, Duke Ellington, Walter Davis, Kenny 

Barron, Joe Bonner, Jaki Byard, Stanley Cowell, Kenny Drew, Errol Garner 

Thelonious Monk, George Shering, Lennie Tristano, McCoy Tyner, Randy Weston, 

Bud Powell, Herbie Hancok, Cecil Taylor и др. Използват се всички редакции и 

издания на Real Book със стандарти. Aebersold – всички издания с CD 

приложения. Система – Mark Levine. 

 

Поп и джаз - Китара 
 Изпитът включва три големи джаз пиеси за соло китара с акомпанимент 

на комбо (биг бенд) състав. Примерен материал: Бил Еванс, Ли Ритенур, Ал ди 

Меола, Джон МакЛъфлин, Пат Мартино, Хърби Хенкок, Гроуър Уошингтън, 

Тед Дамерон, Лари Кърил, Тери Рипдал, Джон Скофилд, Кийт Джарет, Чик 

Кариа и др. 
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Поп и джаз – Бас китара 

 Изпитът включва три пиеси в стиловете суинг, балада, джаз – рок, 

фюджън, боса-нова или самба. И в трите пиеси трябва да има: 

а) акомпанираща партия изграждана в момента на изпълнението по 

хармонична прогресия;  

б) соло – импровизация в границите най-малко на два хоруса сътворени в 

момента на изпълнението от изпитвания. Произведенията се представят с 

комбо състав. 

 

Поп и джаз - Контрабас 

 Изпитът включва три пиеси в стиловете суинг, балада, джаз – рок, 

фюджън, боса-нова или самба. И в трите пиеси трябва да има: 

а) акомпанираща партия изграждана в момента на изпълнението по 

хармонична прогресия; 

б) соло – импровизация в границите най-малко на два хоруса сътворени в 

момента на изпълнението от изпитвания студент. Произведенията се 

представят с комбо състав. 

 

 

Поп и джаз - Флейта 
 Изпитът включва три жанрови пиеси с акомпанимент на малък или голям 

оркестър. 

 Примерен материал: евъргрийни и стандарти. 

 

Поп и джаз - Саксофон 

 Изпитът включва три пиеси по избор с импровизации с акомпанимент на 

комбо (биг бенд) състав.  

 Произведенията трябва да са от различни стилове. 

 

Поп и джаз - Тромпет 

 Изпитът включва три жанрови пиеси с акомпанимент на комбо (биг бенд) 

състав.  

 Примерен материал: евъргрийни и стандарти. 

 

Поп и джаз - Цугтромбон 

 Изпитът включва три жанрови пиеси с акомпанимент на комбо (биг бенд) 

състав.  

 Примерен материал: Хемптън-Плъзгащият се Слайт, Джонсън-Камино и 

скеч за тромбон, К.Вайл-Меки ножа, Х.Хенкок-Остров канталупа, Х.Тизол-

Пердидо, Елингтън-Сатенена кукла, евъргрийни и стандарти. 

 

Поп и джаз - Ударни инструменти 

 Изпитът включва три пиеси в различни стилове с импровизация с 

акомпанимент на комбо (биг бенд) състав.  

 


