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ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ 
 

MATHEMATICS EDUCATION AND POLITICS –  
THE POLITICS OF MATHEMATICS EDUCATION 

Christine Keitel,  
Freie University Berlin 

 
Introduction: Mathematics, knowledge and political power 
To characterize the actual political and social situation in mathematics education around the world, in 

particular in most of the rich countries, one could state that the commercial textbook ‘business’ community 
controls the materials available to teachers to an extent that teachers are rather slaves of the textbook than 
autonomous and enlightened users; and that assessment still is primarily and predominantly a mechanism for 
selecting the mathematical elite only instead to provide a profound mathematics education to all. The few 
promising developments in mathematics education could be seen in the increasing availability of personal 
technology, in the growth of the vocational education sector, in the growth of the informal sector through web-
access, and – my big hope – in the increasing professionalization of mathematics teacher associations in many 
countries and the growth of equal and fair collaborative research within the mathematics education community. 

In my view the challenge for all of us within mathematics education is how to support developments from 
within our own - often highly politicised - educational contexts, and with our own limited resources to mainly 
focus on: 

- Developing social and political dimensions of mathematics education academically and as a serious field 
of empirical investigation and theoretical study. 

- Analysing and questioning associations, organizations, and conferences of mathematics education 
socially and politically. 

These main questions aim at investigations on how we could further develop and ensure the autonomy 
and professionalization of mathematics educators and mathematics teachers and their active role in their 
associations or organizations although there have been raised many contradictory proposals. Our colleague Alan 
Bishop had put the question forward provocatively: "Do we speak for ourselves and are we really autonomous in 
our professional and organisational decisions? Who are those and for whom do they speak that are driving policy 
in mathematics education?"  

The following issues and concerns address problems of mathematics education research and policy 
practice that could serve as a guideline for a broad discussion: 

- Social and political views about mathematics and mathematics education: Is mathematics really for All? 
- Social justice and mathematics education: Dream-team or Nightmare? 
- Social and political conflicts by poverty, violence and instability: What has math education to offer and 

contribute against these? 
- Challenges and perils of globalisation in international collaboration: Who gets a fair deal? 
- Contradictory demands and measures for new qualities of mathematics and mathematics education 

research: Who determines what concerns mathematics education and is dealt with in mathematics education 
research? 

1. Mathematics as means of political power  
Mathematics is perceived today as one of the most powerful social means for planning, optimizing, 

steering, representing and communicating social affairs created by mankind. And by the development of modern 
information and communication technologies based on mathematics, this social impact of mathematics came to 
full political power: Mathematics is now universally used in all domains of society, and there is nearly no 
political decision-making process, in which mathematics is not used as the “rational” argument and the 
“objective base” that is considered as replacing political judgements and power relations: mathematics as 
objective truth and political-free. For the ordinary citizen today, in contrast to public political propaganda, it 
becomes increasingly difficult and sometimes impossible to follow developments of mathematics, in particular 
mathematical applications with ICT, and to evaluate their social use appropriately, because specialisation and 
segmentation of mathematical applications often are extremely hard to understand. The principal insight into 
their necessity and a basic acknowledgement of their importance in general are often confronted by a complete 
lack of knowledge of concrete examples of their impact, not to speak about alternatives. However, competencies 
to evaluate mathematical applications and ICT, and the possible usefulness or its problematic effects, now seem 
to be a necessary precondition for any political executive and for real democratic participation of citizens. The 
new challenge is to determine what kind of knowledge and meta-knowledge in a mathematised society is needed 
and how to gain the necessary constituents. 

The development of competencies for decision-making under conditions that include the coding and 
processing of knowledge by means of systems of symbols (e.g. book-keeping, planning models, calculation of 
investment or pensions, quality control, theories of risks, IT in banking etc.) and their complete mathematisation, 
is not only an actual problem. The history offers numerous examples for the fact that similar problems arose at 
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various times, although in historically specific forms and with historically specific solutions. In particular, 
examples of historically radical breaks in the organisation of decision-making could be referred to, i.e. examples 
of developments, in which the mutual effect of changes of knowledge systems and innovations in the technology 
of using information have questioned traditional mechanisms of decision-making as well in the educational and 
social policy as in policy for scientific development, which in long terms have been replaced by new forms. One 
example with particularly radical consequences is the linking of controllable empirical research and newly 
developed forms of representations of mathematical theories during the raise of classical sciences in the 16th and 
17th century, another example is the raise of modern physics at the beginning of 20th century, in which - like in 
the first example - not only the changes immanent to scientific research and practice were of importance, but the 
accompanying complete revision of decision-making processes about the production, the use and evaluation of 
social and scientific knowledge. In the first case, the consequence was the development of a new organisation of 
autonomous bodies or systems of sciences, in the second it was the raise of modern, independent and rather 
autonomous institutions for scientific research only. Both examples are not singular cases. (Damerow & Lefévre 
1981; Hoyrup & Damerow 2001; Keitel 2007, Renn 2002) 

Studies in the history and philosophy of sciences show that changes of the forms of symbolising and 
processing of information usually had mutual effects on social organisations and led to new structures of 
scientific knowledge. Together with the change of structures of knowledge, different characteristic styles of 
thinking and in particular worldviews were developed, which also effected fundamental changes in the process 
of political decision-making on general social goals, and on means and measures to pursue them, accompanied 
by changes in the allocation of resources in a society. 

Since the beginning of social organisation, social knowledge of exposing, exchanging, storing and 
controlling information in either ritualised or symbolized (formalised) way was needed, therefore developed and 
used, in particular information that is closely related to production, distribution and exchange of goods and 
organisation of labour. This is assumed as one of the origins of mathematics: early concepts of number and 
number operations, concepts of time and space, have been invented as means for governance and administration 
in response to social needs. Mathematics served early on as a distinctive tool for problem solving in social 
practices and as means of social power. Control of these social practices and the transmission of the necessary 
knowledge to the responsible agents were often secured by direct participation in social activities and direct oral 
communication among the members. Ritualised procedures of storing and using information have been 
developed since Neolithic revolution, during the transition to agriculture and permanent living sites, which e.g. 
demanded planning the cycles of the year.  

The urban revolution and the existence of stratified societies with a strong division of labour induced 
symbolical storage and control of social practices by information systems based on mathematics, which were 
bound to domain-specific systems of symbols with conventional meaning: Mathematics employed as a 
technique and a useful and necessary tool and the governing class disposed of mathematics as an additional 
instrument of securing and extending its political power and authority. The earliest documents available are the 
clay tablets from Mesopotamia (Uruk 3000 BC), in which mathematics appears as necessary and useful tool for 
solving problems of agriculture and economic administration – “bookkeeping” of production and distribution of 
goods in a highly hierarchically structured slavery based society (Nissen et al. 1990, Høyrup & Damerow 2001, 
Damerow, 2007). 

A new, most consequential perspective of mathematics emerged in Ancient Greece: For the Greek 
mathematics was detached from the needs of managing ordinary daily life as from the necessity of gaining their 
living. Instead, by scientific search for fundamental, clearly hierarchically ordered bases, creating connections 
and elements of a systemic characterisation of existing formal mathematical problem solving techniques and 
devices, independent of any specific practical intention, they reformulated mathematics as a scientific system 
and philosophy, a (Platonic) ideal theory to be further discovered and constructed by human theoretical thinking 
and reasoning, not by doing or solving practical problems. This distinction between mathematics as the queen, as 
a science of formal systems by introducing a structure and defining mathematical thinking as logical reasoning 
from axioms to concepts and theorems to proofs, in opposition to a view of mathematics as a simple technique 
or (problem solving) tool, which is only and simply used: mathematics as the servant, is ascribed to Greek 
scholars (Snell, 1948).  

Being able to think mathematically was a sign of those who had political power. By viewing mathematics 
as the structure underlying the construction of the cosmos and number as the basis of the universe and 
emphasizing a hermetical character of the mathematical community, the ground was laid for the high esteem of 
mathematics as a segregation means of political and social power. 

Over the centuries, the traces of structuring the world by human rational activity became more numerous, 
appropriate dealing with it, more imposing. There were several fields in which the mathematisation of the real 
world and of social life advanced more remarkably, among these notably architecture, military development in 
both, fortification and armament, mining industry, milling and water-regulation, surveying, and before all, 
manufacturing and trade. The extension of trade from local business to far distances exchange prompted the 
emergence of banking, and for the functioning of this an unambiguous form of clear and universal regulation 
was needed: the system of book-keeping was invented. In none of these systems mathematical devices were 
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without political intention and power relations, mathematical structures determined whole fields of social 
practices, which are working until present days. (Damerow et al. 1974)  

2. Social needs for mathematics and mathematics education in the course of history  
The achievements of the 15th to 19th century entailed an explosion of trades, crafts, manufacturing and 

industrial activities with an impressive diversity, ingenuity, and craftsmanship developed and required in 
numerous professions. The ability of a greater part of the population to appropriately dealing with fundamental 
systems of symbols like writing and calculating became a precondition for the functioning of societies: 
Elementary (mathematics) education and training – although clearly restricted to defined needs - was established 
as reaction to social demands, either prior or during vocational training and various professional practices. 
Parallel to upcoming educational institutions and in concert with them, mass production for unlimited 
reproduction of knowledge enabled and asked for standardisation and canonical bodies and representations of 
knowledge. A reflection and restructuring of existing knowledge on a higher level was demanded: Meta-
knowledge had to be developed that offered standards of knowledge and their canonical representations for 
educational purposes; at the same time meta-knowledge as orienting knowledge became an immanent condition 
for developing new systems of knowledge, in particular for sciences like mathematics that were perceived to a 
greater part as independent of immediate practical purposes. 

In the 19th century, the competition between the bigger European states, inspired by a strong and fateful 
ideology of national superiority and ambition, drew attention to “knowledge as power”, making public education 
a central interest of governments. Industrialisation was accompanied by an increasing autonomy of systems of 
scientific and practical knowledge. To be a mathematician, somebody who does mathematics and nothing else, 
emerged as a new profession. Mathematics was conceived as an autonomous subject domain, without immediate 
practical use in other domains, and mathematicians worked as scholars at university or as high-level school 
teachers. 

As in sciences, specialization and professionalization of experts were requirements in all branches of 
economy, as in social services and administration. Constructing and creating new knowledge became a 
precondition for the material reproduction of society, not a consequence. Specialisation was a condition for 
creating new knowledge, but at the same time bore the risk of disintegrating more comprising systems of 
knowledge and making integration in a wider context difficult. Partial knowledge must be generalised and 
incorporated on a level of meta-knowledge. 

3. Mathematics education as a public need and task 
In the 19th century in many countries, public and state controlled two partite school systems were 

created: higher education as mind forming for an elite, elementary education to transmit skills and working 
behaviour for the majority, the future working class. Humboldt’s notion of “Bildung” comprised learning as 
universal as ever possible with strong emphasise on humanities: Philosophy, history, literature, art, music, but 
for purposes of enlightenment with an even stronger emphasis on mathematics and sciences. The ideal was the 
completely cultivated, best educated human being, and “Bildung” was not a process, an attitude and a path as 
much as an accomplishment. And that was to be conveyed by means of public education, at schools and at 
universities. Mathematics became subject in higher education institution for the elite and governing class 
because of its formal educational qualities, e.g. educating the mind independent of a direct utilitarian 
perspective, and fostering general attitudes to support the scientific and science-driven technological 
development. In the elementary or general school for workers and farmers, only arithmetic teaching in a 
utilitarian sense was offered: to secure the necessary skills for the labour force, to secure acceptance of formal 
rules and formal procedures set up by others. A clear restriction was set up: Mathematics education for the few 
was strictly separated from the skill training for the majority, this corresponded to a separation of mathematics 
education as an art and science in contrast to mathematics education as a technique, scientific knowledge and 
conceptual thinking versus technical, algorithmic, machine-like acting.  

4. Mathematics education for All? The failure of a social ambition  
In the 19th and 20th century, mathematics became the driving force for almost all scientific and 

technological developments: mathematical and scientific models and their transformation into technology had 
large impact not only on natural and social sciences and economics but also on all activities in the social, 
professional and daily life. This impact increased rapidly by the development of the new information and 
communication technologies (ICT) based on mathematics, which radically changed the social organisation of 
labour and our perceptions of knowledge or technique to an extent that is not yet fully explored.  

On the one side, mathematics as a human activity in a social environment is determined by social 
structures, hence it is not interest-free or politically neutral. On the other side, the continuous application of 
mathematical models, viewed as universal problem solving procedures, provide not only descriptions and 
predictions of social actions, but also prescriptions: The increasing social use of mathematics makes 
mathematical methods and ways of argumentation to quasi-natural social rules and constraints, and creates a 
mathematised social order effective in social organisations, hierarchical institutions like bureaucracy, 
administration, management of production and distribution, institutions of law and military etc. Social and 
political decisions are turned into facts, constraints or prescriptions that individual and collective human 
behaviour have to follow.  
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New perspectives of the social role of (mathematical) knowledge and general education were developed 
that partly gained political acceptance and support: “Mathematics education for All“ and “Mathematical 
Literacy”. The concepts were differently substantiated and received different interpretations and supporters: The 
New Math movement had started to introduce mathematics for all by a formally unified, universally applicable 
body of theoretical knowledge of modern mathematics exposed to all, but had to be revisited and discarded as a 
solution. Intensive work in curriculum development created a wide range of different and more and more 
comprehensive approaches combining new research results in related disciplines like psychology, sociology, and 
education and developed this vision further (Howson, Keitel, Kilpatrick 1981, Sierpinska & Kilpatrick 1998). A 
variety of conceptions promised to describe the socially necessary knowledge in a more substantiated form and 
to integrate scientific mathematical practices and common vocational or professional practices and their craft 
knowledge, or conceptual and procedural knowledge, or mathematical modelling and application.  

However, the most radical development within and outside of mathematics as a discipline was caused by 
the invention of electronic media and the new possibility of data-processing and control. The immediate 
consequence, based on the integration of human-mental and sensory-information processing techniques within 
machines, is the creation of technologies which take over human information processes and independently 
determine social organisation. This new development is called globalisation of knowledge: the technological 
integration of new representation forms and the distribution of knowledge in a global net of knowledge represent 
the greatest challenge for a restructuring of political power and decision making processes about the way, in 
which information is gained and used, available to anybody everywhere with access to the internet. 

Information and communication technologies are the fundament for communication which is an essential 
aspect of globalisation: access to and exchange of information and knowledge from anywhere in the world, 
quickly and cheaply. On the one hand, that leads to a general acknowledgement of cultural diversity, but on the 
other hand also to universalisation and domination by certain languages and cultural positions - e.g. the English 
language and Euro-American or Western belief systems, encompassing a variety of knowledge traditions and 
knowledge systems.  

The social role and impact of mathematics has dramatically changed by the development of modern 
information technologies based on mathematics. Mathematics is ascribed a new utility value, which has never 
before been so strongly indubitable as it is now. Illustrating examples for new technological and most effective 
applications of mathematical methods are numerous, e.g.: Computer-based simulations are applied in most 
different areas like modelling of climate changes, crash tests, chemical reaction kinetics by building process-
oriented technical machines, dynamical system models in macroeconomics and biology.  

Software packages allow the most complex calculation processes for many applications in forms of black 
boxes, like statistical processes in quality control, research on market and products, risk theories for porte-
feuille-management in assurance companies, computer based algebra systems and software for modelling in 
sciences and engineering. Mathematics as the basis of many technologies is effective although only invisibly, i.e. 
as theoretical base of formal language in informatics, as fundament of coding algorithms for industrial robots or 
in the daily used scanners, mobile phones, cash corners or electronic cashiers. New technologies in return have 
feedback with great impact on mathematics as a discipline itself. Besides traditional applied mathematics new 
directions combined applied sciences with experimental procedures like techno-mathematics, industrial 
mathematics, theory of algorithms.  

New procedures in some application areas are celebrated not only as new means to ends or a refined 
methodological repertoire, but furthermore as a new paradigm: In contrast to classical applied mathematics, 
which was oriented towards and restricted to the representation of mathematical structures of a reality existing 
completely independent of any subjective intention, new forms of applications do not hide the fact that interests 
and intentions always guide the construction of a model, as well as specific goals and convictions. The 
theoretical poverty of such models is interpreted as advantage, as no comprehensive theories of the object have 
to be presupposed, by some the new paradigm is celebrated as humanisation of modelling and mathematics. 

 Mathematics and information technology not only provide descriptions and explanations of existing 
reality, but they also create new reality: As a basis of social technologies like arithmetical models for election 
modes, taxation models, calculation of interests and investment, calculation of costs and pensions etc., 
mathematical models are transformed into reality, establish and institutionalise a new kind of reality. This 
process can be reconstructed and analysed as the development of implicit mathematics: Patterns of social acting 
and formal structures are transformed via formal languages into algorithms or mathematical models which can 
be rectified and objectified as social technologies.. In models of macro-economy, translations of an ideology 
into mathematical concepts can be identified, which by enrichment with subtle economical terminology and by 
internal consistency of the mathematical representation suggest not only progress, but existence as a natural 
law. In such a way, mathematisations also can be established as unconscious cultural forms and rites and as a 
kind of language that create a milieu for thoughts, which further creates unquestioned constraints and 
restrictions of consciousness (Keitel, Kotzmann, Skovsmose 1993; vgl auch Davis & Hersh 1986, Davis 1989,). 

Such results of applications of mathematics are often encountered in communication situations mainly 
shaped by conflicting interests where they serve to justify opinions and to stabilise attitudes. Graphical 
representations of information e.g. are excellently structured, provide sufficient overview and relative 
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universality of readability, but are also appropriate means for accentuation guiding the perception into wrong 
directions. In such communication processes the possibilities for interaction between interpreters are usually 
restricted. Even neglecting the fact that credibility is often depending on the prestige of the participants, the 
prestige of mathematics as such often serves to suggest objectivity and objective goals and intentions. Thus the 
regulation and democratic control of actual and future research, development and application processes of 
mathematics and mathematics education demand a specific competence and knowledge as a basis of decision 
making on the side of the politicians and new knowledge for evaluation and democratic control on the side of 
the citizens. 

5. Mathematical Literacy for political power and critical citizenship  
The pervasiveness of economic thinking and interests have successively created so high a pressure of 

economic orientation that educational aims and the subject matter are marginalized unless they prove 
justification in terms of economic interest (Woodrow, 2003). New notions like “Mathematical Proficiency, or 
Competency or Literacy”, “Educational Standards” and “Benchmarks” are expressions of such economic 
interests. They are a major concern of politicians but also a pressure for educational researchers and 
practitioners. They are the key issues in the recent political debates and disputes about mathematics education, 
which broadened after the release of international comparative studies like TIMSS and PISA and their ranking 
of test results. Proclaiming that the PISA tests are based on “definitions of mathematical literacy” that are 
underpinned by fundamental and widely accepted educational research results, and that it is absolutely 
unproblematic to test such kind of competencies or proficiencies on a global scale to rank countries’ 
performances, produced strange and urgent political measures to be taken in some of the countries that did not 
perform well, called for by the alarmed public and the medias. Results of tests like PISA are used as reference 
and base for decisions in educational policy, in particular in cases when they show that only a small part of the 
tested students or adults have reached a higher level of competencies in the international comparison. 

The Programme for International Student Assessment (PISA) claims for its test of Mathematical 
Literacy, that those competencies of young adolescents are measured, which enable them to participate in 
democratic decision-making processes: „Mathematical Literacy is the capacity to identify, to understand and to 
engage in mathematics and make well-founded judgements about the role that mathematics plays, as needed for 
an individual’s current and future life, occupational life, social life with peers and relatives, and life as a 
constructive, concerned and reflective citizen“ (OECD 2000, 50)  

As this definition clearly demonstrates, each attempt to define Mathematical Literacy is confronted with 
the problem that this can not be done exclusively in terms of mathematical knowledge: To understand 
mathematised contexts or mathematical applications and to competently use mathematics in contexts goes 
beyond mathematical knowledge. An early and first research study to explore such cross-curricular 
competencies by investigating the ways how mathematics is used in a social–political practice had unexpected 
and surprising results (Damerow et al. 1974).  

Conflicting conceptions of Mathematical Literacy are numerous, although not always the conflict is 
recognised: Jablonka (Jablonka 2003) analysed what research on Mathematical Literacy can and cannot do. She 
investigated different perspectives on Mathematical Literacy and showed that these perspectives always 
considerably vary with the values and rationales of the stakeholders who promote them. The central argument 
underlying each of her investigations is that it is not possible to promote a conception of Mathematical Literacy 
without at the same time – implicitly or explicitly – promoting a particular social practice of mathematics: be it 
the practice of mathematicians, of scientists, of economists, of professional practices outside science and 
mathematics etc. She argues that Mathematical Literacy focussing on citizenship in particular refers to the 
possibility or need of critically evaluating most important issues of the surrounding society or culture of the 
students – a society and culture that are very much shaped by practices involving mathematics. In her 
conclusion, she emphasises that the ability to understand and to evaluate different practices of mathematics and 
the values behind has to be a component of Mathematical Literacy.  

Mathematical Literacy must be understood as functional in relation to pedagogical postulates. But by 
reducing the concept of Mathematical Literacy to the descriptions of the process of its measurement cannot be 
justified, while conclusions of these comparisons mostly are formulated in terms of daily language or connected 
with highly demanding and complex meanings and connotations of the concepts. 

The demands and threats of the Knowledge Society are referred to in most political declarations and 
justifications for educational policy. From an international or global point of view, this includes to investigate 
what approaches towards knowledge perceptions are taken in different countries, at the levels of policy and of 
practice; what are the most important knowledge conflicts at various social levels, and in particular in the 
educational systems, e.g. clashes between students’ personal knowledge and the knowledge presented by 
teachers, between knowledge systems, between ‘modern/popular’ cultures and traditional cultures, between 
teachers’ and students’ views (Clarke, Keitel & Shimizu 2006); and on the more general level, e.g. how are 
global technologies – especially the World-Wide-Web, television and print media – used to promote or diminish 
diversity, or what effects of inequality are reproduced. 

The question how mathematics is perceived and used in political debates and decision-making processes, 
in particular in decisions that concern mathematics education, is a necessary complement to be studied. Case 
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studies to investigate which connections are established between results of comparative studies on mathematical 
competencies and the attributions of causes and effects deduced from them in the public debate are a very 
promising beginning. To collect and analyse which criteria for political decisions and which forms of decision-
making processes are defined and stated, which kind of controlling mechanisms to secure quality is foreseen or 
used and on what the credibility of results is based, in particular in the media, is highly needed. We try to 
reconstruct the origin and history of such studies and confront criteria and decisions for selecting the 
participating institutions and experts, contrast the official publications of national and international projects and 
the reconstruction of views and conceptions held by participating experts in interviews. The history of the social 
reception of these studies is to be interpreted in the light of conflicts of interests and different interest groups. 
An analysis of published statements of all stakeholders in political decision-making processes and of 
representatives of interest groups in industry and economy has been started, complemented by interviews with 
teachers, mathematicians and experts in the ICT-area. Here I would like to follow an approach that is used by 
Leone Burton in her very much enlightening analyses of mathematicians views about mathematics (Burton 
2003). The interpretations of these statements in the light of the factual political interests have to be re-analysed 
on the base of the historical accounts of mathematics as means of social power and of the actual account of 
modern mathematics as a scientific discipline and technology provider. The close relationship between 
mathematics and policy leads hopefully to a debate about what and how much mathematics is needed to educate 
or create politically aware, well informed and critical citizens for a democratic society. 
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Целта на настоящата статия е да направи кратък преглед на събития, отнасящи се до оформяне 

рамката на образованието в Европа, преглед на общите тенденции в европейските образователни 
структури, в това число българската образователна структура в контекста на европейското 
образователно пространство. Основните му приоритети са качество, достъп и ефективност в 
управлението на образователната система. Факт е, че европейското образователно пространство заема 
централно място, от една страна, в процесите на засилване на мобилността и сигурността в реализациите 
на кадрите, а от друга, за цялостно развитие на Европейския континент с устойчиви, мирни и 
демократични общества. 

Във връзка с това в последното 10 години бяха осъществени следните по-важни инициативи: 
Лисабонската конвенция за академичното признаване и повишаване прозрачността на академичните 
квалификации (1997 г.); Сорбонската декларация за хармонизиране структурата на европейската система 
за висше образование (1998 г.); Болонската декларация за мобилизиране и ускоряване създаването на 
общ европейски пазар на образованието, който да бъде конкурентен спрямо останалия свят (1999 г.). 
Съвместната декларация на европейските министри на образованието е подписана в Болоня на 
19.06.1999 г. България участва в този процес. 

В подкрепа на тези инициативи (2000-2005 г.) бяха проведени следните по-важни форуми: 
Лисабон (2000 г.) – стремеж към най-конкурентна и динамична икономика на знанието в света; 
Саламанка (29-30.03.2001 г.) – Конвенцията на европейските висши училища; създаване на Асоциация 
на европейските университети (АЕУ); Прага (19.05.2001 г.) – Среща на министрите на образованието на 
държавните, участващи в процеса от Болоня; Лисабон (22-23 май 2001 г.) – Заключителна среща за 
определяне характеристиките на акредитацията; Брюксел (21.11.2001 г.) – Комюнике на Европейската 
комисия: "Да направим реалност европейското пространство за учене през целия живот"; Барселона 
(2002 г.) – Зов за по-тясно сътрудничество в контекста на Болонския процес; София (февруари, 2002 г.) – 
Модел за студентско кредитиране в България; Стокхолм (май, 2002 г.) – Семинар на тема: "Развитие на 
съвместните степени" (в рамките на Болонския процес). Изследва се темата основно от юридическа 
гледна точка; Цюрих (11-12.10.2002 г.) – Трансфер на кредити и акумулиране (Предизвикателство пред 
институции и студенти); Букурещ (06.03.2003 г.) – Конференция на UNESKO-CEPES и EUA 
(Предизвикателства и възможности към системите и институциите за висше образование към 
академичните ценности и организацията на академичната дейност. Осигуряване на качеството, 
акредитация и признаване на квалификациите като регулаторни механизми в европейското пространство 
за висше образование; Мантуа (11-12.04.2003 г.) – Семинар на тема: "Интегрирани учебни програми – 
изводи и перспективи"; Грац (май, 2003 г.) – Конвенция на европейските институции; Берлин (19.09.2003 
г.) – Среща на министрите на образованието. Осигуряване на качеството; възприемане на степенна 
структура; насърчаване на мобилността; създаване на система от кредити; насърчаване на европейското 
измерение във висшето образование; обучение през целия живот; София (08.04.2004 г.) – Работна среща 
– "Проблеми на висшето образование", Институт "Отворено общество" (в-к "Култура", бр.17, 16.04.2004 
г.); Брюксел (02.04.2004 г.) – Европа се нуждае от повече учени; София (19-20.05.2004 г.) – Конференция 
"Икономика на знанието"; Хелзинки, Финландия (02.2005 г.) Европейската асоциация за качествения 
контрол на висшето образование; Берген (19-20.05.2005 г.) – Среща на министрите на образованието.  

Посочените форуми са свързани и с редица престижни изследвания, от които следва ценна 
информация за българското образование. Информация за българското образование: съгласно 
изследването PIRLS на Boston College (2003 г.) българските четвъртокласници са на 4-то място в света по 
стандарт на грамотност, в-к “Дневник”, 12.10.2004 г.; средното образование в България е сред най-
добрите в света (според ранглиста на Световната банка; виж България – Добро образование и 
квалификация на човешки потенциал, 04.05.04, в-к “Пари”); 5-то място по естествени науки, 11-то по 
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математика; второ място в международната класация по IQ тестове (Mensa International); второ място по 
резултати от SAT; първо място на международни олимпиади по математика – 2003 г.; колежанското 
обучение: в глобалния доклад за IQ в информационните технологии на Brain bench inc България заема 8 
място сред първите 10 държави по брой на сертифицирани професионалисти по информационни 
технологии (2002 г.). В България има 42 висши учебни заведения (2004 г.) Около 50% от тях имат 
компютърни специалности. Над 6000 български студенти се обучават в момента по компютърни науки, 
5000 са избрали математика, електроинженерство, биотехнологии. Изследванията обаче показват (виж 
престижното изследване на Института за висше образование на университета Jao Tong, Шангхай), че 
България не фигурира в таблицата на класираните. Разбира се, в това изследване става въпрос за нивото 
на научната дейност на преподавателите във висшите училища – виж табл. 1 и табл. 2 (статия от проф.Д 
Ненов – 09.02.05 г. – общо са изследвани 2000 ВУ от всички континенти). Съществуват, разбира се, и 
други класации на университетите по международно приети стандарти, но България не присъства в тях. 

 
 Висше учебно заведения Страна Обща оценка 
1. Харвардски у-т САЩ 100,0 
2. Станфордски у-т САЩ 77,2 
3. у-т Кеймбридж Англия 76,2 
4. Калифорнийски у-т (Беркли) САЩ 74,2 
5. Масачузетски технологичен у-т САЩ 72,4 
6. Калифорнийски технологичен у-т САЩ 69,0 

Таблица 1. Изследване на Института за ВО на университета в Jiao Tong в Шанхай 

 
Страни Първите 

20 у-та 
Първите 

100 
Първите 

200 
Първите 

300 
Първите 

400 
Първите 

500 

  САЩ 17 51 90 119 139 170 
  Англия 2 11 18 29 35 42 
  Япония 1 5 9 13 26 36 
  Германия  7 17 27 37 43 
  Франция  4 8 13 20 22 
  Финландия  1 1 2 4 5 
  Русия  1 1 1 2 2 
  Китай   1 6 13 16 
  Унгария    1 1 3 
  Гърция     2 2 
  Полша     2 2 
  Чехия     1 1 
  Португалия      1 

Таблица 2. Изследване на Института за ВО на университета в Jiao Tong в Шанхай 
 
Съгласно изказването на еврокомисаря по образованието и културата Ян Фигел (на публична 

лекция в СУ на 16.03.2005 г.) България инвестира в обучението на един студент три пъти по-малко 
средства, отколкото инвестира Европа; Европейските инвестиции в научните изследвания са 1,9 на сто, а 
у нас те са по-малко от половин процент; България е на 30-33 място сред развитите страни. 

Като имам предвид казаното и темата, която разглеждам, ще се спра по-конкретно на проблемите 
на ВО, тъй като там се подготвят кадрите за всички степени на образованието – учителите за 
предучилищно, начално и средно образование, както и всички други специалисти, подготвяни да 
обслужват различни сфери на живота. На посочените по-горе форуми се разглеждат така наречените 
парливи проблеми на ВО. Те са следните: липса на съответна стратегия за придвижване на висшето 
образование към европейските стандарти; формално ангажиране на някои държавни институции с 
проблемите на висшето образование; необоснован правен либерализъм, позволяващ регистрирането на 
различни центрове, филиали и др. със съмнително качество; дискриминация на закона за търсенето и 
предлагането в сферата на образованието; противоречие, свързано с липсата на качествена конкуренция 
между държавни и частни висши училища; липса на задълбочено познаване на релацията ресурси – 
процес – резултати/ефекти; липса на цялостна концепция на образованието и обучението на учителите; 
що е качествено обучение. 

Как да се решават тези проблеми? За да посочим приоритети при решаването им, да се обърнем 
първо към предизвикателствата на Болонската декларация (19.06.1999 г.). Тя поставя следните шест 
цели, изпълнението на които ще ускори създаването на общ европейски пазар на висшето образование: 
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1) Въвеждане на система за лесно разбираеми и сравними степени, в това число и чрез 
въвеждането на единна форма на приложението към дипломата, за да се увеличат шансовете на 
европейските граждани при намирането на работа и международната конкурентоспособност на 
европейската система за висше образование (сравнимост на квалификационните нива).  

2) Възприемане на система от два основни цикъла. Продължителността на 1-я цикъл ще бъде най-
малко 3 години. Вторият цикъл ще води до магистърска и/или докторска степен. Образователната степен 
след първия цикъл, даваща определена степен на квалификация, ще предоставя достъп до европейския 
пазар на труда. Единна рамка за разбиране на самите квалификации и квалификационни степени. 

3) Въвеждане на система от образователни кредити, подобна на Европейската система за трансфер 
на кредити (ECTS) като средство за засилване на студентската мобилност. Кредити могат да се 
получават и извън системата на ВО, в т.ч. и в системи за учене през целия живот, в случай че тези 
кредити се признават от приемащите висши училища (преносимост на квалификационните степени). 

4) Засилване мобилността: за студентите – достъп до образование и обучение и свързани с тях 
дейности; за преподаватели, изследователи и администратори – признаване в Европа на периодите на 
обучение, преподаване и подготовка, без да се ощетяват техните права. 

5) Засилване на сътрудничеството в областта на оценяването на качеството по пътя на 
разработването на съпоставими критерии и методологии. 

6) Засилване на европейските измерения във висшето образование и по-специално при 
разработването на учебни програми, междуинституционално сътрудничество, схеми за мобилност и 
интегрирани програми за обучение и подготовка. 

Разсъждавайки по формулираните цели, стигаме до следните заключения. Идеята за сравнението 
на образователно-квалификационните степени на висшето образование на европейските страни е 
главното послание на тази декларация. Други важни стъпки са необходимост от единна рамка за 
разбиране на самите квалификации и квалификационни степени – бакалавър, магистър и доктор и 
тяхната преносимост; създаването на кредитна система, подобна на ECTS, която би могла да осигури 
възможност за прехвърляне и акумулиране на кредити, а дипломното приложение да повиши 
конкурентоспособността на европейското висше образование. Друго предизвикателство в европейското 
пространство за висше образование е перманентното обучение и ученето през целия живот. Засилването 
на сътрудничеството в областта на оценяването на качеството, разработване на схеми за мобилност, на 
интегрирани програми за обучение са другите основни моменти в декларацията. Казаното по-горе е 
насочено към укрепване на европейското пространство за висше образование, към формиране на 
естествена пазарна среда, в която системата на висшето образование ще работи според пазарните 
принципи. 

Какво ново има на ниво европейски образователни институции последните няколко години, с 
което би трябвало да се съобразяваме? Над 300 европейски висши училища и техните представителни 
организации още през 2001 г. в Саламанка (29-30 март) се събраха да подготвят своя принос към срещата 
в Прага на министрите на висшето образование в държавите, участващи в процеса в Болоня. Те 
подкрепиха спазването на принципите на декларацията от Болоня и своя ангажимент към създаване на 
европейско образователно пространство до края на 2010 г. Създаването на Асоциацията на Европейските 
Университети (АЕУ) в Саламанка е форум със символична и практическа стойност за по-ефективното 
предаване на посланията на университетите към правителствата и обществото с цел осигуряване 
подкрепа на институциите за висше образование, за да могат последните да оформят своето собствено 
бъдеще в европейското образователно пространство. Постигна се известно съгласие по отношение на 
някои принципи и приоритети: автономност (съчетана с отчетност), за която ще стане въпрос по-нататък; 
образованието – обществена отговорност; приоритет на релацията висше образование – изследователска 
работа; многообразие по отношение на типове висши училища, ориентацията на учебни планове, 
национални системи и други. Както в Саламанка, така и на следващите форуми качеството на висшето 
образование се оформи като фундаментално условие за гарантиране на доверие, актуалност, 
мобилност, съпоставимост и привлекателност в европейското образователно пространство. 

На организираната от фондация "Отворено общество" среща на 8 април 2004 г. в София по 
проблемите на висшето образование бяха разгледани много важни въпроси като: качеството на висшето 
образование; принципите на финансиране; интегрирането на нашето висше образование с европейското 
образователно пространство и връзката му с пазара на труда, управлението и информационната 
обезпеченост на висшето образование. Казаното е свързано например с това: как да се повиши 
обективността на работата на Националната агенция за оценяване и акредитация; как програмната 
акредитация да се осъществява по професионални направления, а не по специалности; как да стигнем до 
реална конкуренция между висшите училища за студентските места и държавната субсидия; как да 
бъдат въведени механизми, насърчаващи конкурентност между преподавателите и възможности на 
студентите за избор между дисциплини, алтернативни курсове и преподаватели; как да се провежда 
ежегодна атестация на академичния състав; как да се проучва студентското мнение; възможности на 
квалификацията и преквалификацията на възрастни към нуждите на пазара на труда. Разискването на 
тези въпроси неминуемо се свързва въпросите: От какъв пазар се нуждае развитието на висшето 
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образование – от пазар на труда или от пазар на знанията? Средата, в която са поставени университетите, 
стимулира ли създаването на механизми за качество? Оказва ли пазарът натиск върху университетите? 

Друг важен проблем в системата на висшето образование е интегрирането на учебните програми 
(Семинар в Мантуа, 11-12.04.2003 г. – окончателен доклад). Обръща се внимание на това, кои са 
основните черти на съвместните програми за обучение; кои са целите на учебния план и програмите; 
каква е организацията на обучението; какъв е типът на присъжданите квалификации. Семинарът в 
Мантуа съсредоточи вниманието върху учебния компонент на програмите за съвместни степени, върху 
разработването на интегрирани учебни планове. Посочени бяха препоръки към срещата на 
образователните министри в Берлин и към институциите за висше образование. 

У нас през 2003 г. приоритетите при решаване на посочените по-горе проблеми на нашето висше 
образование се търсеха в приетия нов Закон за висшето образование; в модернизиране на нормативната 
уредба; в специално правно регламентиране на обучението в държавните и частните училища; в ясни 
правила за борбата с корупцията във висшите училища. 

На 19.03.2003 г. на срещата на образователните министри в Берлин въз основа на щателен преглед 
на постигнатото бяха посочени приоритети и нови цели за следващите години, за да се ускори 
реализацията на европейското пространство за висше образование. Акцентува се върху следното: 
осигуряване на качеството, степенната структура, базирана на два основни цикъла, като всички 
министри се ангажираха да приложат тази структура не по-късно от 2005г.; насърчаване отново на 
мобилността; създаване на система от кредити; възприемане на система на лесно сравними степени; 
насърчаване на обучението през целия живот. Нещо повече, министрите вземат решение докторската 
степен да се включи като трети цикъл в Болонския процес, а създадената Подготвителна група да 
организира процеса на критично оценяване на постигнатия напредък в Болонския процес и 
осъществяване на приоритетите, поставени за следващите две години за срещата на министрите на ВО 
през месец май 2005 г. в Норвегия, гр. Берген: осигуряване на качество; двуцикълна система (евентуално 
отделяне на 3-ти цикъл за докторската степен); признаване на степени и периоди на обучение. 

През последните няколко години наистина много се говори за качеството. Естествено е, когато ще 
се говори за дадено понятие, да се изясни неговото съдържание и обемът му. На редица форуми 
различни институции го разглеждат, говорят и за това, що е некачествено висше образование. Поставят 
се въпроси от рода на как качеството пада, когато никой не го измерва? Стига се до заключението, че 
качеството изисква баланс между иновациите и традицията, академичните добродетели и социално-
икономическите реалности, сцепление между учебните планове и право на свободен избор между 
студентите. То съчетава не само преподаването и изследователската работа, но и управление и 
администрация, посрещане на потребностите на студентите и осигуряване на други необразователни 
услуги. Стига се до извода, че качеството е фундаментално условие за присъствие в европейското 
образователно пространство (вж. Посланието на Конвенцията на европейските висши училища от 
Саламанка – 29-30.03.2001 г.). В този аспект се дискутират въпроси от рода на следното: каква е 
мотивацията на преподаватели и студенти; защо се говори за слаба мотивация на учене; кои са 
критериите за качествено преподаване. 

В някои ВУ в чужбина след периодична щателна оценка на нивото на преподаване и научната 
активност в даден факултет (катедра) се атестира съответното научно-преподавателско звено и тази 
атестация се свързва с намаляване или увеличаване на неговото финансиране. Поставя се въпросът: 
добре ли е това да бъде практика и в нашите ВУ. Поставят се и следните въпроси: професионалната 
реализация (информираност на завършващите, наличието на семинари с практическа ориентация); 
бъдещето на колежанското обучение; как да се управляват филиалите и центровете на даден ВУ; каква 
да бъде вътрешноуниверситетската система за поддържане на качеството; какви механизми за 
насърчаване на конкурентоспособност да се въведат; защо средата, в която са поставени университетите, 
не стимулира създаването на механизми за измерване на качеството. 

Всъщност, от гледна точка на процеса на осигуряване на качеството в образованието (вж. 
Пантелеев, Ц. Качеството и процеса на образование в България, 2004), от значение са следните 
характеристики: интерес към системите за осигуряване на качеството; постигането на качество е 
невъзможно без делегиране на отговорности и осигуряване на ефективно самоуправление, а системата на 
управление на образованието в България е централизирана; липсва среда за вземане на самостоятелни 
решения – необходимост от превръщане на системата на висшето образование в самоуправляваща се 
структура; липсва обща рамка, която да стимулира системата на висшето образование за 
усъвършенстване. Изводи: необходими са институции и процедури, които конкретно да работят за 
качеството на образованието и обучението, както и прецизни учебни планове и програми, даващи 
възможност за стандартизиране на учебния процес и обективното му оценяване. 

Във връзка с това ще посоча общи характеристики за съществуващите Европейски системи за 
осигуряване на качеството (вж. Позиция на Европейската мрежа за осигуряване на качеството (ENQA) 
изпратена до Съвещанието на министрите на образованието в Прага – доклад, представен на Общото 
събрание на ENQA от Управителния й Съвет, 22-23.05.2004 г.): 
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- критериите за осигуряване на качеството са тясно свързани с целите, които си е поставило всяко 
висше училище по отношение потребностите на обществото и на пазара на труда; следователно, 
различните процедури за осигуряване на качеството трябва да допускат отчитането на специфичния 
характер на висшето училище. В това отношение познаването на целите на висшето училище, били те на 
ниво институция, факултет, или отделно звено, е от съществено значение; 

- когато става въпрос за съответните структури във всяка страна членка на общността, 
автономията и/или независимостта на националния орган за осигуряване на качеството допринасят за 
ефективността на процедурите по осигуряване на качеството и приемането на резултатите от тях; 

- процедурите, свързани с осигуряването на качеството, най-общо би следвало да се състоят от 
вътрешен самооценяващ елемент и външен компонент, основаващ се на оценка от външни експерти; 

- вътрешният елемент, свързан със самооценяването, трябва да е насочен към включването на 
всички подходящи агенти на качеството, в т.ч. най-вече преподавателите, а където е необходимо и 
администрацията, отговаряща за професионалното и академичното ръководство, както и за студентите. 
Външният елемент трябва да представлява процес на сътрудничество, консултиране и съветване между 
независимите експерти извън висшето училище и участниците от самото висше училище; 

- в светлината на целите и критериите, използвани при процедурата за осигуряване на качеството 
и от гледна точка на структурите на висшето образование в страните членки на общността, в 
експертните групи могат да бъдат включени представители на професионални организации, социални 
партньори и бивши възпитаници на висшето училище; 

- би могло да се желае участието в експертните групи на чуждестранни експерти с оглед 
поощряването на обмяната на опит между различните страни; 

- докладите от процедурите по осигуряването на качеството и резултатите от тях следва да се 
публикуват под форма, която счита за подходяща съответната страна членка, и трябва да предлагат на 
партньорите на висшите училища и широката общественост подходящ за позоваване материал. 

Често се поставя въпросът, не е ли в по-голямата автономия успехът на ВУ? За да се отговори на 
този въпрос, трябва да се направи разлика между автономия и академична свобода. Академичната 
свобода засяга процеса на преподаване, интерактивните взаимодействия, обмяната на информация в 
университета. В българските университети академична свобода съществува. Има много университети, 
администрирани от държавата, в които академичната свобода е гарантирана. Правилно е 
съществуващото мнение, че ако академичната свобода е накърнена, то е застрашена университетската 
идея. Автономията е административен израз на академичната свобода. Но въпреки това не всички 
университети са автономни. Това е така, защото автономията е свързана с редица технически, финансови 
и управленски проблеми и понякога се злоупотребява с нея. За пример могат да служат разкритите 
филиали на много ВУ в различни провинциални градове. Те се разкриват, независимо че университетът 
няма съответния преподавателски състав, нито съответните градове имат ресурс, за да захранят тези 
филиали. Много често започна да се говори за съмнително качество в тези филиали. Липсват механизми, 
с които да се контролира движението на паричните потоци вътре в университета. (В този случай именно 
се злоупотребява с автономията.) Например, неправилно е централизирането на всички бюджети (имам 
предвид бюджетите на отделните факултети в един университет) в един общ бюджет, в който не се знае 
кой какво внася и кой колко взема, защото твърде често едни факултети имат принос, а други само 
консумират. До известна степен така е в някои университети. Изводът е, че автономията представлява 
сложна система на представителни органи и граждански контрол отдолу; че автономността трябва да 
бъде съчетана с отчетност. Тогава университетите ще разпределят ресурсите си адекватно на избраната 
от тях стратегия, ще профилират своите учебни планове, ще приемат предизвикателствата на 
съществуването в условията на конкретна среда у нас и в чужбина. 

Друг съществен въпрос е, че изследователската работа във ВО в последните години дава 
противоречиви резултати, т.е. има позитивни, но и доста негативни процеси. За какво става въпрос? 
Позитивното е, че настъпи известна диверсификация. Въведоха се редица нови курсове, нови учебни 
програми и още – цели научни области, които бяха забранени, сега стартираха. Негативното е, че се 
стигна до крайности: предлагане на курсове и програми, за които университетите не разполагат с 
необходимия потенциал, а понякога и темите не отговарят на висшето академично знание. 

Регулирането на този процес се осъществяваше по различни начини: по административен начин 
(отгоре) – например така бе направено през 1995 година със Закона с така наречените "Държавни 
изисквания" и "Регистър на специалностите". Регламентира се един твърд нормативен списък от 
специалности и се определи какво може и какво не може да се преподава. Това всъщност е механичен 
силов контрол; по-късно беше направен опит да се премахне този административен акт. Но това не се 
случи и в момента проблемът с ЕДИ е все още актуален. Известно е, че държавните изисквания са 
спиращ фактор. В същото време обаче трябва да има някакъв начин за установяването на това, дали един 
университетски курс отговаря на необходимите академични изисквания. Това може да се направи от 
Комисията по акредитация, от Академичния съвет и т.н. 

Друг важен въпрос през последните няколко години е въпросът за кредитна система. Кредитната 
система позволява на университетските партньори да осъществяват обмен на студенти, като им дават 
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единна система за оценяване, а също така и чрез въвеждането на понятието кредит да получат средство 
за съпоставяне на своите програми. Кредитът е числен израз на съдържанието на учебните дисциплини и 
характеризират аудиторната и извънаудиторната натовареност на студентите, необходима за успешното 
усвояване на знанията по съответната дисциплина. Кредитната система дава възможност студентът да се 
премести в друг факултет, друг университет, където да му признаят взетите кредити. Може да получи 
бакалавърска степен по една специалност, магистърска по друга. По този начин се стига до така 
наречената образователна мобилност. Има мнение от страна на образователните институции, че макар 
бакалавърските степени да са приети де юре, не функционират добре. Съществува (се смята от тези 
институции) скрита консервативна реакция срещу кредитната система от страна на самата 
университетска общност – това е поради факта, че има конкретни корпоративни интереси. Какво 
означава това? Ако кредитната система се въведе, то в някои факултети (респективно при някои 
преподаватели) ще има много студенти, а при други няма да има, т.е. ще има конкуренция между 
курсове, дисциплини и преподаватели. Извод: инициативата за въвеждането трябва да дойде от всички 
заинтересувани институции – министерство на образованието, университетски ръководства, студентска 
инициатива, неправителствени организации, занимаващи се с проблемите на висшето образование, т.е. в 
този процес трябва да участват всички заинтересувани социални групи. 

Ако се обърнем с лице към интегрираните учебни програми, независимо че националните 
законодателства в някои европейски страни правят невъзможно провеждането и признаването на 
съвместните степени, ще се убедим в предимствата на кредитната система. През последното десетилетие 
европейската система за трансфер на кредити (ЕСТК) беше успешно въведена чрез Сократ/Еразъм. 
Първоначално създадена, за да улесни европейската мобилност, ЕСТК е основно използвана в малък 
мащаб като система за трансфер на кредити. По-нататъшното развитие на ЕСТК в система за 
акумулиране на кредити на национално равнище, ускорено от Болонския процес, действително означава, 
че ЕСТК може да бъде една обща кредитна система за очертаващото се европейско пространство за ВО.  

ЕСТК е с ключово значение за европейските институции и за студентите, тъй като в качеството си 
на система за трансфер на кредити тя улеснява обмена на студенти между европейските страни и в 
частност засилва качеството на студентската мобилност и по този начин улеснява академичното 
признаване; определя ключови аспекти от европейското измерение; а като система за акумулиране тя 
подкрепя широкоразпространената реформа в учебните програми на националните системи; дава 
възможност за мобилност в институциите, националните системи и на международно равнище; улеснява 
достъпа до пазара на труда; позволява трансфер извън контекста на ВО и по този начин улеснява 
продължаващото обучение; засилва прозрачността и сравнимостта на европейските системи и насърчава 
привлекателността на европейското ВО сред останалия свят. Или по-общо казано, като система за 
трансфер на кредити и акумулиране нейните основни цели са да подобрява прозрачността и 
сравнимостта на учебните програми и квалификации, да улеснява взаимното признаване на 
квалификации.  

Прилагането обаче на ЕСТК в различни страни трябва да става по гъвкав начин, като се вземат 
предвид и съответните специфични мисии и приоритети на всяка страна – това следва и от факта, че 
отсъства задължителна юридическа сила на Болонската декларация, поради което различните 
национални системи на европейските страни ще се придвижат към постигането на целите, поставени в 
Декларацията, с различни темпове и с различен успех. Доколкото обаче става въпрос за постигането в 
крайна сметка на единна европейска система на ВО, националните системи, които са по-напред в 
осъществяването им, ще се окажат в позицията да задават стандартите на останалите. За нас 
следователно е важно да следим как се развива този процес в другите европейски страни и да знаем къде 
са намира българската система за ВО спрямо тях. 

И още, за да се осигури сравнимост на квалификациите, е необходимо да бъде направена пълна 
употреба на Приложението към Дипломата на ЕСТК. Унифицираното дипломно приложение е основен 
инструмент за повишаване прозрачността на квалификации и академично признаване. То предоставя 
съдържателна информация за основните характеристики на дадена квалификация като ниво, академично 
съдържание, постигнати резултати от обучението, без да съдържа елементи на оценяване. У нас е приет 
проект на дипломно приложение, за да замени съществуващото досега приложение, неотговарящо на 
европейските изисквания. Въвеждането му изисква нормативно регламентиране, общо за страната. По-
голямата прозрачност на квалификациите изисква и въвеждане на система за информационно 
осигуряване на институционално равнище, и да се изградят нива на достъп до нея за всички 
потребители, в т.ч. студенти, работодатели, граждани. В тази дейност ВУ трябва да получават 
методическа помощ от националните информационни центрове по академично признаване и мобилност 
– ENIC/NARIC. Те са органите, които трябва да гарантират качеството на представяната от ВУ 
информация за извършена дейност. През 2003 г. (Берлин) министрите поставиха като цел всеки студент, 
завършващ от 2005 г. нататък, автоматично и безплатно да получава Дипломно приложение на един от 
най-широко разпространените европейски езици. 

В процеса на глобализация европейското членство отваря вратата за международната конкуренция 
и не са за отхвърляне мненията, че идеята на Европа като водеща световна икономика на знанието е по-
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скоро израз на комплекса на еврофункционерите спрямо Америка (виж Юлиан Попов. Девет мита за 
българската образователна реформа от 12.10.2004г.). Инициативата Европа да се превърне през първото 
десетилетие на 21 век в най-конкурентната и динамична икономика на знанието в света дойде от 
Лисабон през 2000 г. Затова трябва много внимателно да се преценява всяка инициатива относно 
елитарността на образователната система. 

Какво е състоянието на нашата образователна система? Ето каква е оценката на 
образователната ни система най-напред от външен представител на Световната банка с цел да се 
направят въз основа на нея предложения за ефективното ù развитие (25.22.2004.) (Бахрам Бекхрадня, 
директор на Института за политика във висшето образование към Оксфорд. Цитирам: Оценка от външен 
оценител: “Преди 1989 година системата на висшето образование в България имаше репутацията на 
високо качество. Тази репутация е валидна и днес за голям брой специалности и за доста университети. 
Но системата преди беше по-елитарна и беше сравнително лесно да се поддържа високо качество в 
такива условия. След 1989 година системата преживя небивала експанзия, финансирането не можеше да 
върви в крачка, голям брой частни висши училища излязоха на пазара и всичко това породи 
загриженост, че качеството започва да спада.” Какви са изводите от това състояние? 1) Докато 
съществуваха ДИ, НАОА базираше оценките си на факта, дали те се изпълняват. Понастоящем, когато 
повече от изискванията са отменени, това положение вече не е възможно. 2) НАОА ще трябва да 
определи индикатори за достижения и да разработи механизми за събиране на данни и за оценяването 
им. 

Тази дейност трябва да почива на информацията за качеството на ВО в университета; на обработка 
на студентското мнение за качеството на съответния университет. Информация трябва да се публикува 
систематично, “за да се даде възможност на студентите и обществените заявители да бъдат добре 
информирани по отношение на избора, който правят, и да бъдат по-уверени в качеството на 
институциите, които избират” (виж доклад “Състояние и проблеми на ВО в България, раздел “Качество”, 
Б. Бекхрадня). 

Каква е политиката на отговорните институции в момента? Българският отговор на целите на 
Болонската декларация следва да се търси в две основни направления: законодателни инициативи и 
определяне на приоритетите в развитието на ВО. Първото направление – законодателните инициативи 
тръгнаха още от 2000 г. с цел осигуряване на национална правна рамка за развитие на принципите, 
залегнали в Болонската декларация. Акцентува се и се обсъждаха основно два цикъла: І-ят цикъл включва 
две степени – специалист и бакалавър, осигуряващи базова широкопрофилна подготовка, даваща пряк 
достъп до пазара на труда. Този цикъл стана и основа на политиката на МОН при подготовката на 
специалисти с висше образование. ІІ-ят цикъл, включващ две степени – магистър и доктор, осигуряващи 
задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране на интердисциплинарна специалност и 
докторска степен, която се осъществява по научни специалности. Във връзка с това се направиха 
промени със ЗВО от 02.07.2002 г. Въведе се Класификатор на областите на ВО и професионалните 
направления (ДВ, бр. 64/02.07.2002 г.). Класификаторът въведе общоприетите в световната 
образователна практика области и направления, към които ще бъдат ориентирани бакалавърските 
програми. 

Второто направление – приоритетите в развитието на ВО, отразяващи целите на Болонската 
декларация, се свързваха преди всичко с повишаване качеството на ВО, неговата надеждност, 
запазването на достъпността и повишаването на възможностите за равен достъп. Тази дейност беше 
свързана преди всичко със засилване връзката между университетите и работодателите; с достъпност и 
равни условия за обучение чрез въвеждане на единна система от учебни такси, единна система от 
приемни изпити; продължаващо обучение в една непрекъснато променяща се среда; с разработване на 
гъвкави учебни планове и програми чрез въвеждането на академични стандарти; с оценяване качеството 
на ВО. Направиха се промени в ЗВО, които създадоха предпоставки за разработването на системи за 
вътрешно оценяване, но обезателно и с разработване на ефективна система за външен одит. Във връзка с 
това, разбира се, още през 2000 г. беше актуализиран Правилникът за дейност на НАОА (ПМС, № 106 от 
19.06.2000г.) и беше създаден Център “Конкурентна система за обучение и управление на ДВ (държавен 
вестник) /1390 от 03.11.2000г., ПМС № 148 от 27.07.2000г.) Признаване на квалификациите – от една 
страна, се обнови значителна част от правната рамка, регламентираща процедурите по признаването, от 
друга страна, се продължи с разработването на подзаконови актове, допълващи и осигуряващи 
практическото прилагане на вече изградената законова база. Посочените дейности се подпомагаха преди 
всичко от Националния информационен център (създаден със заповед № РД 14-189/12.09.2000г.), 
вътрешноведомствената работна група към МО (създадена със заповед на Министъра на образованието и 
науката – № РД 09-158 от 06.03.2002г.). Тази работна група разработи План за действие, който 
предвижда разработването на изменения и допълнения към ЗВО и ЗПОО, с които нормативно да бъде 
определено разграничаването на академичното и професионално признаване. Друг важен момент в 
дейността на министерството на образованието е въвеждането на европейско дипломно приложение. 
Тази дейност обхваща две основни направления: създаване на законова основа за въвеждането му; 
популяризиране на утвърдения от Съвета на Европа и Европейската комисия документ сред българската 
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академична общност. Наистина експерти от МОН по време на провежданите семинари през 2004 г. (виж 
Дипломите за висше образование ще са европейски, В. Стоянов, 19 юли 2004 г.), посветени на 
предизвикателствата пред европейското образователно пространство, постановяват, че от 2005 г. всички 
студенти, завършили висше образование, ще получават и европейско приложение към дипломата си, 
като за целта този документ е да осигури данни за академичното и професионално признаване на 
получената квалификация и да се подпомогне обменът на студенти и преподаватели. 

2005 година трябва да бъде година на равносметка за реформата в системата на ВО, започнала 
своето организирано развитие с приемането на ЗВО. Всички равнища на системата трябва да направят 
анализ на дейността си. 

Кои бяха основните насоки и приоритетните действия в реформата? Основна цел на реформата 
в българското ВО беше заменянето на модела на цялостен държавен контрол с модела на академичната 
автономия и институционалното самоуправление, съчетано с отговорност на държавата по отношение на 
обществените инвестиции и интереси. Три са ключовите насоки на действие: постигане нови измерения 
на качеството; увеличаване достъпа до ВО; ефективност в управлението на системата. Реформата бе 
ускорена във връзка с европейската реформа и ангажиментите ни във връзка с присъединяването на 
страната ни към Европейския съюз. Същите приоритети, споменати по-горе, са основни приоритети и за 
европейската реформа – качество, достъп и ефективност на управление на ресурсите – и стават 
задължителен компонент в цялостно организиране на промените. Следователно естествено е опитът и 
добрите практики на европейските страни да оказват влияние върху развитието на българското ВО. 

Реформата на ВО в България е свързана фактически с 4 направления в реформата на ВО у нас: 
запазване и развиване на обществените демократични ценности; повишаване общото равнище на 
научните достижения и информация; развитие на икономиката; личностно развитие (виж “качество на 
ВО; Развитие на реформата – И. Радевска, 2004 г.), с приоритет “качество на ВО”. Проблемът за 
“качеството на ВО” наистина заема централно място в развитието на реформата. Той е приоритет на 
всички подготвяни и предстоящи нормативни актове и стратегически документи. Във връзка с това 
последните изменения в ЗВО с право поставят акредитационния процес в много по-обща рамка: 
освобождават НАОА от някои процедури, с които всъщност не може да се оцени качеството; дават 
възможност за разработване на вътрешни системи за оценяване и контрол на качеството. Могат да се 
посочат редица примери на такива системи – в техническия университет София, НБУ в София и други 
(виж: “Анализ: Контролът на качеството във вузовете е скъп, ще има съпротива, но е належащ”, Т. 
Петрова, 28.07.2004 г.). 

Какво е положението през 2005 г.? Основно се акцентува на следното: необходимо е 
разработването на системи за вътрешен контрол и оценяване на качеството; ясно определяне на 
стратегическите цели на ВУ по отношение на качеството. Това е залегнало още в Комюникето от Берлин 
– 2003 г. – на срещата на министрите, които се споразумяха, че не по-късно от 2005 г. националните 
системи за осигуряване на качеството трябва да включват определяне на отговорностите на включените 
органи и институции, оценяване на програми или институции, включително вътрешно оценяване, 
външен преглед, система на акредитация, участие на студенти в оценка на качеството, сертификация или 
подобни процедури, международно участие, сътрудничество и връзки. 

Какви въпроси се разгледаха в Берген (19-20.05.2005)? На тази среща, по-общо казано, се обсъди 
бъдещата стратегия на европейските държави в сферата на образованието, продължение от цялостната 
стратегия на ЕС за развитие на икономиката, базирана на знанието. Акцентът е: каква да бъде 
стратегията през следващите 5 години, за да може Европа успешно да конкурира американското 
образование. Стигна се до извода, че през следващите години ЕС трябва регулярно да увеличава 
инвестициите в образованието и научните изследвания; представен бе първият модел на всеобщата 
европейска квалификационна рамка (налага се мнение за три степени във ВО – бакалавър, магистър и 
доктор); обсъжда се въпросът за колежанското обучение. 

Какви са вижданията на отговорни образователни институции у нас? Всеки колеж да бъде оценен 
поотделно. Чрез тези оценки някои от колежите ще преминат към професионално бакалавърско 
обучение (това всъщност означава да се дават професионални умения, на да се завършва с диплома за 
висше образование, а част от колежите, за които се установява, че не разполагат с достатъчен капацитет, 
да преминат към двегодишно обучение и следователно да дават професионална квалификация – напр. от 
аграрния сектор, техническия сектор и т.н.). Разбира се, окончателно становище за рамката на 
квалификационните степени ще бъде дадена през 2007 г. на следващата среща на министрите в Лондон. 
Очаква се дотогава ясна дефиниция дали тези образователни степени водят до съответни 
компетентности, които работодателите търсят от завършващите ВО. 

Дискутирани бяха въпроси от вида на следните: как може образователните институции да 
направят докторските изследвания по-привлекателни; трябва ли да се дефинира обща среда за 
европейски докторски програми, ако е така, какво би трябвало тя да съдържа, в политическите области 
на министерствата, отговорни за ВО, кои са най-важните пречки за осъществяване мобилност на 
докторантите и как може тези пречки да бъдат преодолени; по какви начини може развитието на 
преносими умения и по-строго професионално усещане на такива умения да бъде интегрирано в 
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докторските програми като квалификация – обучение с по-широк обхват, т.е. трябва ли преносимите 
умения да се мислят отделно или чрез “учене чрез правене”. 

Ако трябва да направя резюме на казаното: какви могат да бъдат най-важните елементи за 
продължаване на Болонския процес в подготвителния период до 2007 г. Искам да обърна внимание на 
образователните програми на европейската общност и националните програми, предназначени да 
допринасят за развитието на образованието и за създаването на отворена европейска област за 
сътрудничество във всички степени на образованието. Знаем всички, че финансирането е важен момент, 
при всяко начинание, затова трябва да гледаме на образователните програми с фиксирано финансиране с 
добро око. 

В момента върви образователна програма Сократ. Това е най-голяма образователна програма на 
Европейската общност. Нейните цели са да развива и утвърждава европейската образователна система 
на всичките ù нива; да осигури равноправен достъп до образователните ресурси на Европа във всички 
сфери на образованието; да спомогне за подобряване владеенето на чужди езици в ЕС, най-вече на по-
малко използвани езици; да поощрява сътрудничеството и мобилността в сферата на образованието. С 
решение на Европейския парламент и Съвета на министрите от 24.01.2000 г. програмата Сократ 
продължава чрез втората си фаза Сократ II от 1 януари 2000 г. до 31.12.2006 г. (I-ят етап “Сократ - I” е за 
периода 1995-1999 г.). Тя се състои от редица подпрограми: подпрограма Коменски 1, 2, 3 и подпрограма 
Еразъм 1, 2, 3. Програмата Коменски е насочена към средното образование – предучилищна, основна 
(начален и прогимназиален етап) и гимназиална степени. Коменски 1 е училищно партньорство (проекти 
за училищно развитие, езикови проекти); Коменски 2 е за квалификация на преподавателски състав; 
Коменски 3 е за изграждане на тематични мрежи между различни организации с цел да се популяризира 
европейското сътрудничество и нововъведенията в различни области на училищното образование. 
Програмата Еразъм е насочена към ВО. Тя предлага възможност за участие в европейски образователни 
проекти и в индивидуална мобилност на студенти и преподаватели. Нейните цели са следните: 
повишаване качеството на висшето образование; засилване на европейските измерения на ВО; изучаване 
и практикуване на чужди езици; придобиване на професионален и личен опит. Еразъм 1 се отнася за 
транснационално сътрудничество с интензивни програми и развитие на учебните планове. Еразъм 2 – до 
мобилност: студентска, преподавателска, интензивни езикови курсове и ЕСТК. Еразъм 3 е насочена към 
създаване на тематични мрежи. Това е централизирана дейност, която обединява голяма група от 
университети в сътрудничеството им по теми, свързани с една или повече дисциплини или други 
предмети от общ интерес. Повече подробности могат да се видят в проспектите, съществуващи в 
центровете на образователната програма, във висшите училища (отделите за НИД). Има предложения да 
се създаде програма за постоянна професионална квалификация, обединяваща сегашните програми 
Сократ, Еразмус, Леонардо да Винчи и Грюндвиг. 

Друга алтернатива за откриване на образователни фондове. Чрез СБ се открива модел за 
финансиране – чрез заеми. В него е предвиден голям образователен фонд, пред който университетите 
кандидатстват с проекти. Разбира се, това финансиране е обвързано с конкурентоспособността на самите 
проекти и критериите за качество.  

Други образователни (научни) програми се предоставят от Европейската научна фондация (ESF). 
Те са насочени към съвместни дейности, обвързвайки различни научни организации с акцент върху 
ефективната координация и сближаването на национални научни програми и дейности, координирани от 
ЕС, и обхващат всички области в изследователския спектър. Ключовите дейности са ориентирани към 
обединяване на водещи изследователски колективи за обмен на знания, научни достижения, развиване 
на нови методологии и създаване на ново поколение от млади учени. Такава е 6-та Рамкова програма 
(6РП) на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и иновации (http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm). 
На 19.07.2004 г. МОН оповести, че от 420 заявки с българско участие 65 научни проекта са одобрени от 
ЕК за финансиране по 6 рамкова програма. (Между другото Програмата на ЕС разполага с бюджет от 
близо 20 милиона евро до 2006 г. Годишната вноска на България е 4,5 милиона евро.) 
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Ето конкурси по тази програма през 2005/2006 г.: 
№ Конкурс Краен срок Бюджет Приложими 

инструменти 
1 FP6-2002-Aero-2 Closure dates for 20051,2006 will 

be found in relevant updates of the 
work programme 

7MEuro SSA 

2 FP6-2004-FOOD-3-C 7 September 2005 5MEuro SSA 
3 FP6-2002-Transport-2 2005,2006 closure dates to be found 

in updates of the work programme 
5MEuro SSA 

4 FP6-2002-INKO-DEV/SSA-1 07.03.2005, 07.09.2005,06.03.2006  SSA 
5 FP6-2002-INKO-MRC/SSA-2 07.03.2005, 07.09.2005,06.03.2006  SSA 
6 FP6-2002-INKO-WBC/SSA-3 07.03.2005, 07.09.2005,06.09.2006  SSA 
7 FP6-2002-INKO-WBC/SSA-3 07.03.2005,07.09.2005, 06.03.2006  SSA 
8 FP6-2002-INKO-Russia+NIS/SSA4 07.03.2005, 07.09.2005,06.03.2006  SSA 
9 FP6-2002-CoMultilaRTD/SSA-5 07.03.2005,07.09.2005, 06.03.2006  SSA 
10 FP6-2002-ERA-NET/1/CA-SSA 02.03.2005, 04.10.2005  CA, SSA 

Ето например някои от дейностите при стимулиране интереса на младите към наука, научно 
образование и кариера в науката: дейности за представяне на нови методи за обучение в програмите в 
началното училище в сътрудничество с национални или регионални образователни институции; 
дейности, насочени към нарастване броя на младите хора с увреждания, занимаващи се с наука; акцент – 
дейности за научно образование и разпространение на опит и най-добри практики в рамките на Европа; 
дейности, насочени към засилване на връзките между университети и училища, учители и научни 
организации, индустрия с цел съвместни научни проекти, включващи дейности като квалификация и 
преквалификация, летни школи и други с подчертана международна дименсия.  

Друга важна програма е програмата COST за сътрудничество в областта на науката и 
техниката – европейска програма за сътрудничество, създаваща условия за координиране на 
национални научни изследвания в европейски мащаб. Същност на програмата: COST е европейска 
програма за сътрудничество, която има за цел да създаде условия за координиране на национални 
научни изследвания в европейски мащаб. Поддържа една от най-мощните мрежи за сътрудничество в 
Европа. Изпълняват се над 200 програми, включващи около 40 000 учени от всичките 32 страни членки, 
както и страни, нечленуващи в програмата COST. Стойността на разработваните програми възлиза на 
над 2 млрд. Проектите се финансират на дялов принцип от всеки участник. Характерните елементи са 
следните. Финансира само дейности, свързани с координирането на проектите (семинари, конференции, 
публикации, краткосрочни научни визити и др.) Подход “отдолу нагоре” – няма специфични 
изследователски дейности, но има 15 научни области. Акциите могат да бъдат интердисциплинарни; 
създаване на изследователски мрежи; подобряване и укрепване на националния изследователски 
капацитет; достъп до изследователска инфраструктура. 

Научни области и съотношение на международното участие в тях 

 
Дейности: подпомага сътрудничеството между учените, чрез реализиране на международни 

научни контакти; финансира само координиращи дейности (публикации, краткосрочни визити, 
провеждане на семинари, конференциии др.); не финансира изследователските дейности – те се 
финансират на национално ниво; интердисциплинарна – подпомага изследвания в широк 
изследователски спектър; международна програма, която дава възможност за участие и на страни, които 
не членуват в ЕС.  
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Дял на участие на отделните страни 

 
Основни инструменти в 6-та рамкова програма са насърчаване на съвместните изследвания в 

европейското образователно пространство. Те ще бъдат използвани и в следващата 7-ма РП и ще бъдат 
преразглеждани с цел усъвършенстване. Например има много добри практики със съвместни програми с 
Гърция, Румъния и Македония. 

Към какво да се стремим? Ето някои извадки от доклада на национален координатор на 6-та РП 
(МОН): повече интегрирани дейности, обвързани в програми, полезни за обществото ни; насочен подход 
при конструирането на тематични направления – простото прегрупиране или обединяване не е 
ефективно и не решава глобален проблем; ефективни механизми за непрекъсната комуникация и 
взаимодействия между различните институции; форуми на работно ниво и толеранс в партньорството; 
Особено внимание върху оценката ННП – като рамково условие и средство за постигане на кохерентност 
на политики и програми; стимулиране не само на създаване на ново знание, но и неговата абсорбция; 
стимулиране не само на разпространение на нови знания, но и на тяхното ефективно използване; 
стимулиране не само на динамични научни и иновационни звена, но и развитие на по-добро разбиране 
на необходимостта от наука и иновации; стимулиране не само на ефективни мрежи за създаване на 
полезно знание, но и за неговото разпространение. 

Освен посочените аспекти в развитието на висшето образование, които споделих пред вас, бих 
искала да обърна внимание и на мнения, да ги наречем опозиционни, но в които има голяма доза истина 
за действителността. Тези мнения са отразени в различни статии, много от тях присъстват на страниците 
на интернет и насочват вниманието към парливи проблеми, които чакат своето решение. Например 
колежанското обучение, чиито програми са от първия цикъл на ВО и има почти 100-годишна история, а 
в някои области освен добрите традиции България предлага и високо конкурентна подготовка за 
европейския пазар, е сериозно подценено. Подценяването му е една от слабостите в институционалното 
поведение на университетите. Последните не използват колежанското образование с оглед на едно по-
бързо производство на определен тип кадри. Изключение правят някои държавни университети и преди 
всичко някои частни университети, които имат по-гъвкава политика в това отношение. Те по-бързо 
успяват да се ориентират както в пазара на образователните услуги, така и на пазара на труда.  

Други мнения са свързани с качеството на обучението, с това, че образователната система умира. 
Например въпроси от рода на: 1) Може ли една система да запази жизнеспособността си, ако бъде 
редуцирана осем пъти (каквато е системата на ВО)? 2) Как системата ще има качество, след като не 
притежава структурни параметри? 3) От какъв пазар се нуждае развитието на висшето образование – от 
пазар на труда или от пазар на знанията? Системата е престанала отдавна да се възпроизвежда! Тя не е 
свързана с обществения живот! Работи на празни обороти. Влага се човешки капитал, който след това не 
се реализира в България дори като безработен, а напуска държавата. Мобилността изисква не само ние 
да бъдем в Европа, но и европейците да се учат в нашите университети. Много от преподавателите 
считат, че това е утопия за българската реалност. Имат право и твърдения от рода на “докато системата 
не приеме, че едно прозрачно финансиране и бюджетиране е необходимо, за да се демократизира и да 
започне да произвежда качество, няма да излезем от кризата” (в доклада на Анна-Мария Тотоманова 
“Ролята на българските университети в периода на преход”, в-к “Култура”, бр. 21, 23.05.2003 г.). 

Не по-малък интерес предизвиква и въпросът, свързан с корупцията във ВО. В интернет е налице 
“Антикорупционна тетрадка” – дело на “Националната младежка организация за социално и 
икономическо развитие”, която се опитах да представя на хартиен носител – 70 страници. Редица 
изследвания през 1998, 1999, 2000-2003 г., 2004 г. сочат корупция в различни университети. 
Асоциацията за социални изследвания и приложни изследователски практики през 2004 г. (май и юни) 
провежда изследване с преподаватели и студенти от 31 университета и установява твърде интересна 
типология на основните корупционни практики в университетите.  

Изведен е типологичен модел на характерните случаи и стратегия за противодействие; посочени са 
факторите, оказващи влияние върху оценката за степента на разпространение на корупционната 
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практика; установени са предпоставките за възникване на корупция, систематизирани са причините за 
наличието на корупция (например несъвършената законова рамка, механизмите на финансиране, 
вътрешните правила на университетите и т.н.); посочени са условия за решаване на този проблем, като се 
издига твърдението, че “отговорна образователна система може да бъде изградена само на базата на 
отговорно гражданско общество – прозрачно законодателство, свободни медии и гражданско участие”. 
(“Антикорупционна тетрадка”, “Националната младежка организация за социално и икономическо 
развитие”, април 2004 г.). 

Съществува и Европейски Образователен форум (ЕФО/ЕЕТ), I – IX.2003, II – 2005, III – 2007 г. 
Европейски форум, чрез който се отправя призив към групи, организации и индивиди да се 
присъединяват към ЕФО. Те се провеждат успоредно с конференциите на европейските министри на 
образованието, като целта им е, участвайки в дебати, да развият дискусия относно европейските 
образователни политики и да се опитват да контрират срещите на министрите на образованието (да 
контрират налаганата тенденция). И това всъщност е естествено, винаги трябва да има и опозиция, която 
да се страхува от комерсиализация на образованието (превръщането му в стока и т.н.). 

Бих искала да подчертая, че проблеми винаги ще има за решаване в системата на ВО, но трябва да 
се има предвид и че най-добрата защита на българските интереси в сферата на ВО би била да се 
наблюдават тенденциите и да се прилагат своевременно такива квалификационни изисквания и 
принципи, каквито се използват в повечето европейски системи. 
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В първото десетилетие на XXI век светът отново е на прага на фундаментални промени, свързани 

със стратегията за създаване на общото пространство за висшето образование в Европа до 2010 г., а и 
след нея. Проведоха се и ще се провеждат редица срещи на министрите, ръководещи висшето 
образование в европейските страни. “Тези срещи и произтичащите от тях дейности за модернизиране и 
реформиране на цялата сфера са наречени Болонски процес.” [2] Изискванията в контекста на този 
процес са свързани със създаването на общество, основано на знанието, или както по-често се среща в 
документите на европейските институции провеждане на политика, която да подпомогне 
осъществяването на прехода към икономика, базирана на знанието, информационните технологии и 
развитието на човешките ресурси чрез осигуряване на достъп до учене през целия живот. 

Кои са основните етапи в развитието на Болонския процес? Тази проблематика, свързана с 
периода 1997-2005 г., беше дискутирана (виж [1]) на кръгла маса на тема “Проблеми на висшето 
образование” (виж [1]). Основните въпроси, разгледани на този форум, бяха: 

1. Образователното пространство до 2010 година – настояще и перспективи 
2. Концепцията “Икономика на знанието и проблемите за дългосрочното развитие на 

образованието” 
3. Качеството на образованието 
4. Автономност и академична свобода на университети и факултети 
5. Образователна мобилност / кредитна система 
В основата на разгледаните проблеми стояха форумите: 
- Лисабон (1997 г.) – Лисабонската конвенция за академичното признаване и повишаване на 

академичните квалификации 
- Париж (1998 г.) – квалификационни рамки на висшето образование, Сорбонската декларация за 

хармонизиране структурата на европейската система за висше образование 
- Болоня (1999 г.) – разбираеми и сравними образователни степени, Болонската декларация за 

създаване на общ европейски пазар на образованието, който да бъде конкурентен спрямо останалия свят. 
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В подкрепа на тези инициативи (2000 г. – 2005 г.) бяха проведени и редица важни форуми (виж 
[1]) (Лисабон – 2000-2001 г., Саламанка – 2001 г., Прага – 2001 г., Брюксел – 2001 г., Барселона – 2002 г., 
София – 2002 г., Стокхолм – 2002 г., Цюрих – 2002 г., Букурещ – 2003 г., Мантуа – 2003 г., Грац – 2003 
г., Берлин – 2003 г., София – 2004 г., Брюксел – 2004 г., Хелзинки – 2005 г., Берген – 2005 г., Глазгоу – 
2005 г.). 

Сравнителният анализ от резултатите на тези форуми показва, че: 
- изискванията на Болонската декларация са задължителни елементи за интеграцията на всички 

европейски страни, но тяхното изпълнение е обвързано с редица допълнителни процеси в европейската 
образователна реформа 

- процесът на европейската интеграция изисква преди всички осмислен национален подход към 
общите цели 

- общата европейска политика в областта на образованието е и ще остане допълваща, насочваща, 
но не и заместваща националния подход 

- предстои развитието на системите за учене през целия живот и че на базата на посоченото по-
горе ще се засилва привлекателността на европейското пространство за висше образование. 

В настоящия материал, имайки предвид посоченото в [1], се спирам на редица събития след 2005 
г.  

С Берлинското комюнике от 20 май 2005 г. Болонският процес се обогати с важни приоритети до 
2007 г.: осигуряване на качеството в европейското образователно пространство; създаване на 
Европейски регистър на агенциите, свързани с осигуряване на това качество; разработване и внедряване 
на национални и квалификационни рамки. 

През 2006 г. бе представен от Европейската комисия доклада “От Берген до Лондон – приносът на 
Европейския съюз”, в който ясно се подчерта необходимостта от пълно внедряване на реформите на 
Болонския процес. 

На 29 и 30 май 2006 г. в София бе проведена международна среща на тема “Приложение 
принципите на Болонския процес: законова рамка, проблеми и перспективи”, на която българският и 
румънският елит да се запознаят с френския опит в провеждането на реформи в системата на висшето 
образование чрез прилагане на Болонските принципи, както и с международните споразумения и 
програми за партньорство и научен обмен, инициирани от Европейската комисия на ЮНЕСКО. 
Акцентира се преди всичко на принципите, заложени в Болонската декларация: 

- създаване на единно европейско пространство за висше образование чрез приемане на система 
от съпоставими степени в европейските страни 

- въвеждане на единна европейска образователна система с два основни цикъла: додипломен (3 
години за бакалавър) и следдиполомен (магистърска или докторска степен) 

- създаване на кредитна система, подобна на Европейската система за трансфер на кредити 
- насърчаване на студентската мобилност 
- разширяване на европейските измерения във висшето образование, посредством разработване на 

модули на всички нива с европейски съдържание и ориентация 
- учене през целия живот за изграждане на стабилно и конкурентно европейско пространство за 

висше образование 
- повишаване на качеството и информационното осигуряване с цел засилване привлекателността 

на европейското пространство за висше образование за студентите от Европа и от други части на света.  
Бяха направени следните изводи: в България проблемите произтичат не толкова от въвеждането 

на тристепенна система на обучение, а от акредитацията и качеството на обучение в българските ВУ, 
което води до усложняване съпоставимостта на издаваните от тях дипломи за висше образование; за 
българските ВУ се изтъкна полезността от създаването на центрове за кариерно развитие и ориентация.  

Бяха обсъдени и редица възможности за университетско сътрудничество в рамките на европейски 
и международни научни проекти и програми за обмен. Подчерта се нуждата от разширяване на 
двустранните споразумения между университетите от различни държави за разработване на общи 
магистърски и докторски програми. Направи се още изводът, че е постигнат значителен напредък в 
синхронизирането на системите на висшето образование в европейските страни. 

През 2007 г. в отговор на предизвикателствата на глобализиращия се свят, като се отчита, че е 
направена важна стъпка за създаване на европейското образователно пространство, основаващо се на 
институционална автономия, академична свобода, равни възможности и демократизъм, се прие нов 
приоритет за развитие на европейското образователно пространство в глобален контекст (виж 
Лондонско комюнике от 18 май 2007 г.). 

Тъй като хармонизацията на процесите във висшето образование изисква значително по-
целенасочени усилия за разработване на система за вътрешен контрол и оценяване на качеството, ясно 
дефиниране на стратегическите цели на висшето училище по отношение на качеството, освобождаване 
на НАОА от ненужните процедури, които така или иначе не гарантират реално качество, се приеха 
следните основни решения: 
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- да се развива съвместимостта и сравнимостта на националните образователни системи, като се 
спазва тяхното разнообразие 

- да се подкрепя мобилността на студенти, преподаватели и изследователи 
- да се направят предложения за подобряване на системата за признаване на предишен 

образователен опит 
- да се акцентува на ученето през целия живот 
- да се развие европейското образователно пространство в глобален контекст 
- да се премине от Болонски процес към европейското образователно пространство след 2010 г. 
С право в Брюксел (10.05.2007 г.) комисар Фигел постави реформата на висшето образование в 

световен контекст – одобряване създаването на регистър на европейските агенции за осигуряване на 
качеството на висшето образование, който “ще допринесе за повишаване престижа на европейското 
висше образование и ще увеличи доверието в институциите и програмите в Европа и по света” [3]. 

На срещата в Лондон (2007 г.) министрите предвидиха следните насоки за действие [3]: по-добро 
предоставяне на информация; повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на 
европейските висши учебни заведения; насърчаване на партньорствата; засилване на политическия 
диалог; подобряване на механизмите за признаване на квалификацията; оказване на подкрепа на 
научноизследователската дейност на европейските висши учебни заведения чрез Седма рамкова 
програма на Европейския съюз за научни изследвания. 

Интерес представляват заключенията на Съвета на Европейския съюз от 25 май 2007 г. относно 
съгласуваната рамка от показатели и модели за сравнение при наблюдението на напредъка за 
изпълнението на целите от Лисабон в областта на образованието и обучението (2007/С 311/10), която 
предлага двадесет основни показателя, отговарящи на целите на политиката на работната програма 
“Образование и обучение до 2010 г.”, а те са: [4] 

- “създаването на нови показатели изцяло се съобразява с отговорността на държавите членки за 
организиране на техните образователни системи и не следва да налага ненужни административни или 
финансови тежести на организацията и на заинтересованите институции 

- периодичното наблюдение на изпълнението и напредъкът посредством използването на 
показатели и модели за сравнение е съществена част от Лисабонския процес, която позволява да се 
идентифицират силните и слабите страни с оглед представяне на стратегически насоки за работната 
програма “Образование и обучение до 2010 г.” 

- петте модела за сравнение, приети от Съвета през май 2003 г., продължават да се използват като 
насоки при определяне на действията на политиката в рамките на разработваната програма 
“Образование и обучение до 2010 г.” 

- необходимо е да продължи подобряването на качеството на данните, представяни от 
Европейската статистическа система 

- съществува паралелна необходимост да продължи засилването на сътрудничеството с други 
международни организации, които работят активно в тази област, за да се подобри съгласуваността и 
съпоставимостта на данните в международен план, да се избегне дублирането и да се отговори на 
нуждите на Европейския съюз от данни, които не могат да бъдат предоставени в рамките на 
Европейската статистическа система.” 

Извод: Съветът на Европейския съюз всъщност приканва всички държави членки и Комисията да 
си сътрудничат при създаването и изпълнението на съгласувана рамка от показатели и модели за 
сравнение. 

- обръща се внимание на петте инициативи като продължение на Зелената книга за ЕНП с цел да 
се развие партньорството с държавите членки, да се осигури наличието на необходимите изследователи 
и управление на интелектуалната собственост от публични научноизследователски организации и 
международно научно-техническо сътрудничество 

- с партньорството да се поеме ангажимент до края на 2010 г. на бърз и измерим напредък в 
следните четири ключови области: извършването на системен открит подбор; посрещането на нуждите 
на мобилните изследователи от социално осигуряване и допълнителни пенсии; подобряване на 
обучението и развитието на уменията и опита на изследователите”; привлекателни условия за заетост и 
труд. Във връзка с това са предложени и приоритетни действия във всяка от посочените четири ключови 
области (виж [5]). 

Освен това се реши държавите членки до началото на 2005 г. да приемат национален план за 
действие; приоритетните действия да бъдат изпълнени до края на 2010 г.; в края на първия етап на 
партньорството през 2010 да се направи цялостна оценка на положението и резултатите от дейностите 
чрез него. 

В същата насока Европейският съвет призова държавите членки да развият кохерентни 
национални стратегии както за продължаващото професионално обучение за периода 2005-2010 г., така 
и за ученето през целия живот (УЦЖ) за периода 2008-2013 г. 

Цел на първата стратегия е да се очертаят националните приоритети за развитие на 
продължаващото професионално обучение (обучение на лица над 16 години за придобиване, 
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разширяване и усъвършенстване на професионалната квалификация с цел подобряване на пригодността 
за заетост, подпомагане на професионалната кариера и индивидуално развитие [6]) в контекста на 
ученето през целия живот, както и да се посочат отговорните институции за тяхната реализация. Цел на 
втората стратегия е да се обединят усилията на всички институции и граждани в Република България за 
създаване на условия за реализиране на процеса на учене през целия живот (УЦЖ – процес на усвояване 
и придобиване на знания и умения чрез формално и неформално обучение и учене и чрез самостоятелно 
учене в продължение на цялата жизнена дейност на човека) за пълноценно развитие на всеки гражданин 
като личност, професионалист и гражданин, което ще доведе до постигане на конкурентоспособна 
икономика, базирана на знанието [7]. Формалното обучение е обучение, което се реализира в рамките на 
институциите за професионално обучение, определени в чл. 18 от ЗПОО и се характеризира с 
придобиването на национално признат документ за удостоверяване на придобитата квалификация; 
неформалното обучение е обучение, осъществявано в рамките на всяка организирана дейност извън 
формалната система; самостоятелното учене е процес на учене (и самообучение) през целия живот на 
човека, посредством който се придобиват знания, нагласи, интелектуални ценности от ежедневния опит 
чрез образователни въздействия и чрез източници на окръжаващата социална и материална среда, 
включително библиотеки и масмедии. 

В първата стратегия акцентите върху състоянието, тенденциите и предизвикателствата в областта 
на продължаващото професионално обучение са състоянието и тенденциите на пазара на труда; 
законовата рамка на обучението; институциите, отговорни за обучението; основните приоритети за 
реализиране на обучението; финансовата осигуреност на обучението; очаквани резултати; мониторинг 
на дейностите по изпълнение на стратегията.  

Във втората стратегия акцентът е върху концептуалната рамка на УЦЖ; УЦЖ в различните етапи 
на развитието на личността; приоритетни направления на УЦЖ. Основното понятие “учене през целия 
живот” се разглежда от позицията на обществото като един от най-важните фактори за развитие и 
усъвършенстване на професионалната реализация и насърчаване на активното участие на гражданите в 
икономическия живот. То е необходима предпоставка за свободното движение на работната сила и 
ръководен принцип за по-нататъшното развитие на системите за образование и обучение в България [7]. 
Интерес представляват насоките за развитие на системата за УЦЖ в областта на висшето образование 
(виж [7]) и във връзка с това приоритетните направления на това учене с посочените дейности, 
финансовото им осигуряване през целия живот и индикаторите за измерване на напредъка, свързан с 
него. 

Приоритети за 2009 г. 
През 2007-2008 г. във връзка с предизвикателствата в глобализиращия се свят се премина към 

концентриране на усилията върху завършването на договорените насоки за действие, включително 
текущите приоритети за степенната система от три цикъла, осигуряване на качеството и признаване на 
степени и периоди на обучение. В частност, да се концентрира вниманието върху следните сфери: 
мобилност, социално измерение, събиране на данни, пригодност за заетост, за развитието на които ще се 
представи обстоен доклад на конференцията на министрите през 2009 г. (Конференцията ще се състои в 
Бенелюкс в Льовен (Льовен-ла-ньов) на 28-29 април. 

Като се има предвид, че висшето образование е ключов елемент в изграждането на устойчивите 
общества както на национално, така и на европейско равнище, през 2010г. би могло да се осъществи 
преминаване от процеса Болоня към европейско пространство за висше образование. 

 “Ние приемаме 2010 г. като една възможност да преформулираме визията, която ни мотивира за 
стартиране на Болонския процес, започнал през 1999 г., и да подчиним мотивацията на европейското 
пространство за висше образование на ценностите и визията отвъд въпросите, свързани със структурите 
и инструментите. Ние поемаме ангажимент през 2010 г. да създадем възможност за преустройство на 
нашите системи за висше образование така, че да могат да отговарят на предизвикателствата, които ще 
определят нашето бъдеще” [5]. 

В заключение може да се постулира, че просперитетът за в бъдеще е в следното:  
- развиване на системи за учене през целия живот 
- изграждане на активни взаимоотношения между институциите за висше образование и 

студентите 
- засилване привлекателността на европейското пространство за висше образование 
- още по-активно да продължат процесите на промяна на взаимовръзката между висшето 

образование и последвалата реализация на завършващите 
- а за нас (в България) осмислен национален подход към общите цели с пълното съзнание, че 

общата европейска политика в областта на образованието е и ще остане допълваща, насочваща, но не и 
заместваща националния подход. 
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Въведение 
Съгласно заключението на Председателството на Европейския съюз през 2008 г. се потвърди, че 

инвестициите в хората и модернизирането на трудовите пазари, както и инвестициите в знания и 
нововъведения са приоритетни области на обновената Лисабонска стратегия за растеж и работни места 
[1]. Във връзка с това се акцентува на четири ключови области: открит подбор и преносимост на 
субсидиите; посрещане на нуждите на мобилните изследователи от социално осигуряване и 
допълнителни пенсии; привлекателни условия на заетост и труд; подобряване на обучението и развиване 
на уменията и опита на европейските изследователи. Предложени са и съответни приоритетни действия 
във всяка от посочените области. 

Продължаващото обучение (ПО) представлява технология, която осигурява резултатност при 
употреба на ресурси. Тя предлага разнообразни форуми на обучение, съобразени със съвременните 
изисквания в различни професионални области. Относно проблемите на продължаващото обучение и 
ученето през целия живот бяха проведени различни форуми поради това, че лавинообразното нарастване 
на обема от информация, резултат от бързото развитие на информационните технологии, определя 
необходимостта от промяна в концепцията на класическия модел на обучение, при която основната цел 
на образователно – възпитателните инициативи, е осигуряване на възможност и не за пасивно усвояване 
на голям обем от готова информация, а за развитие на човешкия потенциал, за активно овладяване на 
методите на познанието, които ще бъдат необходими на всеки човек през целия му живот, за да 
посрещне трудностите и бързо променящите се условия на новото време (виж [2]), което изисква 
постоянно самообучение и обучение. Житейската философия “никога не е твърде рано или твърде късно 
да учиш” се превръща в мисия за много различни обучаващи организации. 

Основни понятия 
Известни са различни центрове и институти за продължаващо обучение в България (Например, 

през 1977 г. факултетът за повишаване на квалификацията в Русенския университет се преименува през 
2000 г. в Център за повишаване на квалификацията, а през 2005 г. в Център за продължаващо обучение, 
ВТУ – Център за квалификация, НБУ – Център за продължаващо обучение, СА “Д. Н. Ценов” – 
гр.Свищов – Център за квалификация и др.), в които хора от различни възрасти намират възможност да 
повишат своята квалификация. По принцип обучението в тези центрове е ориентирано към интерактивни 
форми на обучение – решаване на казуси, работа в групи, споделяне и осмисляне на практически опит 
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чрез редица магистърски програми за продължаващо обучение. Наред с центровете за продължаващо 
обучение (ЦПО) съществуват и институти за продължаващо обучение (например в Икономическия 
университет – Варна), където студентите придобиват професионална квалификация. Обучението им се 
осъществява паралелно с основната им специалност. С това обучение те придобиват нова или 
допълнителна професионална квалификация и получават съответен документ. 

В същото време се налага и друга парадигма – ученето през целия живот (УЦЖ), която постепенно 
намалява разликата между продължаващото и професионалното обучение. УЦЖ е процес на усвояване и 
придобиване на знания и умения чрез формално и неформално обучение и учене и чрез самостоятелно 
учене в продължение на цялата жизнена дейност на човека. Професионалното обучение включва 
квалификацията от образователно-обучителната система за наемане на работа. Продължаващото 
професионално обучение е обучение на лица над 16 г. за придобиване, разширяване и усъвършенстване 
на професионалната квалификация с цел подобряване на пригодността за заетост, подпомагане на 
професионалната кариера и индивидуалното развитие. 1996 г. всъщност е известна като Европейска 
година на ученето през целия живот. ЮНЕСКО определя образованието през целия живот като една от 
четирите основни функции на университетите. През 1998 г. се проведе ОЕСД – конференция, посветена 
на ученето през целия живот и в университетите. В следващите години продължи тази европейска 
политика: 2000 г. – Меморандум за ученето през целия живот на ЕК; 2001 г. (Прага) – ученето през 
целия живот в контекста на Болонския процес; 2005 г. (Берген) – същата тематика беше на дневен ред; 
2006 г. – ЕК обвързва модернизацията на университетите със стратегията за УЦЖ; 2007 г. – Разработена 
е интегрирана програма в областта на ученето през целия живот: програмите Коменски, Леонардо да 
Винчи, Еразмус и Грюндвиг. 

Какво представлява УЦЖ? “Всъщност УЦЖ не е просто разрастване на продължаващото 
обучение и не се ограничава само до професионалната подготовка… Това е промяна на всички елементи 
на традиционната образователна практика – от достъпа до висшите училища през разбирането на 
учебната програма, на механизмите на оценяване и организацията на учебния процес до начините на 
дипломиране” [5]. Двата вида обучение са различни по статус, структура, обхват, форма, учебни 
програми, многообразие от институционални стратегии и ядро от принципи. 

От гледна точка на общите европейски тенденции в България основните приоритети на УЦЖ 
може да се определят така (виж [4]): достъп до учене през целия живот и разширяване на възможностите 
за образование и обучение; възможности за придобиване и усъвършенстване на ключови 
компетентности; активизиране на социални партньори за участие в процеса на УЦЖ; валидиране и 
сертифициране на резултати от неформално и самостоятелно учене; високо качество на образованието и 
обучението и достъп до информация; качествени услуги по информиране, ориентиране и консултиране; 
подкрепа за социално включване; обучение на обучаващи”. 

Във връзка с казаното по-горе и обявената за разглеждане тематика ще се спрем преди всичко на 
проблема за ясното разграничаване на две групи компетентности, “които си взаимодействат и могат да 
бъдат овладени едновременно и поотделно” (виж [4]). 

Професионални и ключови компетентности 
Според [6] компетентността е категория, за която няма единна приета дефиниция, т.е. налице е 

относителна двойственост в употребата на понятията компетентност и компетенция. По принцип в тази 
разработка ще приемем, че компетентността е свързана с наличие на “знание, опит, вещина в дадена 
област от живота”, а компетенция със значението на “кръг от права или пълномощия на лице или 
институция” (виж [7]). Концепцията за УЦЖ според [4] се основава “на две ясно разграничени групи 
компетентности” – професионални и ключови компетентности. 

Професионалната компетентност според [4] е свързана с професионални знания, умения и 
способности, които работещите (учените), изследователите трябва да притежават в дадена 
професионална област. Всъщност професионалните компетентности са съвкупност от знания, умения и 
нагласи, свързани с овладяването и упражняването на конкретна професия. 

Ключовите компетентности включват преносими (основни) умения. Това са комуникативни 
умения, умения за работа с ИКТ, работа в екип, самообучение и др. Продължаващото професионално 
обучение обикновено се свързва с придобиване на професионална компетентност, но разгледано по-
задълбочено, с него се достига и до специфични ключови компетентности, получавани в различни 
форми на неформално обучение от самите компании (а също и центрове и институти за продължаващо 
обучение) (виж [3]). “Ключовите компетентности (виж [2]) са важен фактор за усъвършенстване на 
личностното развитие, активното гражданство и социалното включване на всеки, както и повишаване на 
неговата мобилност и мотивация. Наред със знанията и уменията, които водят до национално признати 
професионални квалификации, ключовите компетентности могат да бъдат разглеждани като степен на 
адаптивност на индивида спрямо потребностите на пазара на труда.” 

По отношение на компетентностите в [6] са посочени някои аспекти за постигнато широко 
съгласие, а именно: фундаментална значимост на обучението, при което личността развива своите 
компетентности; компетентността се разглежда като съществена предпоставка за всяка резултатна 
работна услуга на отделната личност и гаранция за нейната годност за наемане на работа на фона на 
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увеличаващата се гъвкавост на пазара на труда; центриране върху личността, за която става дума в 
определението за компетентност. 

Според ISFOL (Италиански институт за развитие на професионалното обучение) (пак в [6]) 
компетентностите се разделят на:  

- основни компетентности – общо разпознавани като нови “права на гражданството” на пазара на 
труда и в обществото, съставляващи действителните “изисквания за годност за наемане на работа и за 
професионално развитие” 

- професионално-технически компетентности (общи и специални знания и умения) 
- житейски компетентности (психо-социални ресурси като работни навици и идентичност, 

способност за диагностициране, общуване, вземане на решения, разрешаване на проблеми и др.). 
Според други подходи [3], [4] и техническите компетентности могат да се подразделят на 

извънотраслови начални компетентности; отраслови начални компетентности; отличителни 
компетентности. 

В страните на ЕС се дефинират и следните осем ключови компетентности (виж [4]): комуникация 
на роден език; комуникация на чужди езици; математическа компетентност и основни познания в 
областта на природните науки и технологиите; дигитална компетентност (информационни и 
комуникационни технологии); умения за учене; социални и граждански компетентности; инициативност 
и предприемачески умения; компетентности в областта на културата и на творческите изяви. 

Интерес представлява и въпросът за ключовите компетентности в процеса на УЦЖ. В 
националната стратегия [4] се посочват и насоки за бъдещо развитие на УЦЖ на базата на развитието на 
ключовите компетентности: повишаване на информираността и създаване на условия за придобиване на 
ключови компетентности; проучване и разпространение на добри практики в усвояването на ключови 
компетентности; измерване и анализ на постигнатите резултати при усвояването на ключовите 
компетентности. В този аспект (ключовите компетентности) е посочено и осъществяването на редица 
дейности: използването на ключовите компетентности в разработването на националната 
квалификационна рамка; въвеждане на усвояването на ключовите компетентности в образованието и 
обучението; разработване и прилагане на национални програми за възрастни, насочени към придобиване 
на ключови компетентности; разработване на механизми за валидиране и сертифициране на придобитите 
ключови компетентности и нормативното им регламентиране. 

Интерес представляват и въпросите, свързани с удостоверяване на компетентностите, набор от 
компетентности, признаване на компетентностите, система от компетентности и модули от 
компетентности: 

- удостоверяване на компетентности – правен въпрос за валидното признаване на 
компетентности, придобити от дадена личност. Един от централните елементи на реформата в 
образованието и обучението е сертифицирането на завършени квалификации. В националната стратегия 
се предвижда създаването на институции за сертифициране (виж [4]); 

- признаването на компетентности за разлика от сертифицирането няма правна стойност, но все 
пак документ е необходим под формата на свидетелство за обучение, което се предвижда както при 
продължаващото професионално обучение, така и при ученето през целия живот и служи на индивида 
пред съответните институции, фирми и други, които са договорили правилата за използване на тези 
документи. Например съществуват различни центрове за оценяване на професионалните компетентности 
(ЦОПК), подобен център съществува при УМ-НБУ. Регистрацията в последния става чрез система HR 
WEB COMPASS в интернет, разработена по програма Леонардо да Винчи с участието на експерти от пет 
страни. Съществуват също тестове и казуси за професионална компетентност: 

- набор от компетентности – дават възможност на личността да определи по-ясно своите 
компетенции и да ги използва спрямо останалите. Например в националната стратегия [4] се обръща 
внимание на така наречения персонален портфейл като най-важен инструмент “в развитието на 
системите за професионално напътстване, базирани на компетентности”; 

- система от компетентности – в организационно измерение това е поредицата от 
компетентности, необходима за изпълнението на един процес, а в териториално измерение – поредица от 
компетентности, характеризиращи дадена област. Във връзка с това в националната стратегия [4] се 
препоръчва нова форма за предлагане на услуги – обучителни агенции. 

- модул от компетентности – представлява способността на отделна личност да работи с 
определена съвкупност от знания, умения, опит, гарантиращи успешно решаване на даден проблем. 
Обикновено (виж [3]) модулът от компетентности е “минималният стандарт за планирането на 
обучителни модули с многократна полезност. 

През последните години подходът, основан на компетентности, убедително присъства в 
практиката за управление и развитие на човешките ресурси. В европейското образователно пространство 
е разработено вече портфолио за доказване на компетентности. Правилно развиването и оценяването на 
компетентности се разглеждат като ключова стратегия за хармонизиране на перспективите за наемане и 
свободно движение на работната сила в рамките на ЕС. 
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HARMONY OF GOLDEN RATIO IN ANCIENT SCULPTURE 

Slavka K. Slavova, Bozhanka R. Baycheva, Diana Il. Izvorska 
 

Abstract: Among the Cistercians, Gothic, Renaissance, Egyptian, Semitic, Babylonian, Arab, Greek 
and Roman traditions; the harmonic proportions, human proportions, cosmological/astronomical proportions 
and orientations, and various aspects of sacred geometry (the vesica piscis), pentagram, golden ratio, and small 
whole-number ratios were all applied as part of the practice of architectural design and sculpture. We analyze 
in this paper some applications of golden ratio in ancient sculpture. 

Key words: harmony, art, golden ratio, ancient sculpture.  
 
Проблемът за хармонията се отнася към трудните и малко изучените сфери на познанието, 

интерпретиран по своеобразен начин от хуманитаризма и от науките. Хармонията се свързва с понятието 
цялостност, с цялостната научна картина на света, с единението на науките и съответните практики. Тя 
може да възникне там, където има изразени противоречия, там тя установява устойчивост в целостта. 
Науките и изкуството, боравейки с целостността на природата, живота и красотата, се спират на 
съответни закони и принципи: за съхранение, за неопределеност, за допълнителност, за симетрия, за 
неизчерпаемост, за съразмерност и пр., и те определят от различни позиции хармонията. Хармонията 
има свой първоизточник и се подчинява на обективни закони, нейна съществена страна е възможността 
за измерване. Тази страна прави възможна, обективно илюстрирана и постижима хармонизацията като 
проява там, където има сродство на елементи, общност на реда, т.е. съществуването на природна връзка 
в собствения й смисъл. Определянето на метричната страна на хармонията се предпоставя от 
възможността за разделяне цялото на части, от неговата диференцируемост, т.е. предполага определени 
различия в самата същност на нещата. Златното сечение в математиката и философията се използва в 
науката и изкуството като измерител на хармонията [4]. Именно то утвърждава универсални 
пропорции, които се проявяват както в научни закони, така и в изкуството.  

Съществуват конкретни математически модели, отношения и свойства, разнообразни 
геометрични форми, пропорции и закони на симетрията, които в определена степен задават вътрешната 
красота на скулптурната форма. Човечеството от най-ранните етапи на своето съществуване се опитва да 
постигне законите на хармонията, а оттам и да достигне красота. Красотата включва единство на две 
противоположни начала: ред и хаос. Математиката разкрива обективните закономерности за 
установяване на този ред, съединявайки отделните части в единно цяло. Тя предлага общи правила, 
основи на организация на частите в цяло, които помагат тези части да се разположат в пространството, 
да се установи съотношение между размерите на частите, да се отдели определено място отново в 
пространството, където ще се разполага съоръжението, да се опише неговата математическа форма, 
която ще позволи то да се отдели от другите съоръжения и да се впише в техния състав, създавайки нова 
композиция. Човек различава заобикалящите го предмети по формата им. Интересът към формата на 
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някакъв предмет може да бъде продиктуван от жизнена необходимост, но може и да бъде предизвикан от 
неговата красота. Формата, в основата на построение на която лежат съчетания на симетрия и златно 
сечение, помагат за най-доброто възприемане и проява на чувство за красота и хармония.  

Хармоничните особености на едно произведение не може да се разглеждат откъснато от 
неговата идея, но те се коренят в някаква степен и във физиологичните особености на човешкото 
възприятие. Математическата характеристика на органите на чувствата е подоснова за хармонизация на 
формата. В основата на нашето възприятие лежи принципът на геометричното подобие. Този принцип 
позволява да използваме природни форми, техни комбинации в съоръжения, внасяйки в тях природна 
красота. Цялото винаги се състои от части, частите с различна големина се намират в определено 
отношение една с друга и към цялото. За постигането на структурно, функционално, видимо 
съвършенство на формата помага математиката с нейните закономерности, пропорции, принципи. 
Принципът на златното сечение е висша проява на структурното и функционалното съвършенство на 
цялото и неговите части в изкуството, науката, техниката и природата [6].  

Древните египтяни прилагат златното сечение в строителството на големите пирамиди, в 
дизайна на йероглифи, намерени по стените на гробници и в статуи. По друго време в Мексико го 
използват за изграждане на Пирамидата на Слънцето. Гърците изучават златната пропорция в тясно 
сътрудничество със своята математика и я прилагат в архитектурата и скулптурата. Партенонът в Атина 
е класически пример за използването на златния правоъгълник. Фидий (490-430 пр.н.е.) прави статуите в 
Партенона, като използва златната пропорция; Платон (427-347 пр.н.е.) в „Тимей” описва пет възможни 
правилни тела (платоновите тела тетраедър, куб, октаедър, додекаедър и икосаедрон), в някои от които 
има златна пропорция; Евклид (325-265 пр.н.е.) в своите „Елементи” дава първото определение на 
златната пропорция, която нарича „деление в крайно и средно отношение”. Фибоначи (1170-1250) 
споменава в „Книга за абака” числовата редица 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …, наречена по-късно редица на 
Фибоначи, частното от последователните елементи на която доближава асимптотично златната 
пропорция. Лука Пачоли (1445-1517) дефинира златното сечение като „божествена пропорция” в своя 
едноименен труд. Великият астроном на XVI век Йохан Кеплер (1571-1630) доказва, че златното сечение 
е границата на частното от две последователни числа на Фибоначи и го описва по следния начин: 
„ Геометрията има две големи съкровища – едното е питагоровата теорема, а другото е делението в 
крайно и средно отношение; първото може да се сравни с мярката на злато, а второто със скъпоценен 
камък” [2]. Тези две съкровища са комбинирани в триъгълника на Кеплер. По време на Ренесанса 
златното сечение служи като „херметична” структура, с която са създадени велики шедьоври. 
Микеланджело, Рафаел и Леонардо да Винчи се ползват от него, защото са знаели за неговите 
привлекателни качества. Мартин Ом (1792-1872) е един от първите, използващи термина златно 
сечение, за да го опише през 1835 г. Марк Бар (20 век) предлага златното сечение да се означи с гръцката 
буква φ (phi), първата буква от името на знаменития Фидий. Роджър Пенроуз (р. 1931) открива 
симетричен модел, който използва златното сечение в областта на непериодичните мозайки. 

Златното сечение е такова деление на цялото на две неравни 
части, при което по-голямата част се отнася към цялото така, както 
по-малката част се отнася към по-голямата: 

     (1) 

 

Фиг. 1 

Стойността на златното отношение φ може да се намери чрез следните преобразувания 

                      
a b

a
ϕ+ =    ⇔  1

b

a
ϕ+ =   ⇔  

1
1 ϕ

ϕ
+ =   ⇔  21ϕ ϕ+ =   ⇔  2 1 0ϕ ϕ− − =            (2) 

Единственият положителен корен на квадратното уравнение в (2) е 1 5

2
ϕ += . Числото φ е 

ирационално, то е равно на φ  =  1,618033989… На практика това число често се използва с точност до 
хилядните, т.е. φ  ≈  1,618. Тогава частите на златното сечение са а  ≈  0,618,    b ≈  0,382, т.е. тези части 
представляват приблизително 62% и 38% от цялата отсечка. Числото φ е интересно – от (2) може да се 
забележи, че ако към φ прибавим 1, получаваме квадрата на φ; ако от φ извадим 1, получаваме 
реципрочната стойност на φ. 
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Геометрично построение на златното сечение: 

1) Построяваме отсечка АВ. 

2) От точка В издигаме перпендикуляр ВD към АВ, като ВD = 
0,5АВ. 

3) Съединяваме точки А и D и намираме точка Е върху АD 
така, че DE = BD.  

4) Върху АВ построяваме точка С така, че АС = АЕ.  

Точка С осъществява златното сечение на отсечката АВ. 

 

Фиг. 2 

Има различни начини за геометрично построение на златното сечение [12]. Начинът, представен 
на фиг. 2, не изисква никакви пресмятания, използва се и в наши дни, известен като „начин на 
архитектите”. Той е прост и предполага използване само на линийка и пергел. Наистина, по теоремата на 
Питагор за правоъгълния триъгълник АВD имаме (АЕ+ED)² = AB²+BD². Но по построение AE=AC, ED = 
BD = 0,5AB. От тези равенства следва AC²+AC. AB=AB², откъдето се получава златната пропорция (1).  

Построението на редица от отсечки на златната пропорция може да се осъществи както по 
посока на увеличение (растяща редица), така и по отношение на намаляване (намаляваща редица). Ако 
върху права нанесем отсечка с дължина m, а до нея – отсечка с дължина M, то чрез тези две отсечки 
построяваме скалата на отсечките на златната пропорция, както е показано на фиг. 3 [12]. 

 

Фиг. 3. Скала на отсечките на златната пропорция 

Има механични средства, чрез които са определяли златното сечение в античността. Най-
простият модел със сигурност е т.нар. редуциран пергел, състоящ се от две равни по дължина пръчки, 
закрепени една към друга в точката, която ги разделя в златно сечение [9]. Древният прародител на този 
пергел има размери 56 мм и 90 мм и е открит при разкопките на Помпей (фиг. 4, средата). Показаните на 
фиг. 4 вляво и вдясно модели са от 1919 г.  

  

 

 

Фиг. 4. Редуцирани пергели за златно сечение 
  

 

Правоъгълник с отношение на страните равно на златното сечение φ, се нарича златен. Златен 
правоъгълник може да се построи само с линийка и пергел по следния начин (фиг. 5, в средата): 
построяваме квадрат; от средата на едната страна на квадрата начертаваме отсечка до върха на 
противоположния ъгъл; използваме тази отсечка като радиус на дъга, която определя височината на 
правоъгълника; построяваме златния правоъгълник. Златният правоъгълник има редица интересни 
свойства. Ако премахнем квадрат със страни, равни на по-малката страна на правоъгълника, то 
остатъкът ще бъде отново златен правоъгълник, но с по-малки размери. Това се доказва лесно, като се 
използват алгебричните свойства на φ и лицата на правоъгълниците. Ако продължим да отрязваме 
квадрати, ще получаваме все по-малки и по-малки златни правоъгълници и ако прекараме диагоналите 
на златния правоъгълник и първия по-малък златен правоъгълник, то диагоналите на всички следващи 
намаляващи златни правоъгълници ще са върху тези диагонали, а пресечната точка О на двата 
диагонала ще лежи на диагоналите на по-малките правоъгълници. 

Ако съединим върховете на получаваните квадрати с плавна линия, ще получим крива, наречена 
златна спирала (фиг. 5, вляво). Тази спирала се доближава до логаритмична спирала с център 
пресечената точка О на диагоналите на първите два златни правоъгълника. Златната спирала е 
логаритмична спирала и като такава има две отличителни характеристики: тя започва и свършва в 
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безкрайността, следователно няма граници и нейният център никога не може да бъде достигнат; тя 
не променя своята форма – всяка права линия, изтеглена от центъра, пресича спиралата под един и 
същи ъгъл, т.е. ъгълът между допирателната в коя да е точка и радиусът, изтеглен от центъра, е 
константа. Тъй като златната спирала е дефинирана чрез 1.618 и 0.618, то всеки радиус, изтеглен от 
теоретичния център на спиралата, е свързан с радиуса, който го предхожда на 90 градуса с коефициент 
1.618, както е свързан с радиуса, който го следва на 90 градуса с коефициент 0.618.  

   

Фиг. 5. Златен правоъгълник, златна спирала и златни триъгълници 

Златен триъгълник е равнобедрен триъгълник, при който отношението на дължините на 
бедрото и основата е равно на златното сечение. Съществуват два вида триъгълници, при които 
отношението на дължините на бедрото и основата е равно на златното сечение (фиг. 5, вдясно): 
остроъгълен (при който основата е по-малка от бедрото и ъгълът при върха е 36°, а ъглите при 
основата са 72°) и тъпоъгълен (при който основата е по-голяма от бедрото и ъгълът при върха е 108°, 
а ъглите при основата са 36°). Вторият вид триъгълници често се нарича сребърен триъгълник. Във 
всеки златен триъгълник може да се впише едновременно един сребърен и един златен триъгълник, 
който е φ пъти по-малък. Едно от забележителните свойства на златния триъгълник е в това, че 
дължините на ъглополовящите на ъглите при основата са равни на дължината на самата основа. 

Пентаграмът е древен символ, образуван от 5 златни триъгълника, вписани в правилен 
петоъгълник (пентагон), в който отношението на диагонал към страна е равна на φ (фиг. 6, вляво). Всяка 
от петте линии, съставящи тази петолъчна звезда, дели другата в златна пропорция. В пентаграма се 
получава по-малък пентагон, диагоналите на който отново образуват по-малък пентаграм и този 
процес може да бъде продължен до безкрайност. Така правилният петоъгълник в центъра на пентаграма 
позволява да се запазят пропорциите и за безкрайно малки петоъгълници – пентаграмът като че ли се 
състои от безброй пентаграми, които всеки път се образуват от точките на пресичане на диагоналите на 
пентагоните (фиг. 6, в средата). Тази безкрайна повторяемост на една и съща геометрична фигура 
създава чувство за ритъм и хармония. Пентаграмът е много стар символ, който се среща в археологични 
паметници, датиращи от VІІ хилядолетие пр.н.е. Той е известен на повечето древни народи, използван е 
като магически символ от шумери, вавилонци, египтяни, перси, келти, китайци (даоси) и 
североамерикански индийци. Неговите първи изображения са стигнали до нас чрез вавилонски глинени 
плочки. Предполага се, че звездата е донесена от Древен Вавилон в Средиземноморието от Питагор, 
който я прави таен знак на своята философско-математическа школа. Пентаграмът е най-простата форма 
на звезда, която може да се начертае, без да се вдига ръката от хартията, при това без нито веднъж да се 
минава два пъти по една и съща линия. Той включва редица забележителни фигури, които са използвани 
в произведения на изкуството. В древното изкуство законът на "златната чаша" (фиг. 6, вдясно) е широко 
известен: защрихованата част дава представяне на "златната чаша" [12].  

   

Фиг. 6. Пентагон и пентаграм 

Различни автори откриват пропорциите на златното сечение в шумерски, египетски и гръцки 
вази, китайска керамика, критски и микенски продукти от края на бронзовата епоха, която предшества с 
около 1000 години гръцките математици, които са първите известни, изучавали златното съотношение 
[10, 11]. Гръцката амфора от ІV век пр.н.е. (фиг. 7, вляво) е чудесен пример за това, как древните елини 
са използвали златното сечение. Отношението между големия и по-малкия й диаметър е точно златното 
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сечение. Бялата линия, минаваща през основата на дръжките, също така дели общата височина в златна 
пропорция. Цялата амфора се вписва в златен правоъгълник (B, C), като височината на основата на 
дръжките е равна на B и отсича квадрат и по-малък златен правоъгълник. „ Богинята със змиите”  от 
Кносос (ок. 1500 пр.н.е.), съдържаща златни пропорции, е представител на критско-микенската култура, 
зародила се около 3000-2600 г. пр.н.е. (фиг. 7, вдясно). Последната голяма фаза от периода на неолита в 
Китай е представена от културата Лонгшан (ок. 2200-1700 г. пр.н.е.), отличаваща се с черна керамика от 
късните си фази с често прилагане на златна пропорция (фиг. 7, вдясно). 

 

 

     

Фиг. 7. Златни пропорции в гръцки и китайски произведения 

Българската експедицията за търсене на Атлантида, започнала в Черно море, проучва как 
древните са се придвижвали от Варна до Китай и Япония. Повод за изследването дават сходни глинени 
вази от Варненския некропол и от Япония, те са в стил шнурова керамика, типична за Варненската 
цивилизация от V хилядолетие пр.н.е. Същите изделия са създавани по същото време и от японската 
култура Джомон. Един от вариантите за обяснение на поразителното сходство между вазите е, че те са 
своеобразни светилници. Откроява се ясно и съдържащото се в тях златно сечение. Ваза от музея Мацудо 
(фиг. 8, вляво) е аналогична с тази от Варна (фиг. 8, в средата). Интересни съвпадения на артефакти има 
и с находки от Китай. Нефритовите идоли от Хонгшан имат същата структура като варненските. Те 
съвпадат и като пропорции, и като форма. Разликата е в това, че китайските датират към ІV хилядолетие 
пр.н.е., а нашите са от V хилядолетие пр.н.е. Пропорциите им са идентични, линията на златното сечение 
и в четирите фигури минава като допирателна към централното отверстие. Може да се предположи, че са 
имали не само сакрално значение, но и приложни функции за ориентация в пространството. Линията на 
Златното сечение и в двата идола – нефритения от Китай и този от Варна – е А:B=T:Z=1,618 (фиг. 8, 
вдясно). Варненският халколитен некропол – неизчерпаем източник с многостранни свидетелства за 
зараждането, развитието и изчезването на първата и най-древна в света високоразвита човешка 
цивилизация, преобръща световните представи за времената и пространствата, в които се раждат, 
развиват и залязват най-старите цивилизации. 

 

    

Фиг. 8. Вази и артефакти от Япония, Китай и България 

 
Скулптурни съоръжения и паметници се издигат, за да увековечат забележителни събития, да 

запазят в паметта на потомците имената на велики хора, техните подвизи и дела. Още от древността 
основа за скулптурата е теорията на пропорциите. Отношенията на частите на човешкото тяло е 
свързвано с формулата на златното сечение. Пропорциите на златното сечение създават впечатление за 
хармония, красота, затова скулпторите ги използват в своите произведения.  

Скулптурата на Древен Египет се е създавала и развивала, за да представи главно 
древноегипетски богове, фараони, царе и царици по много строг канон, запазил се в трихилядната 
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история от съществуването на Древен Египет. Могат да бъдат отделени следните периоди: скулптура на 
Ранното царство (статуите са обект на поклонение и извършване на обреди, характерни са 
монументалност на формата и фронталност на композицията); скулптура на Древното царство (статуите 
са с ритуално предназначение, имат сложна инкрустация на очите, декоративно оформяне, индивидуална 
живописна интерпретация); скулптура на Средното царство (ритуални статуи в гробници и в храмове, 
разцвет на пластиката на малките форми); скулптура на Новото царство (развитие на монументалната 
скулптура извън погребалния култ, поява на групова семейна скулптура); Амарнски период (отказ от 
идеализиране на образа на фараона, по-голяма правдоподобност, релефи без канонични фронтални 
изображения); скулптура на Късното царство (свободно съчетаване на канонично-статичните форми на 
тялото и съвременния стил на изобразяване на лицата, влияние на елинската култура). 

Кулминация в развитието на амарнското изкуство е широко известната полихромна глава на 
царица Нефертити в синя тиара. Древноегипетският скулптор Тутмес в 14 век пр.н.е. създава от 
оцветен гипс бюст на Нефертити, съпругата на фараон Аменхотеп IV (по-късно Ехнатон), който се 
съхранява в един от музеите на Берлин. В превод името Нефертити означава „Идващата красота“ или 
„Красавицата, която идва от там“. Структурният анализ на този шедьовър показва стройна вписана в 
портрета система от правилни прости геометрични фигури – триъгълници, квадрати, ромбове (фиг. 9). 
Страните на тези фигури, ако се подредят по размер, се намират в едно и също отношение – златното 
сечение. В такова отношение са и отделни фрагменти от тези страни, образувано от пресичащите ги 
линии. Според Сороко [15], тук е налице своего рода код, представен с матрица с размери 6х6. Редовете 
и стълбовете й са фрагменти от числови редици, като всеки две съседни числа са в златното отношение. 
Структурният анализ на произведението показва, че Тутмес съзнателно е геометризирал портрета, 
наситен с геометрични фигури, подчинени на йерархията на закона на златната пропорция.  

 

   

Фиг. 9. Бюстът на Нефертити 

 

Пропорциите на Хеопсовата пирамида, храмове, барелефи, предмети от бита и украшения от 
гробницата на Тутанхамон също свидетелстват, че египетските майстори са използвали златното сечение 
при тяхното създаване. Знаменитият храм в Абидос, построен от фараон Сети І (1290-1279 г. пр.н.е.), 
привлича вниманието преди всичко със своите изключителни по техника на изпълнение релефи, които са 
запазени и до днес. В тези шедьоври от епохата на Новото царство ясно се вижда връщането към 
художествените форми на Древното царство. Храмът има седем светилища (на Сети и шест божества), 
като са почетени и всички обожествени фараони предци на Сети I. Храмът е довършен от Рамзес ІІ, син 
на Сети. Съгласно Льо Корбюзие, пропорциите на фигурите в релефите съответстват на златното 
сечение [4]. На фиг. 10 горе са представени релефи на фараон Сети I (вляво), на Рамзес пред Озирис, 
Изида и Хор (в средата) и на Сети І с наследника му Рамзес (вдясно); в долния ред са представени 
фрагменти от релефи, а в средата е релеф от светилището на Изида. 
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Фиг. 10. Релефи от Абидоския храм 

В Туна ел-Гебел се намира знаменитата гробница на Петосирис, върховен жрец на бог Тот (365-
305 г. пр.н.е.), имаща вид на неголям храм. Тази гробница, открита през 1920 г. от Ж. Льофевър, е 
строена на два етапа, които съответстват на два различни стила на релефите по стените – традиционен 
египетски стил и гръцки стил при изобразяване на дрехи. На фиг. 11 вдясно е приведена схема на релеф 
от гробницата, в която могат да се открият различно използвани златни сечения [13]. 

  

Фиг. 11. Схеми на релеф от гробницата на Петосирис 

В началото на 20 век в Сакара (Египет) археолози откриват гроб, в който са погребани останките 
на древноегипетския строител Хеси-Ра (или Хесира). Предполага се, че Хеси-Ра (около 2778-2723 
пр.н.е.) е съвременник на Имхотеп, живял в периода на управлението на фараон Джосер (27 век пр.н.е.). 
В гроба са намерени 11 дървени панела, покрити с великолепна резба, от които са се запазили само 5. На 
5-те панела е изобразен самият строител в обкръжението на различни фигури, имащи символично 
значение. Едва в началото на 60-те години руският архитект И. Шевельов обръща внимание на това, че 
на един от панелите жезлите, които строителят държи в ръце, се отнасят както 1: 5 , т.е. както малката 
страна и диагонала с отношение на страните 1:2. Това наблюдение става изходна точка за изследването 
на друг руски архитект И. Шмельов, който осъществява детайлен геометричен анализ на панелите на 
Хеси-Ра и в резултат стига до сензационно откритие, описано в неговия труд „Феномен Древнего 
Египта” [8]. Според Шмельов панелите на Хеси-Ра представляват система от правила за хармония, 
кодирана на езика на геометрията. С изумителна точност и виртуозна изобретателност е демонстрирано 
правилото на златното сечение в най-широк диапазон от вариации, което убедително потвърждава, че 
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авторът е познавал златното сечение. Хеси-Ра е бил началник на лекарите, писар и главен архитект на 
фараона, жрец на Гор. Гор в Древен Египет е бог на хармонията и следователно да бъдеш жрец на Гор, 
означава да изпълняваш функциите на пазител на хармонията. Следването на хармоничния принцип 
открива на древноегипетската цивилизация път към небивал разцвет на културата, подемът на който 
става точно по времето на управлението на Джосер, когато е въведена система на писмените знаци. 
Поради това е възможно пирамидата на Джосер да е първата експериментална пирамида, създадена под 
надзора на Кеси-Ра. Шмельов подчертава, че цивилизацията на Древен Египет е супер-цивилизация, 
която е изучена от нас твърде повърхностно и изисква качествено нов подход към усвояване на цялото 
й богато наследство. Така, по мнението на Шмельов, в Древен Египет е съществувала система от 
правила на хармонията, основана на златното сечение, която исторически може да се приеме за първата 
„теория на хармонията”. Релеф на Хеси-Ра от гробницата му, изготвен от дърво с височина 115 см, се 
намира в Кайро, Египетски музей. На релефа той държи в ръце измерителни инструменти, в които са 
фиксирани пропорциите на златното сечение (фиг. 12, долу вдясно). 

  

        

Фиг. 12. Скици на панелите на Кеси-Ра, съдържащи правилото на златното сечение 

През праисторическия период от VII до края на V хилядолетие пр.н.е. в Двуречието (предимно 
северната част) се развиват няколко отделни култури. Тяхното изкуство се свежда до цветна украса на 
керамиката с геометрични, с фигурални орнаменти и техни съчетания. Първата историческа култура е 
шумерската, предшествана от последната праисторическа култура, наречена Тел ал-Убаид, която 
отстъпва място на шумерската около средата на IV хилядолетие пр.н.е. Най-древната шумерска 
скулптура свидетелства, че изкуството не е служело само за възхвала на земните владетели, то е било и в 
служба на богопочитането. По крайно простото си изпълнение тези статуетки са човешки фигури със 
скъсени пропорции. Дребната скулптура от глина, камък и бронз в Южна Месопотамия представя къси 
тромави фигури на сановници, царе и божества. От средата на третото хилядолетие се появяват релефи с 
образи в равномерни редици от застинали фигури. Телата са представени в анфас, а главите и краката са 
в профил. Запазени са и многобройни статуетки на крале жреци и на божества. Фигурите на крал Гудеа 
(ок. 2350 г. пр.н.е.), владетел на Лагаш, обединил в единна държава старите шумерски земи с 
многобройните градове, са от тъмен твърд камък – диорит, и си приличат. До нас са достигнали около 
десет от тях. Характерен е жестът на скръстените пред тялото ръце (лявата обхваща китката на дясната). 
Някои от фигурите на Гудеа са в цял ръст, на други той е седнал. На една от тях държи на коленете си 
свитък. Мексиканският архитект и професор Карлос Олмос твърди [14], че скулптурите на крал Гудеа 
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(фиг. 13) и на сина му принц Ур-Нингирсу (фиг. 13, вдясно) имат пропорциите на златното сечение 
между всички вторични елементи, повтаряни много пъти в основата му. Фигурите се намират в Лувъра, 
в Отдела за антична ориеталистика. 

      

Фиг. 13. Статуи на крал Гудеа и на сина му принц Ур-Нингирсу 

Древногръцката култура е канонична. Нейният канон има ясно изразен художествено-
естетически характер, за разлика например от средновековния естетически канон, имащ символико-
медитативен характер или от социално-ритуалния канон на египетското изкуство. В основата на 
древногръцкия канон лежи понятието хармония, която е универсална антична категория, проявяваща се 
далеч зад границите на художественото творчество [6]. В тълкуването на древните гърци понятията 
хармония и златно сечение всъщност са идентични. Златното сечение, представяно като резултат от 
делението на отсечка в средно и крайно отношение, се разглежда от тях като образна илюстрация на 
хармонията, като геометрична интерпретация на взаимната връзка на цялото и неговите части. Най-
очевидно античното разбиране за хармония се изразява в идеала за човешкото тяло, достигнал до нас в 
древногръцката скулптура. Възгледът за света като за красивото и хармонично човешко тяло е основа на 
целия античен светоглед и е наречен от А. Ф. Лосев „гениална телесна интуиция на древните” . (Даже 
древногръцките богове са антропоморфни, явявайки се идеални от гледна точка на телесността на 
мъжките и женските тела.) Древногръцкото разбиране за хармонията се опира на принципа на златното 
сечение, изразява се в числа и следователно има интелектуално-математически характер. В 
скулптурата също е съществувал точен канон [7]. Теоретично той е осмислен в V в. пр.н.е от скулптора 
Поликлет в трактата му по естетика „Канон”  (недостигнал до наши дни) и най-явно представен в 
неговата статуя Дорифор, също получила названието „Канон”. Поликлет пръв се опитва да вкара 
каноните на човешката красота в цифри: той смята, че едно тяло е идеално, ако главата съставлява 1/7 от 
ръста, ръката – 1/10, стъпалото – 1/6, а центърът на тялото се намира на нивото на пъпа и отделя голямо 
внимание на теорията за златното сечение. Скулптурният канон има антропометричен характер и се 
отнася до всички основни пропорции на човешкото тяло (например по древногръцките представи за 
съвършена външност лицето на човека трябва да съответства на размера на носа, умножен по 3). 
Човешкото тяло се предава чрез съвършени графични фигури – кръг и квадрат (т.нар. квадратура на 
човека). Например идеалната мъжка фигура трябва да се вписва в квадрат, тъй като разстоянието от 
главата до петите трябва да е равно на разстоянието между пръстите на разперените ръце. Спазването на 
канона не е догматично, има отклонения от него, но те имат съзнателен характер при създаване на 
скулптури с голям размер или поставени високо (Фидий, Зевс Олимпийски). Стремежът на гръцкото 
изкуство към идеализация се проявява не само в спазване на канона на външните форми, но и в 
идеализация на вътрешното съдържание на художествения образ. Основен принцип е калокагатията – 
съчетание на красота и сила, хармонично съчетаване на физическите (външните) и нравствените 
(душевните, вътрешните) достойнства, съвършенство на човешката личност като идеал за 
възпитанието на човека [9]. 

Историята на древногръцкото изкуство започва след падането на Микен и дорийското 
преселение и обхваща ХІ-І в. пр.н.е. В този историко-художествен процес обикновено се отделят 4 етапа, 
които съответстват на основните периоди на общественото развитие на Древна Гърция: ХІ-VІІІ в. пр.н.е. 
– омировски ; VІІ-VІ в. пр.н.е. – архаика; V в. – първите 3 четвърти на ІV в. пр.н.е. – класика; 4 четвърт 
на ІV в. – І в. пр.н.е.– елинизъм. Ранната антична скулптура се характеризира с източни мотиви и е 
свързана с името на скулптора Дедал. Към този период се отнасят статуята на Артемида Делоска и 
критската скулптура Дамата от Оксер. Архаичната скулптура е представена с куроси (ваяния на голи 
юноши) и кории (скулптури на девойки, драпирани в тъкан). Разцветът й спада в класическия период (V-
IV в. пр.н.е.) и е свързан с появата на четири стила: ранна класика, висок стил, богат стил и късна 
класика. Великите творения на гръцките скулптори се считат като стандарти за човешка красота и проби 
на хармонично тяло, които се базират на принципа на златната пропорция. В това време творят 
скулпторите Мирон (Дискобол, Атина и Марсий) и Поликлет (Дорифор). Статуята Дорифор, изваяна от 
Поликлет през V в. пр.н.е., се смята за най-високото постижение на класическата гръцка скулптура. 
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Фигурата на младия мъж изразява единство на красота и храброст, съчетава пропорциите на идеалното 
човешко тяло и е пряко свързана със златното сечение (фиг. 14, вляво). Хармоничният анализ на 
статуята, изложен в книгата на руския професор Г. Д. Грим „Пропорциональность в архитектуре” [1], 
посочва следната връзка на статуята със златното сечение M = t: първият раздел на фигурата на Дорифор 
или нейната пълна височина M0 = 1 в пропорцията на златното сечение M1 = t -1 и M2 = t -2 минава през 
пъпа; вторият раздел на долната част на и туловища M1 = t -1 и M2 = t -2 преминава M2 = t -2 и M3 = t -3 
преминава през линията на коляното; третият раздел M3 = t -3 и M4 = t -4 – през линията на шията [5].  

       

Фиг. 14. Статуите на Дорифор, Атина Партенос и Посейдон 

Връх в развитието на античната скулптура са работите на Фидий (490-430 г. пр.н.е.) – Атина 
Партенос и Зевс Олимпийски (и двете не са запазени). Тези статуи са имали толкова силно влияние, че 
определят всички следващи концепции за Атина и Зевс, а статуята на Зевс Олимпийски е смятана за едно 
от античните чудеса на света. В статута на Атина първото златно отношение е дължината от предната 
част на главата към отвора на ухото към дължината от челото до брадичката; второто златно сечение се 
появява в отношението на дължината от ноздрата на меката част на ухото към дължината от ноздрата до 
брадичката (фиг. 14, средата). Късната класика е известна с работите на скулпторите Скопас (Фотос, 
Менада), Леохар (Аполон Белведерски, фиг. 15, вляво), Праксител (Хермес с малкия Дионис) и Лисип 
(Апоксиомен, Почиващият Хермес и серия скулптури на Херакъл). Статуята Хермес с малкия Дионис 
датира около 343 пр.н.е., направена е от пароски мрамор и е единствената оригинална творба на 
Праксител, която е оцеляла (фиг. 15, в средата). Намира се в Археологическия музей в Олимпия, Гърция. 
Венера Милоска е едно от най-прочутите произведения на древногръцкото скулптурно изкуство, 
изобразяващо богинята на любовта и красотата Афродита. Открита е през 1820 г. сред руините на 
древния град Милос. Статуята датира към 130-90 г. пр.н.е. и се смята, че е творение на Александър от 
Антиохия. Композицията е смесица между ранни стилове в класическия период на гръцката скулптура и 
се придържа към златното сечение (фиг. 15, вдясно) [13].  

     

Фиг. 15. Статуите на Фотос, Аполон Белведерски, Хермес с младия Дионис, Венера Милоска 

Първите скулптури в Древен Рим се появяват при Тарквиний Горд, седмият цар на Древен Рим в 
534-509 г. пр.н.е., който е украсил с глинени статуи по етруски обичай покрива на построения от него 
храм на Юпитера на Капитолия. Първата бронзова скулптура е статуята на богинята на плодородието 
Церера, отлята в началото на V в. пр.н.е. От IV в. пр.н.е. се поставят статуи на римски магистрати и на 
частни лица. Най-важно в статуите е портретното сходство с оригинала. От края на III в. пр.н.е. гръцката 
скулптура започва да оказва голямо влияние върху римската скулптура. При грабеж на гръцки градове 
римляни изнасят голям брой гръцки скулптури. Големият приток на гръцки шедьоври и масовото им 
копиране задържат разцвета на собствена римска скулптура. Господстващата естетическа и 
концептуална идея в римската скулптура на I-II в. е централната идея на официалната култура – идеята 
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за величието на Рим, мощта на императорската власт. Тази идея е реализирана в различни скулптурни 
форми, съдържащи златни пропорции, преди всичко в релефни композиции върху стените на различни 
здания – храмове, триумфални арки, олтари, колони, амфитеатри [3].  

Източниците на съвременната наука и култура се намират в необозримите пластове на 
историята, зареждащи творците на съвремието с велики идеи, които одухотворяват човечеството. 
Теорията за измерване на хармонията по принципа за деление на цялото в средно и крайно отношение 
(златното сечение), разработена от античните математици, се превръща в онзи фундамент, онази 
стартова площадка, на която впоследствие са издигнати концепциите за хармония в новоевропейските 
наука и изкуство. Те наследяват от древногръцкия естетически канон хармонията като основополагащ 
философско-естетически принцип; хармонията, основана на числова определеност (принцип на модула в 
архитектурата и антропометричност в скулптурата); стремежа към типизация на художествения образ, 
разбиран като единство на естетическото и етичното начало. 
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Abstract: The sequence, in which each number is the sum of the two preceding numbers is known as the 
Fibonacci sequence. It is an essential tool for any professional designer. Its many incarnations can be found in 
such things as the arrangement of sunflower seeds, the spiral of a seashell, and even the human anatomy. 
Enlightened artisans throughout the ages have used it to enhance their most sublime masterpieces. We analyze 
in this paper some applications of Fibonacci numbers in architecture. 
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Настоящата разработка е продължение на нашата публикация „За числата и кодовете на 
Фибоначи, техни обобщения и приложения” [1], в която са анализирани свойствата на числата и 
кодовете на Фибоначи, техни обобщения, специализиран софтуер и са коментирани разнообразни 
приложения. Тук нашата цел е да анализираме някои от приложенията на числата на Фибоначи в 
архитектурата.  

Числата на Фибоначи са елементите на числовата редица (редицата A000045 в OEIS) 
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0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, … в която 
всеки следващ член е равен на сумата на двата предходни. Названието е по името на един от най-ярките 
математически умове на Средновековието Леонардо Пизано (1170-1240), известен като Фибоначи.  

Понякога числото 0 не се разглежда като член на редицата. Редицата на Фибоначи { }nF се задава 

с линейното рекурентно съотношение 0 0F = , 1 1F = , 1 2n n nF F F− −= +  ( )2n ≥ , установено от 

френския математик Албер Жирар (1595-1642) през 1634 г.  
Дълбоката математическа връзка между числата на Фибоначи и златното сечение се състои в това, 

че отношението на следващо число към предходно в граница се стреми към златното сечение ϕ . 

Големият италиански астроном Йохан Кеплер (1571-1630) открива това свойство след 4 века, а след още 
1 век, през 1753 г., шотландският математик Робърт Симпсън (1687-1768) доказва строго този факт. 
Отношението на предходно число на Фибоначи към следващо в граница се стреми към 1/ 0,618ϕ ≈ .  
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Фиг. 1. Правоъгълници и спирала на Фибоначи 
Връзката между числата на Фибоначи и златното сечение може да бъде използвана, за да се 

построи златен правоъгълник – страните му са в златна пропорция. Първо построяваме два квадрата 
със страна 1, образуващи правоъгълник със страни 2:1; след това долепваме до тях квадрат със страна 2 
и получаваме правоъгълник със страни 3:2; следващият правоъгълник, получен чрез долепване на 
квадрат със страна 3, има измерения 5:3; след това – правоъгълник със страни 8:5; после със страни 13:8 
(фиг. 1). Дължините на страните на правоъгълниците са съседни числа в редицата на Фибоначи и затова 
с всяка следваща стъпка получените правоъгълници се доближават до златния правоъгълник. Дъгите, 
построени във всеки квадрат, образуват спирала, наречена спирала на Фибоначи, която има начало, но 
няма край. 

Когато анализираме архитектурата в миналото, не може да не се спомене сакралната архитектура, 
която има предвид не само църкви и храмове, но и всички сгради, проектирани в съответствие със 
законите на сакралната геометрия [3]. За разлика от евклидовата геометрия, сакралната геометрия преди 
всичко се занимава със символичното значение на геометричните форми, а не логичното им развитие и 
приложение. При спазени принципи на сакралната геометрия в проектирането и строителството на 
сгради тези сгради удивяват с хармонията, скрита в тях. Например Партенонът в продължение на векове 
възхищава с геометричната красота на архитектурния си дизайн. Геометрията на древните е смятана от 
своите философи като аналог на основните процеси на живота и ключ към изграждането на космоса. 
Символът е синтез, представа на някои аспекти на мисълта или живота, олицетворяващ комплекс от 
асоциации. Символите дават възможност на архитекта да използва златното сечение или музикалните 
пропорции, препоръчани от Паладио, символична връзка на микрокосмоса на индивидуалната мисъл към 
макрокосмоса на основното единство. Те не могат да бъдат напълно забравени, присъствали са във всяка 
култура, защото произтичат от общото наследство. Тези символи са предимно числови и геометрични. 
Съотношенията и пропорциите, диаграмите, трансформациите на броя и пространството може да се 
разглеждат като метафори на едно знание априори за структурата на Вселената. Но символите, 
математически или други, не могат да се разглеждат в изолация. Взети заедно, те могат да представляват 
език, имащ за цел да доведе ума на по-високо духовно осъзнаване. В Древен Египет този език е 
превърнат в цяла наука на символите. Това знание е предадено на древните гърци, а по-късно чрез 
строителите на готическите катедрали в нашия светски свят тези велики готически сгради продължават 
да удивяват със символичните си структури. 

Един от най-ярките примери на сакрална архитектура е сградата на Законодателното събрание 
на Манитоба [3], една от десетте провинции на Канада със столица Уинипег (фиг. 2, І ред в средата). 
Сградата е официално открита през 1920 г. по повод 50-годишнината от влизането на Манитоба в 
конфедерация. Проектирана през 1912 г. от английските архитекти Франк Саймън и Хенри Бодингтън 
III,  тя съдържа алегорични произведения на изкуството. Франк Саймън е възпитаник на училището по 
изящни изкуства, където са изучавани масонските идеали в архитектурата и символиката на египетската 
архитектура, стриктно е спазвана Витрувианската геометрия. Всичко това намира отражение в сградата 
на Законодателното събрание, съдържаща тайни геометрични кодове и религиозни символи. В 
екстериора и интериора има много примери от редицата на Фибоначи, златното сечение и свързани с тях 
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фигури от сакралната геометрия. Както може да се види от плана (фиг. 2, І ред вляво), сградата е във 
формата на буквата H, която е 8-мата буква от азбуката и първата буква от името на гръцкия бог Хермес 
(негова позлатена статуя е поставена на върха на купола). Придържайки се към конвенциите на древен 
храм, законодателната сграда също съдържа множество препратки към храма на цар Соломон – виден 
символ на масонството. 

   

   

   

Фиг. 2. Сградата на Законодателното събрание на Манитоба, Канада [3] 
Прозорец, намиращ се в портика, има 3 секции в широчина и 5 секции във височина, а всяка 

секция се състои от 8 стъклени плочки, има 13 кръгчета около периметъра (фиг. 2, І ред вдясно). На 
шестте колони при входа в рамките на червените ъгли са разположени 21 вертикални вдлъбнати форми. 
(фиг. 2, ІІ ред вляво). Има 13 камъка в свода между вестибюла и стълбището към голямата стая (фиг. 2, ІІ 
ред в средата). Голямото стълбище се състои от 3 части, всяка от които има по 13 стъпала (фиг. 2, ІІІ ред 
в средата). Голямата зала съдържа традиционни 5 елемента за защита. Таванът над голямото стълбище 
има формата на правоъгълник, в центъра на който има правоъгълна розетка 3 х 5 (фиг. 2, ІІІ ред вляво). 
Над голямото стълбище се появяват 5 кръга и групи от по 5 копчета (фиг. 2, ІІ ред вдясно). Изглед от 
долната страна на портика разкрива 5-листно цвете (фиг. 2, ІІІ ред вдясно). Над входа на южната врата е 
поставена буквата М – тя е 13-та буква от азбуката. 

Голямото стълбище води към кръгла стая – ротондата (фиг. 3, І ред вляво), която се отъждествява 
с вътрешната камера на Соломоновия храм. Целият етаж на ротондата е геометрично колело, в центъра 
на което има кръгова балюстрада (фиг. 3, ІІ ред вляво). В центъра на мраморния под има 8-лъчна звезда 
(фиг. 3, ІІ ред средата), куполът има четири панела, които съдържат 5 златни розетки (фиг. 3, І ред 
вдясно). Звездата и балюстрадата комбинират заедно аналог на олтара на храма на Соломон. Директно 
над ротондата е вътрешността на купола, изписан с цветя и правоъгълници в групи по 5. В ротондата са 
поставени римски стандартни лампи с по 13 луковици, 12 около 1 – дванадесетте апостоли и Исус (фиг. 
3, ІІ ред вдясно). Законодателната зала (фиг. 3, І ред в средата) е дълга 34 фута и има 5 секции. Столовете 
са подредени в 3 реда от всяка страна, като има 2 групи от 3 стола от двете страни и 2 групи от 8 столове. 
В галерията, предназначена за посетители, са поставени 3 реда пейки. Над синята завеса на подиума са 
подредени 55 овала във формата на буквата U – 21-вата буква от азбуката; а синята завеса е нагъната в 55 
плисета. Стъклена розетка от 8 венчелистчета и групи от 8 „извити правоъгълници” се намира в горната 
част на законодателната зала (фиг. 2, І ред вдясно долу). 
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Фиг. 3. Интериор от ротондата и заседателната зала, Манитоба, Канада [3] 

Редицата на Фибоначи дава точни правила за проектиране на плана на една от най-важните сгради 
на готическата архитектура в Италия – Резиденцията на Съвета на приорите на Флоренция Палацо дела 
Синьория (Palazzo della Signoria), по-късно разширена и превърнала се в Палацо Векио (Palazzo Vecchio). 
Строежът е започнал през 1299 г., ядрото на сградата е издигнато от Арнолфо ди Камбио по образец на 
двореца Палацо Тоскана в град Волтера, но е много по-масивен и като че ли издялан от една скала. 
Проектът предвиждал точни форми: в плана е правоъгълник, но тънки корнизи по фасадата зрително го 
делят на 3 блока. Дворецът е увенчан от издадена еркерно покрита галерия със зъбци (на всяка стена по 
13), подобно на крепост. Над корпуса на двореца се извисява зъбчатата кула Арнолфо (на името на 
архитекта, завършил я към 1310 г.), на всяка стена с по 3 зъбеца. Рустицираните масивни стени са 
украсени от 3 тънки корниза и бифорни прозорци (по 13 на всяка стена), придаващи на палата хармония 
и пропорционалност (фиг. 4, І ред вляво горе). Вътрешният двор добива ренесансовия си вид през 1470 г. 
по проект на Микелоцо. В сградата има различни и красиво декорирани стаи – най-забележителните сред 
тях са Залата на лилиите и Стаята на стихиите.  

Две съседни числа от редицата на Фибоначи генерират правоъгълник на Фибоначи, който може да 
бъде разделен на две части – квадрат и нов правоъгълник на Фибоначи (фиг. 1); чрез добавяне на квадрат 
до най-дългата страна, отново се генерира правоъгълник на Фибоначи. Тези функции се появяват в 
съответствие с изискванията на средновековна зала на града: на приземния етаж да има пространствено 
място за голям брой хора, които идват заедно, за да вземат решения, и отворено пространство с портици 
за различни дейности, а на горните етажи, за да разделят голямо помещение на две по-малки стаи със 
същото съотношение, квадрат и правоъгълник. В Палацо дела Синьория размерите на Залата на 
петстотинте (фиг. 4, І ред вляво долу) са взети точно от редицата на Фибоначи., като някои числа 
могат да се открият и в кулата. Крайният трапец на плана (триъгълник е добавен в правоъгълника) дава 
логиката на странните форми на двора (фиг. 4, І ред вдясно) [4].  
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Фиг. 4. Палацо дела Синьория (І ред) и Палацо Строци (ІІ ред), Флоренция, Италия [4] 
Сравняването на издигането на Палацо дела Синьория с Палацо Строци, построен два века по-

късно, показва, че е възможно да се разбере колко е важно използването на редицата на Фибоначи във 
флорентинската архитектура. Палацо Строци (Palazzo Strozzi) е флорентински дворец, издигнат по 
поръчка на Филипо Строци по проект на Джулиано да Сангало в периода 1489-1539 г. По своята форма 
се отнася към флорентинските градски дворци от ранния Ренесанс. За образец на архитекта Бенедето да 
Майано е послужил дворецът на Медичите, известен днес като Палацо Медичи-Рикарди. Зданието е 
облицовано с изпъкнали каменни блокове и създава хармонично впечатление, засилено от корниз (фиг. 
4, ІІ ред в средата). И тук в екстериора и интериора могат да се забележат числа от редицата на 
Фибоначи, например сводът над главния вход има 21 каменни плочки, а от двете страни каменните 
плочи са по 5, височината на входната арка е 13 м (фиг. 4, ІІ ред вдясно). Скицата на част от странична 
стена на фасадата (фиг. 4, ІІ ред вляво) съдържа и други примери на използване на числа на Фибоначи. 

Архитектите Алберто Алфонсо и Ангел дел Монте са проектирали църквата в Тампа, Флорида, 
САЩ [7] с помощта на редицата на Фибоначи за генериране на пропорциите (фиг. 5, вляво и в средата). 
Църквата разполага с новопостроено светилище, свързано с 2 съществуващи сгради, които са обновени. 
Трите структури са свързани с нов екстериорен двор. Църквата има административни офиси и класни 
стаи за 450 души. В създаването на екстериора и интериора са използвани числа на Фибоначи, за да се 
постигнат пропорции, близки до златното сечение (3 маслинови дървета, 7 свещника, 13 офис прозорци 
и др.). Катедралата на Христос в Оукланд, Калифорния, САЩ е друг пример на използване на 
сакралната геометрия в дизайна: сградата е във форма, създадена от пресичането на два кръга. Редицата 
на Фибоначи е използвана в проектирането на архитектурните бетонни стени (фиг. 5, вдясно). 

   
Фиг. 5. Църквата в Тампа, Флорида и катедралата в Оукланд, Калифорния, САЩ [7] 



 44 

Новият музей на Салватор Дали в Сейнт Питърсбърг, Флорида, САЩ, открит през 1982 г., е 
проектиран да издържа на екстремни метеорологични условия и е съобразен с изискванията на 
екоархитектурата [5]. Картините на известния сюрреалист, изложени в музея, изглежда са вдъхновили 
дизайна на тази устойчива структура. Груби, недовършени бетонни стени на основната структура 
осигуряват рязък контраст с лъскавата елегантност на стъклените секции, които използват геодезични 
триангулации, за да имитират движението на течности в природата (фиг. 6, вляво). Стоманобетонните 
стени са с дебелина 18 инча и могат да издържат на ураган от категория 5, а стъклените секции, макар и 
с дебелина само 1,5 инча – ураган от категория 3. Внушителна вита стълба се издига от фоайето със 
спираловидна форма, вдъхновена от ДНК и редицата на Фибоначи (фиг. 6, в средата). Покритието на 
покрива в съчетание с използването на материали със светли цветове за екстериора на сградата, 
компактният добре изолиран плик – включително изолираните и ламинираните стъклени секции – 
предотвратяват прекомерната загуба или задържане на топлина в зависимост от времето на годината.  

   
Фиг. 6. Музеят на Салватор Дали в Сейнт Питърсбърг, Флорида, САЩ [5] 

Унгарски град Печ бе избран за Европейска столица на културата за 2010 г. Новият Концертен и 
конферентен център „Кодали”  [8] е един от основните проекти за това събитие, изготвен от Епитеш 
студио и заемащ 11 200 кв.м (фиг. 7). Има две идентичности – компоненти на нашия свят: вътрешна и 
външна; предмет и пространство; екстроверт и интроверт; активна и пасивна; обществен живот и 
вътрешна тишина; сградата, в която можем да се разхождаме, и залата, където музиката ни заобикаля. 
Сградата е ярка, движена от динамичната симетрия на златните съотношения. Залата е спокойствието, 
изпълнено от симетрията на интелектуалната спокойствие. Всичко произтича от математическата основа 
на нашия свят. Музиката, която предава универсални истини за себе си, показва по-преки връзки с 
физическия и духовния свят. Хармонията около и в нас се проявява в числата на Фибоначи, израз на 
златното сечение в цели числа. Златното сечение обикновено се нарича динамична симетрия. Неговата 
най-красива реализация в музиката е може би в музиката на Белла Барток – борба и напрежение за 
съществуване, точно като баланс, за да изразят интелектуално спокойствие. Архитектурните 
характеристики на концертната зала са в тясна хармония с общите принципи на проектиране и 
музикална композиция: динамика и баланс; две страни на един и същ свят; строителни елементи – камък 
и дърво, твърди и меки, студени и топли. Новата сграда включва концертна зала и голяма зала за 
репетиция, офиси на филхармонията и конферентния център, помещения, необходими за работата на 
оркестъра, съоръжения, обслужващи публиката, кафене, книжарница и др. 

   

Фиг. 7. Концертен и конферентен център „Кодали”, Печ, Унгария [8] 
Френският архитект от швейцарски произход Льо Корбюзие е планирал Двореца на правото в 

Чандигарх, Индия, като използва числата на Фибоначи, за да създаде интересна архитектура (фиг. 8, 
вляво). Този подход той използва и през 1962 г., когато проектира Карпентър-център за визуални 
изкуства в Бостън, САЩ (фиг. 8, вдясно). Карпентър-центърът има дълга рампа, която започва на една 
улица, осигурява преминаване през сградата и завършва на следващата улица. Дьо Корбюзие е един от 
пионерите на т.нар. модерна архитектура, типични представители на която са коментираните по-горе 
сгради. Льо Корбюзие формулира своите пет принципа на модерната архитектура: колоните – къщата 
се отделя от земята чрез няколко носещи колони; градините – „небесни градини“ върху покрива на 
сградите и освобождаване по този начин на голяма част от вътрешното пространство; носещи стени – 
по-малко на брой; широко остъкляване – предимно вертикално; свободна фасада – външните стени, 
освободени от носещата им функция, могат да изчезнат при нужда. Льо Корбюзие започва системна 
разработка на „Модулор“ – изобретена от него скала от пропорции въз основа на височината на човек с 
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повдигната ръка (фиг. 8, в средата). „Модулор“ е в традициите на Витрувианския човек на Да Винчи да се 
открият математически пропорции в човешкото тяло и да се използват в архитектурата. А тези 
математически пропорции са свързани със златното сечение и числата на Фибоначи.  

   

Фиг. 8. Модерна архитектура и „Модулор” на Льо Корбюзие [9] 
Сградата на кметството в Минеаполис, Минесота, САЩ е изградена в центъра на града и 

наподобява замък. Строена от 1885 до 1905 г. в романски стил, тя съдържа множество пропорции на 
числа на Фибоначи (фиг. 9, І ред вляво). Инсталацията за детски музей в Сан Диего, Калифорния, САЩ е 
направен от нарязани панели шпертплат в пропорции от числа на Фибоначи; в този временен театър 
децата осъществяват своите мечти (фиг. 9, І ред средата). Американският архитект Яни Дъглас 
построява дом в Норт Портланд, Орегон, САЩ със система за събиране на дъждовна вода при спазване 
на пропорции между числа на Фибоначи в екстериора и използване на конкретни числа за брой 
прозорци, врати, стенни шкафове и апликации (фиг. 9, І ред вдясно). Кокетна къща в Западен Мейн 
САЩ е конструирана изцяло с пропорциите на числата на Фибоначи (фиг. 9, ІІ ред вляво). Крайбрежна 
къща в Понта Да Пулсо има дизайн на фасадата и интериора, изцяло контролирани от редицата на 
Фибоначи и златното сечение (фиг. 9, ІІ ред средата и вдясно). В центъра на мозаичния под на терасата 
има 8-лъчна звезда. Новата сграда за хуманитарни изследвания в Тринити Колидж, Дъблин, Ирландия 
има класическа структура с прости решения на базата на модификации на редицата на Фибоначи, 
добавящи дълбочина на каменната фасада (фиг. 9, ІІІ ред вляво). Жилищна сграда в градина, 
проектирана от Сьорен Ханфт и Йенс Каспър, се намира в Олденбург, Германия с използване на 
хоризонтални лайсни на различни ширини, базирани в тяхното подреждане по числата на Фибоначи 
(фиг. 9, ІІІ ред средата). Това създава аномалия, която прави дизайна хармоничен. Енсамбъл студио 
проектира жилищна сграда в Лас Розас, Мадрид, Испания, чийто дизайн е подчинен на редицата на 
Фибоначи и златното сечение (фиг. 9, ІІІ ред вдясно). 

   

   

   

Фиг. 9. Редицата на Фибоначи в дизайна на сгради [9] 
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Проектът „ Еден”  за образователни цели в Св. Aустрел между Плимут и Пензанс в Югозападна 
Англия има впечатляващи оранжерии на базата на геодезични куполи (биоми), разположени в стара 
кариера [6]. Образователният център включва редицата на Фибоначи в своето проектиране. Красиви 
растителни спирали допълват концепцията за приложение на спиралата на Фибоначи (фиг. 10, горе). 
Колежът по инженерство в Калифорнийския политехнически държавен университет има планове за 
нов корпус въз основа на числата на Фибоначи и няколко геометрични диаграми [7]. Проектантът на 
корпуса и бивш студент на университета Джефри Гордън Смит е избрал за водещ елемент спирали на 
Фибоначи и златни сечения като символ на инженерни познания (фиг. 10, долу). 

Фиг. 10. Спирала на Фибоначи в архитектурни проекти [6,7] 
Математиката и архитектурата са тясно свързани, не само защото архитектурата зависи от 

развитието в областта на математиката, но и заради общото им търсене на ред и красота. Математика е 
необходима за разбиране на структурните концепции и изчисления, тя е средство за постигане на 
хармонията. Златното сечение служи като канон за планиране в гръцката архитектура; старинната 
архитектура, като тази на египтяните и индийците, прилага принципи за планиране чрез пропорции; 
възрожденската архитектура използва симетрията като ръководен принцип; по-късно барокът използва 
извити и драматично усукани форми в разнообразен контекст. В началото на миналия век се завръща 
интересът към евклидовата геометрия в съвременната архитектура, а деконструктивизмът използва 
неевклидова геометрия за постигане на своите комплексни цели. В последно време фракталната 
геометрия се прилага за анализ на много исторически или интересни сгради и за създаване на нова 
архитектура. Архитектурата винаги се е опитвала да постигне цели, които не се отнасят само до 
функциониране, но също така до естетика, философия и смисъл. А това не може да се осъществи без 
математиката. 
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Abstract: The modern attitude to the higher education encompasses openness to successfully functioning 
and most contemporary foreign frames, and strong critical attitude. Meanwhile teachers, students and users 
agree in the inferences about the problems and disadvantages. Problematic practices confront good practices, 
most often connected with the education of high quality. The text we offer leads us to some factors and criteria 
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respectively.Together they form a system of ten basic conditions by means of which the problem about the 
quality of higher education could be interpreted. 
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Експозето представя тезисно гледни точки, респективно – принципни положения, чрез които 

максимално прегледно да се описва по параметри състоянието на системата на висшето образование. 
Извеждането на набор от последователно следващи, взаимосвързани положения облекчава 

процеса на операционализиране на дейностите по наблюдаване, контрол и оценка (controlling & 
evaluation) в образователната сфера. Това е и начин да се трансформират пожелателните текстове (като 
“етични кодекси”) като университетски. Тяхното въвеждане, съответно отчитане предоставя 
възможността за постигане на качествено висше образование. В колегията съществува – и неформалното 
общуване го потвърждава – единодушие по някои негативни тенденции при висшето образование като 
например: 

- отсъствие на ясна държавна политика за сектора; 
- липса на обществена визия за целите, задачите, възможностите и качеството на образованието; 
- принизени изисквания – и към студентите, и към качеството на преподаването и на програмите; 
- компрометиране на системата на висшето образование (а и на науката) чрез мними или 

действителни корупционни действия. 
Същевременно обаче, струва ми се, няма яснота откъде да се започне, какво, как и в каква 

последователност да се направи, за да се преодолеят отделни негативни процеси и избегнат “слабите 
звена”. За съвременната световна ситуация в сферата на образованието е характерен преди всичко 
прагматизъм. Излишни, самоцелни теоретизации не се ценят. Интересен и уважаван е конкретният опит. 
Вниманието се съсредоточава върху примерите на “добри практики”, върху систематизиране и 
анализиране на проявявани слабости (“слаби звена”).  

За максимална ясното в изложението целенасочено не се позовавам на документи на висши 
органи на ЕС, нито на различни конюнктурни, но с претенции за теоретичност текстове и популярни 
твърдения, разпространени както в професионалните среди, така и сред медиите. В текста място намират 
конкретни наблюдения и обобщения върху библиотечно-информационното образование у нас и 
тенденции при същото от чужбина. 

Системата на българското висше образование е работещ механизъм. Като такъв той изисква 
работещ, действен подход, а не пожелателно и емоционално отношение. 

Независимо от каква лидираща позиция ще се разглежда въпроса за качествено висше 
образование (включително – на системния подход или с оглед теорията на операциите), на първо място 
стои структурирането на проблематиката, включително и силно обобщено, схематично представяне на 
определени актуални тенденции. Следвайки това разбиране, на първо място акцентирам на три 
встъпителни твърдения (постановки): 

 I. Българското висше образование се намира под интензивни влияния на околната среда, които 
трябва да се отчитат и с които сферата трябва да се съобразява. Тези влияния се оказват външни фактори 
за развитието, респективно – за промяната. Такива са въздействието на политически, стопански, 
социални парадигми, както и на временни нагласи (например политическа мода). 

Картината се усложнява от това, че върху образователната дейност рефлектират и 
нагласите/отношението към сферата от страна на: 

- тези, които отговарят за образованието (държавно управление, конкретни институции); 
- тези, които го провеждат – университетски ръководства, преподаватели; 
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- тези, които го потребяват – студенти, общество; 
- тези, които го оценяват опосредствано – медии, обществено мнение. 
Допълнителен негативен фактор е, че част от лицата, чиято дейност пряко влияе върху 

образователната област – политици, представители на администрация и пр. – се ръководят не от 
познаване на технологии, тенденции на развитие, международни практики в областта на 
администриране, регулиране и финансиране, а преди всичко от краткосрочни политически и други 
субективни интереси. При такива условия задачите, стоящи пред висшето образование, се усложняват, 
защото се изисква умение, усилие и воля да се отчитат различни, често разнопосочни мнения, становища 
и изисквания и същевременно да се следват специфичните принципи и технологични стъпки, по които 
сферата се развива. 

 II. Нито една моментна постановка или относително трайна парадигма не дава автоматично 
желания реален резултат, ако не се осмисли образованието като технологична система със своите 
ресурси (материални и интелектуални), принципи, технологични правила, норми (включително такива, 
които попадат под условното название ”академична етика/академичен дух”). Различни, поставени извън 
контекста “крилати фрази”, умилителни исторически примери и емоционални излияния нямат място в 
случая, когато трябва да се оценява или адаптира високоорганизирана система. 

 III. Подходът към проблематиката за висшето образование трябва да бъде технологичен, 
социологически, а не политически, нито емоционално-наивен (лаически). Той се базира на типология –
извеждане на групи от белези, които характеризират моментното положение и които позволяват да се 
откроят основни аспекти от функционирането на висшето образование. Обособяването на тези елементи 
позволява да се премине плавно и безпроблемно към операционализиране. Тук трябва да се посочи, че 
качеството е елемент от цялостната характеристика на висшето образование, който също подлежи на 
измерване (включително с количествени показатели). Технологическият подход изисква познаване (и 
съобразяване с тях) на ресурсите – на университетите, на съответните изследователски звена и научни 
направления, отчитане на очакванията на отделни сегменти (административен, стопански), на пазара на 
труда, на отношението към съответната научна сфера, дисциплина, образователна квалификация, както и 
на традиции, на имидж и пр. Технологичният подход към висшето образование включва още определяне 
на стратегически цели, съчетаване на краткосрочно и дългосрочно планиране, моделиране на ситуации, 
прогностични изследвания. 

Десет тези 
 А. Пет основни фактора, които характеризират развитието на образователната сфера 
1. Състояние на науката/колегията 
В значителна степен през двадесетте години на прехода по отношение на висшето образование се 

извършват радикални промени: на парадигмите, на методологията, на технологиите, на структурирането 
и пр. Това е свързано с възприемането на принципите за мобилност на дисциплини, преподаватели и 
студенти, с утвърждаването на тенденцията за “образование през целия живот”. Новата ситуация се 
характеризира с интердисциплинарност, навлизане на нови дисциплини (напр. логистика, PR, маркетинг, 
културна/историческа/библиотечна антропология, управление на кризи и конфликти и мн.др.). 
Едновременно с това тя е придружена и от прояви на паранаука (включително навлизане на паранаучни 
дисциплини в университетски програми). 

Състоянието на науката/колегията се измерва чрез анализ на практическата ориентираност на 
преподаваните дисциплини, на съотношението традиции-иновации, чрез оценка на индивидуалните 
преподавателски и научноизследователски качества (постижения). Друг съществен ориентир е 
наличието на научна критика. Важен фактор, макар и не в права зависимост с качеството, е имиджът на 
преподавателя/специалността/висшето учебно заведение. 

2. Материалната база 
Информационни центрове (преди всичко библиотеки), лаборатории, учебни музеи, студиа, 

симулативни стендове, високотехнологични университетски паркове и съответната им екипировка 
характеризират тази страна на съвременното университетско образование. Тяхното съществуване е 
обвързано с реална посещаемост/използваемост – да вземем един библиотечно-информационен център, 
например посещаван от студентите главно за да си свалят песни и общуват чрез мрежата, показва много 
малко ефективност в контекста на информационно-обучителните/образователните си функции. 

Специално внимание изисква показателят “използваемост”, защото независимо от декларираните 
от представители на отделни университети забележителни постижения, като цяло сферата на висшето 
образование изостава от европейските тенденции. Липсата на целенасочена дългосрочна държавна 
политика към образованието може да се илюстрира с примери от съотношението между закупуване на 
техника и компютри по спонсорски програми и чрез дарения и по бюджетно финансиране.  

3. Система за оценка/наличие на критерии. Оптималната система включва критерии, които се 
отнасят както до качеството на преподаване, качеството на обучението и на цялостната подготовка и 
умения, с които студентите излизат, така и до подбора на преподавателите и изработване на програмите. 
Тази точка може да се определи като “слабото звено” на съвременното висше образование. Състоянието, 
видяно през призмата критерии за оценка, е: формално преподаване, респективно формално оценяване 
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на резултатите/знанията; четене на фиктивни/плагиатствани курсове; разминаване между съдържание и 
иновативни заглавия; въвеждане на паранаука; непреподаване (не се вземат часовете); “оценяване при 
неучастие” и др. 

Преодоляването на посочените слабости и създаването на оптимална система на оценка на 
образователната университетска дейност е свързано с: 

- осъвременяване на някои от критериите; 
- дебат относно приложението им;  
- изработване на механизъм за гарантираното им прилагане и съответно за контрол; 
-пораждане на обстановка на прозрачност, непозволяваща нарушаване на образователните 

изисквания, респективно правила. 
4. Етически правила  
Това е система от норми, принципи на научния живот, утвърдени форми на академични 

взаимоотношения – между преподаватели и учени, преподаватели и студенти, преподаватели/учени и 
общество и пр. Отсъствието на механизми за спазването и прилагането им парцелира академичната 
общност. Наличието на действащи реално приложими етически правила е средство за преодоляване на 
пасивност и конформизъм, за борба с корупцията и безотговорността. Функционирането на система от 
етични правила (етичен/професионален кодекс) гарантира поддържането на дух на критичност, 
отговорност и прозрачност във висшето образование. То осигурява и приемственост между висшето 
образование и практиката, доколкото повечето професионални области притежават своите етични 
правила (медици, социолози, политолози, архитекти, PR-специалисти, журналисти и т.н.). 

5. Преподаватели 
Проблемът с подбора и качествата на преподавателите е сред най-болезнено възприеманите и 

публично дискутирани. В български условия се утвърждават практики, при които висшите учебни 
заведения набират преподаватели не съобразно с обективни нужди (вакантно място) и съобразно 
нормативни изисквания, а поради политическа и/или материална целесъобразност; за извличане на 
лични облаги на ръководни университетски личности; по симпатия и др. (без оглед на пригодността на 
лицата, канени за университетска работа за преподавателска и научна дейност). Не е също тайна 
напливът на лица, които не притежават преподавателски умения и подготовка, а преподават от собствена 
прищявка за престиж. Друг проблемен аспект е свързан с “всеядността” на някои преподаватели, и/или с 
тяхната псевдомобилност (тъй наречените “професори-туристи”). Проявата на подобни тенденции 
определя и важността на темата за преподавателите в системата на критерии за качество на висшето 
образование. 

Вниманието трябва да се насочи към две основни изисквания : 
- да бъдат мобилни, овладели основите на преподаваните науки, добили умения да работят с 

емпиричен материал, да извършват определени операции, да вземат решения в областта на 
преподаваните дисциплини; 

- да познават вътрешнонаучните критерии и принципи, правилата на академичната етика и 
съответните етически правила на отделната област/професионална сфера. 

Гаранция за постигане на двете групи изисквания е да съществува функционираща система за 
подбор, която да поощрява/класира по професионални качества лица, които притежават креативност, 
иновативност и нагласа към критичност, и които съчетават познаване на основите на науката, теорията й 
с практически умения.  

Друго важно условие е да се въведат, утвърдят и спазват реални, обективни критерии за оценка, а 
не формални, неправилно поставяни разграничители. Като пример ще посоча изкуствено създаваното 
противопоставяне стари:млади, при което критерии за качество/количество се заменят с формален 
критерий за възраст. 

Б. Пет основни задачи/изисквания пред образователната сфера/образованието: те 
същевременно могат да се разглеждат и като база за оценка на отделни университетски специалности, 
структуриране на дисциплини, организиране на курсове лекции и пр. 

1. Да дава основа по съответната учебна дисциплина, респективно – специалност. Програмите и 
преподаването трябва да бъдат така организирани, че да съдържат базови знания по съответните 
дисциплини; за целта е необходимо да се познават различни чужди критерии, използвани при 
изработването на програми/курсове, съответните български изисквания, както и да се изгради действаща 
система за контрол и оценка. Характеристиката ”действаща” е във връзка с наблюденията, които 
показват, че съществуващите критерии и системи за качество като правило се прилагат формално. 

2. Да позволява установяването на връзки, корелации, взаимодействие в рамките на изучаваната 
материя. Едно от основните изисквания пред висшето образование е да подготвя специалисти, които 
работят в динамична, променяща се, многофункционална и многоаспектна среда. Съвременното научно 
изследване се разполага в плоскостта на интердисциплинарност, осъществява се в рамките на научни 
комплекси, изразява се с компаративистка изследователска проблематика. От съвременния 
професионалист се изисква да упражнява многофакторен анализ, да съчетава синхронни и диахронни 
наблюдения на множество променливи, да моделира процеси/ситуации, интегрално да прилага две и 
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повече технологии. Основа за това – как се взимат изследователски/управленски решения – дава висшето 
образование. 

3. Да представя материала според научната логика, а не според други съображения. Основна 
задача на висшето образование е да запознава с методология и методика, да позволи овладяването на 
съответните технологии – изследователски, производствени, обучителни и пр., както и да развива 
логическо мислене, да отработи процеса на взимане на конкретно решение, специфично за отделните 
професионални сфери. Тук е мястото и на аспекта за апробиране на представяните в университетските 
курсове научни тези и изследователски направления в научната периодика и пред научни форуми, т.е. 
пред научна колегия, както и приложението им в практиката. 

4. Да е ориентирано практически, т.е. да дава възможност да се осмисля действителността с 
нейната специфика, многообразие, изменчивост и пр. На това изискване отговаря процесът на обучение 
в практика, за работа с емпирия, за ролеви игри, за решаване на конкретни казуси. Практическият аспект 
означава възпитаване на самостоятелно мислене, приучване към поемане на пресметнат риск, 
възможност да се прилагат различни методи на оценка. Направления като културен туризъм, 
корпоративни комуникации, интеркултурално общуване, логистика и др. очертават нови тенденции при 
практическото ориентиране на висшето образование. 

5. Да обучава в технология, а не в изолирана фактология и история. От съвременното 
образование се очаква да дава познания за процеси и тенденции, за междупредметни връзки, за това, как 
да се поставят въпроси и как се отговаря на въпроси, а не да предлага масиви от фактология или 
задълбочаване в нюанси, които съставляват само изолирани случаи по дадена дисциплина. Например 
детайли от различните етапи, през които е преминало развитието на маркетинга като 
научна/образователна дисциплина са добра илюстрация за развитието на мисленето и усложняването на 
средата, но са второстепенни по отношение на конкретните маркетингови практики.  

Специално по отношение на сферата на библиотечно-библиографското образование (област на две 
взаимосвързани технологии – библиотечна и библиографска) може да се обобщи следното: 
библиотечният и информационният специалист трябва да може да се ориентира в средата, да избере 
правилния подход към проучването й, да знае как да получи релевантни данни, да симулира ситуация и 
предвиди развитие и като краен резултат – да вземе оптималното за момента, ситуацията и ресурса 
решение, отчитайки многообразието на фактори. Основата на тези знания и умения той получава по 
време на обучението си в университета. 

Качественото висше образование възпитава в аналитичност и критичност, дава познания как се 
работи с факти, институции и с индивиди, показва как се установяват причинно-следствени връзки, как 
се подбират необходимите показатели, как се осъществява планиране и пр. Всичко това се постига чрез 
въвеждане на интегрални курсове, поставяне на акцент не на фактологичен начин на излагане на 
материала, а преди всичко на поощряване аналитичното мислене и евристичното начало в работата.  

В този пункт се откроява решаващата роля на семинарната работа. От особена важност е 
правилното разработване (както и разпределянето на обема) на задаваните самостоятелни задачи. Пак 
тук е мястото да се посочи ролята на система от обективни критерии, на контрола върху работата на 
преподаватели и ръководители на семинарни занятия, за да не се провежда дейността формално. 

Постигането на качествено висше образование се гарантира от: съществуване на система от 
принципи/правила, на които да почива функционирането на целия образователен процес; съхраняване на 
независимост от конюнктурни политически влияния и моментни цели; поддържане на ограничения 
(бариери) срещу такива форми на комерсиализация, които снизяват качеството и въвеждат 
едностранчивост; наличие на обща воля да се гарантира на образователната сфера автономност, условия 
за съществуване, поощрение, обществен контрол и критичност; утвърждаване на система от ефективни и 
реални критерии за оценка на научната работа, на научното израстване и на преподавателската дейност. 
На тази система трябва да е гарантирана независимост (от каквато и да е намеса и преднамерени 
въздействия извън образователната и научната сфера). Тя трябва да притежава ясно формулирани, 
нюансирани норми; решаване въпроса с държавната роля в образователната и научната сфера. Висшето 
образование може да бъде самоцел за индивида, но не и за държавата, под чието финансиране и контрол 
е то. 

Много от посочените в текста постановки са основни елементи от системата на висшето 
образование. Проблемът, пред който се изправяме, е, че те се припознават, но към тях отношението е 
формално. Отсъстват осмислянето, реалното отчитане, контролът при изпълнението. Условие за успех е 
тяхното постепенно фокусиране от страна на колегията. 

 

***** 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Програмата SCILAB е програма, насочена към решаване на математически задачи. Това е 

платформено независима програма, работеща под различни операционни системи като Linux, Windows и 
Mac OS. Тя има графичен интерфейс, като математическите задачи се описват с помощта на команди. 
SCILAB има два режима на работа: команден и програмен. Програмата има обширен справочник на 
английски и френски език и доста електрони книги на английски, руски, френски, японски и други 
езици. 

SCILAB е алтернатива на различни програмни пакети в различните приложения. Едно от 
ефективните приложения на SCILAB е решаването на оптимизационни задачи и матрични неравенства. 
В настоящото изследване ще разгледаме възможностите за решаване на уравнение Рикатиево в 
програмната среда SCILAB. Различните типове Рикатиеви уравнение и системи се появяват 
непрекъснато в различни приложения. През последните десет години активно се изследват уравнения и 
системи, появяващи се при анализ на стохастични модели [1, 2], при търсене на равновесие в 
диференциални игри [3, 4] и други задачи, а численото решаване на подобни задачи е коментирано в [8]. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
Разглеждаме възможностите на програмната среда SCILAB за решаване на примери от 

оптималното управление. Ще покажем как се решава непрекъснатото алгебрично Рикатиево уравнение 
чрез метода на линейните матрични неравенства (LMI). Ще разгледаме и други възможности като 
например използването на функция ricc в средата на SCILAB. Ще решим числов пример по два начина: 
чрез метода за решаване на линейно матрично неравенство (метод LMI) и чрез функцията ricc. Целта, 
която сме си поставили, е да сравним двата метода и да си отговорим на въпроса, кой от тях е по-
ефективен за конкретния пример по отношение на достигната точност и брой итерации. Паралелно с 
това ние ще изследваме възможностите на SCILAB за решаване на оптимизационни задачи по метода на 
линейните матрични неравенства и в друг пример, където не е възможно да се използва функцията ricc. 
Задачата, която сме си поставили, е да определим до каква точност може да достигнем при така 
зададените стойности на матриците за метода (LMI). Това постигаме, като изчисляваме втората 
матрична норма в дадения пример. 

Пример 1: Да се намери решението на следното непрекъснато алгебрично уравнение на Рикати: 
                            R(X)=AT X+XA+XBBTX+Q = 0                          (1) 
с възможностите на SCILAB. Матриците A, B и Q са известни, а неизвестното се представя чрез 

матрицата X.  
За решаване на уравнението (1) използването на функцията ricc води до изпълнение на командата 

ricc(A, -*B',Q,'cont'). Търсенето на решение чрез метода LMI води до решаването на оптимизационната 
задача: 

Minimize  Trace (X)  относно 

0
Т

T

А X XA Q XB

B X I

 + +
< −   

Връзката между уравнението (1) и последната оптимизационна задача е изследвана от много 
автори като например в [5, 6]. 
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Ще демонстрирате решаването на последната задача за конкретни стойности на променливите. 
Избираме матрицата А с размерност 3x3, матрицата В с размерност 1x3 и матрица Q с размерност 3x3, 
зададени по следния начин: 

A= 

1 2 1

3 2 1

1 2 1

− − 
 
 
 − −  ;  B= 

1

0

1

 
 
 
 
  ; Q= 

1 1 0

1 3 12

0 12 36

− 
 − − − 
 − −  . 

Матрицата Q е положително определена, а матрицата A е устойчива. Решаваме уравнението с 
помощта на функцията ricc, решението означаваме с XX, т.е. използваме командата XX=ricc(A,-
B*B',Q,'cont'). Като резултат намираме положително определеното решение XX на (1), а за грешката 
пресмятаме втората матрична норма ||R(X)|| =2.059D-15. 

Сега ще решим уравнението (1) чрез метода LMI. Полученото решение означаваме с X. Създаваме 
подпрограма функция с име Ex_eval. Тя се записва в ключовите думи function, endfunction. 
// създаване на функция със служебната дума  
//function и име Ex_eval  
function [LME,LMI,OBJ]=Ex_eval(XLIST) 
// с аргумент на функцията XLIST 
[X]=XLIST(:) 
// единична матрица I с размерност 1х1 
I=eye(1,1)  
// дефинираме променливите  
LME=list(X-X'); 
LMI=list(-[A'*X+X*A+Q,X*B; B'*X -I]) 
OBJ=trace(X); 
nb_elm = size(LMI); 
endfunction 
// начало на програмата към пример 1 
// въвеждане на матрица А с размерност 3х3, въвеждане на матрица B с размерност 1х3, въвеждане  
//на матрица Q с размерност 3х3, създаване на нулева матрица с размерност 3х3 
XLISTO=list(zeros(3,3)); 
// извикване на функцията lmisolver с аргумент 
// функция Ex_eval 
XLISTF=lmisolver(XLISTO,Ex_eval) 
// получаване на решението Х 
X=XLISTF(:) 
//намиране на ХХ с функцията и ricc  
XX=ricc(A,-B*B',Q,'cont');  
// проверка за ХХ: ||R(XX)|| 
norm(A'*XX+XX*A+XX*B*B'*XX+Q)  
// проверка за Х: ||R(X)|| 
norm(A'*X+X*A+X*B*B'*X+Q)  
// изчисляване на нормата между X-XX с цел  
// проверка на точността между двата метода 
norm(X-XX) 
// край на програмата към пример 1 
В резултат на това примера се решава с помощта на извикване на файла zadacha1.sce  
// изпълнение на файла zadacha1.sce 
exec(‘c:\examples \ zadacha1.sce ')  
Резултат от изпълнението на последната програма е решението на уравнението на Рикати (1):  
norm(A'*XX+XX*A+XX*B*B'*XX+Q) 
ans  = 2.059D-15 
norm(A'*X+X*A+X*B*B'*X+Q) 
ans  =9.214D-09 
norm(X-XX) 
ans  =1.826D-09 

Като резултат от последното изпълнение веднага се вижда, че функцията ricc достига точност от 
порядъка на 10-15, докато методът LMI осигурява точност от порядъка на 10-9, а разликата по норма 
между двете решения е също от порядъка на 10-9. Методът LMI използва съществуващата в SCILAB 
функция lmisolver. Изпълнението на тази функция се управлява от няколко параметъра, чиито стойности 
се приемат по подразбиране. Ще продължим с експериментите, като променяме стойностите на тези 
параметри с цел да увеличим постигнатата точност с метода LMI. 



 53 

В програмата SCILAB е предвидена помощ за потребителите. В нея са записани всички команди и 
вградени функции, включени в програмата. За да се запознае потребителят със синтаксиса на дадена 
команда, е достатъчно да запише ключовата дума help и командата, която му е необходима. По този 
начин при запознаване с help LMI се вижда, че функцията, която се извиква, се нарича lmisolver и има 
пет реални параметъра.  

помощника на SCILAB [7] 
lmisolver — linear matrix inequation solver  
[XLISTF[,OPT]] = lmisolver(XLIST0,evalfunc [,options]) 
optional parameter. If given, options is a real row vector with 5 components: 
 [Mbound, abstol, nu, maxiters, reltol]  
В помощника на програмата освен този текст не е споменато нищо друго за опциите на lmisolver и 

тяхното предназначение. Налага се да използваме други източници и да направим няколко опита. За тази 
цел ние модифицираме програмата до този вариант, при които да включим тези пет параметъра. 
Следващите редове включват само промените, направени върху задачата. 

// извикване на функцията lmisolver с аргумент 
//потребитеско зададената функция Ex_eval 
//опции на функцията lmisolver 
Mbound = 1e3;    // 
abstol = 1e-8; //  
nu = 100;          // 
maxiters = 100;  //  
reltol = 1e-8;  // 
options=[Mbound,abstol,nu,maxiters,reltol]; 
XLISTF=lmisolver(XLISTO,Ex_eval,options) 
В следващите таблици са показани част от направените експерименти. 

 
Таблица 1 

 
SCILAB, ||R(X)|| =2.059D-15 

 

 
options=[Mbound,abstol,nu,maxiters,reltol] 

Optios=[ Mbound, 10-8, 100, 100, 10-8] 

Mbound 
 

Бр. итерации 
 

||XX-X|| 
 

||R(XX)|| 
 

10-3 3 erorr  
10 22 3.390D-09 2.068D-08 
103 24 4.480D-10 2.986D-09 
105 28 5.422D-09 4.140D-08 
106 34 2.310D-09 2.202D-08 
108 82 22.617034   0.0114733 
1010 27 erorr  

 
 

Таблица 2 
 SCILAB,  ||R(X)|| =2.059D-15 

 
options=[Mbound,abstol,nu,maxiters,relto 

Optios=[103, abstol, 100, 100, 10-10] 

abstol  
 

Бр. итерации 
 

||XX-X|| 
 

||R(XX)|| 
 

10-5 17 0.0000010 0.0000062 
10-6 19 0.0000002 0.0000015 
10-7 22 5.100D-08 0.0000003 
10-8 24 4.480D-10 2.986D-09 
10-9 24 4.480D-10 2.986D-09 
10-10 24 4.480D-10 2.986D-09 
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Таблица 3 
 SCILAB,  ||R(X)|| =2.059D-15 

 
options=[Mbound,abstol,nu,maxiters,reltol] 

Optios=[103, 10-8, nu, 100, 10-8] 

nu 
 

Бр. итерации 
 

||XX-X|| 
 

||R(XX)|| 
 

10 20 1.826D-09 9.214D-09 
100 24 4.480D-10 2.986D-09 
150 18 1.869D-09 1.158D-08 
200 20 4.172D-10 3.589D-09 
500 27 7.096D-10 4.010D-09 

 
Таблица 4 

 SCILAB,  ||R(X)|| =2.059D-15 

 
options=[Mbound,abstol,nu,maxiters,reltol] 

Optios=[103, 10-8, nu, 100, 10-8] 

maxiters 
 

Бр. Итерации 
 

||XX-X|| 
 

||R(XX)|| 
 

10 16 40.31692 300.45741 
100 24 4.480D-10 2.986D-09 
150 24 4.480D-10 2.986D-09 
200 24 4.480D-10 2.986D-09 
500 24 4.480D-10 2.986D-09 

 
Таблица 5 

 SCILAB,  ||R(X)|| =2.059D-15 

 
options=[Mbound,abstol,nu,maxiters,reltol] 

Optios=[103, 10-8, 100, 100, reltol] 

reltol 
 

Бр. Итерации 
 

||XX-X|| 
 

||R(XX)|| 
 

10-5 12 0.0000010 0.0000062 
10-6 14 0.0000002 0.0000015 
10-8 24 4.480D-10 2.986D-09 
10-10 24 4.480D-10 2.986D-09 
10-20 24 4.480D-10 2.986D-09 

От направените експерименти, описани в таблица 1, се вижда, че в конкретния пример за 
стойностите 10, 103, 105 и 106 на параметъра Mbound се получава положителен резултат от 
експериментите. Броят итерации е най-малък при стойност на параметъра 10. Грешките ||XX-X|| и 
||R(XX)|| са най-малки при Mbound=103.  

В таблица 2 са представени част от експериментите при промяна на параметъра abstol. При 
запазване на стойности за другите параметри се вижда, че при стойности 10-8,10-9 и 10-10 резултатите от 
експериментите остават не променени. 

В таблица 3 се показани резултатите при промяна на параметъра nu. Най-приемлив е резултатът 
при  nu,  равно на 100.  

Влиянието на параметъра maxiters върху експериментите, разгледано в таблица 4, показва, че за 
нашия пример оптималната стойност за maxiters е 100. 

Промяната на параметъра reltol, разгледана в таблица 5, е сравнима с резултатите в таблица 2. 
Аналогично оптималната стойност е 10-8. 

От направените експерименти може да се направят следните предположения за параметрите на 
функцията lmisolver, при които да очакваме най-добър резултат от решаването на уравнението (1) с 
метода LMI: Mbound = 103, abstol = 10-8, nu = 100, maxiters = 100, reltol = 10-8. Получените резултати при 
дадените стойности на параметрите са записани в таблица 6. Резултата в таблица 6 показва много по-
ниска стойност на грешката за намереното решение по метода LMI, отколкото с функцията ricc. Този 
извод е направен на базата на конкретния пример. Като бъдеща задача предстои да се направят 
експерименти с по-голям брой примери и проучат възможностите за увеличаване на точността при 
работа на процедурата lmisolver, която е основна за метода LMI. 
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Таблица 6 
SCILAB,  ||R(X)|| =2.059D-15 

 
options=[Mbound,abstol,nu,maxiters,reltol] 

Optios=[1e3, 10-8, 100, 100, 10-8] 
 

Бр. 
итерации 

 

||XX-
X|| 

 
||R(XX)|| 
 

24 
4.480D-

10 
2.986D-

09 
Пример 2: Поставените цели ще постигнем с разглеждането на конкретен пример. Да се намери 

решението на следното обобщено уравнение на Рикати. 

)( XDGXBXGGQXAXA TTT +−+++ 0)()( 1 =++× − TTT XDGXBXDDR           (1) 
Матриците А, В, D, R и Q са известни, а с Х е означена неизвестната матрица. 
Прилагането на метода на линейното матрично неравенство (LMI подход) се състои в намирането 

на решение на следната оптимизационна задача: 
max (Im, X)                                                                                                                 (2) 

0

0

0
)(

)(

>
>+

≥








++
++++

X

XDDR

XDDRXDGXB

XDGXBXGGQXAXA

T

TTT

TTT

 
Връзката между уравнението (1) и последната оптимизационна задача е изследвана от много 

автори като например в [5, 6]. 
Избираме матрицата А с размерност 5х5, матрица В 5х2, матрица D 5х2, матрица G 5х5 и 2х2 

матрица R, всички от вида:  

A= 

           

           ;  

1.11918- 0.08323- 0.01364- 0.01746 0.11465- 

0.16236 1.05956- 0.218320.032730.02877

0.071430.00593 1.10883-0.00376-0.01253

0.13362- 0.106680.072580.93108-0.16656-

0.029440.011390.01867 -0.11909 1.09326 - 























 

B= 

      

; 

0.1447- 1.7738

0.0585- 5.0773

3.0273-1.5232

1.1410 1.8434

1.9308-3.0319-























    D= 

     

;  

4.5627- 19.1767-

18.76563.8465-

4.09254.9071-

1.53983.3234- 

3.0421-7.3957























 R= ; 
10

00.1








 

G= ;

0.0592- 0.8051-0.1567- 1.2902 0.5711

2.1707-1.41510.0198-0.71191.4410- 

0.9219- 1.0565-1.2025-0.81561.5937- 

0.2193 0.25731.19080.69001.2540

0.5287 1.6041-0.66860.3999-0.8580























 

 
Матрицата Q се получава по следната формула: 
Q=(XX*B+G'*XX*D)*inv(R+D'*XX*D)*(XX*B+G'*XX*D)'-A'* XX-XX*A-G'*XX*G, 
където с ХХ е означена матрицата, която приемаме за точно решение на задачата: 
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XX= .

0.494700.058970.034170.00040-0.1136

0.058971.438730.42147 0.11292-0.35279

0.034170.421471.10248 0.31303 0.55247

0.00040-0.11292-0.313030.891360.15065

0.1136 0.35279 0.552470.15065 0.57485























 

Ще решим уравнение (1) чрез метода LMI. За целта създаваме потребителска функция x-evall  
//създаване на потребителската функция 
//function и име x_evall  
function [LME,LMI,OBJ]=x_evall(XLIST) 
// с аргумент на функцията XLIST 
[X]=XLIST(:) 
// дефинираме променливите  
LME=list(X-X'); 
LMI=list([A'*X+X*A+Q+G'*X*G,X*B+G'*X*D;(X*B+G'*X*D) ',R+D'*X*D],R+D'*X*D,X); 
OBJ=-trace(X); 
endfunction 
// начало на програмата към пример 1 
// въвеждане на така зададените матрици 
// А, B, G, D, R 
// Точното решение XX  
T=R+D'*XX*D; 
Q=(XX*B+G'*XX*D)*inv(T)*(XX*B+G'*XX*D)'-A'*XX-XX*A- G'*XX*G; 
// смяна на текущата директория с цел  
// създаване на нулева матрица с размерност 5х5 
XLISTO=list(zeros(5,5)); 
// извикване на функцията lmisolver с аргумент 
// функция x_evall 
XLISTF=lmisolver(XLISTO,x_evall) 
// получаване на решението Х  
// увеличаване на видимостта на числата след десетичната запетая 
format('v',10); 
X=XLISTF(:) 
// проверка за  точност: ||R(X)|| 
T=R+D'*X*D; 
format('e',10); 
RX= A'*X+X*A+Q+G'*X*G-(X*B+G'*X*D)*inv(T)*(X*B+G'*X *D)'; 
norm(RX) 
// изчисляване на нормата между X-XX с цел проверка за близост 
norm(X-XX) 
// край на програмата  към пример 1  
Зададената по този начин програма решава зададения пример с извикване на файла zadacha2.sce. 

Като резултат се получава решението на примера: 
X  = 
    0.57485    0.15065    0.55247    0.35279    0.1136  
    0.15065    0.89136    0.31303  - 0.11292  - 0.0004  
    0.55247    0.31303    1.10248    0.42147    0.03417  
    0.35279  - 0.11292    0.42147    1.43873    0.05897  
    0.1136   - 0.0004     0.03417    0.05897    0.4947  
-->norm(RX)  = 2.408D-09 
-->norm(X-XX)  =1.302D-09 
Полученият резултат за нормата на ||R(X)|| =2.408D-09, а нормата между двете решения е ||XX-X||= 

1.302D-09.  
Числов експеримент  
Вижда се, че точността е в порядъка на 10-09. Ще продължим експеримента с цел да увеличим 

точността. Методът LMI се изпълнява с помощта на вградената функция lmisolver. Дадената функция 
има няколко параметъра, като в конкретните случаи те са зададени със стойности по подразбиране. Ще 
модифицираме програмата до вариант, в който да включим тези параметри в конкретната задача. За 
основи критерии ще ни служат три стойности нормата R(Х) и нормата на R(Х-ХХ), броя итерации.  

Следващите редове включват само направените промени върху задачата. 
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// извикване на функцията lmisolver с аргумент 
// функция x_eval 
Mbound= 1e8; 
abstol=1e-15; 
nu=100; 
maxiters=100; 
reltol=1e-15; 
options=[Mbound,abstol,nu,maxiters,reltol]; 
XLISTF=lmisolver(XLISTO,x_evall, options) 
С цел систематизиране на получените резултати част от направените експерименти сме 

представили в следващите таблици. Всяка таблица представя един параметър на функцията lmisolver, 
който се изменя, а останалите параметри са фиксирани. В тях разглеждаме три резултата, броя итерации, 
получения резултат за нормата на матрицата Х ||R(X)||, а с ||XX-X|| сме означили нормата между двете 
решения. 
 

Таблица 7 
 options=[Mbound,abstol,nu,maxiters,reltol] 

Optios=[ Mbound, 10-20, 100, 1000, 10-20] 
 

Mbound 
Бр. 

итерации 
||XX-X|| ||R(X)|| 

1. 10-3 1 erorr  
2. 10 27 1.903D-10 2.799D-10 
3. 103 25 1.647D-09 3.071D-09 
4. 105 31 7.549D-10 1.244D-09 
5. 106 32 6.927D-10 1.260D-09 
6. 108 37 4.012D-10 7.271D-10 
7. 1010 37 9.057D-10 1.959D-09 
8. 1020 над 1000 1.421D+00 1.308D+00 

 
От направените експерименти с параметъра Mbound (таблица 1) на функцията ясно се вижда, че 

най-висока точност за двете норми 10-10 се постига при стойности на параметъра 10 и 108 за така 
зададените стойности на другите параметри. При стойност на Mbound = 10 имаме и най-малък брой 
итерации, поради което приемаме, че това е оптималната стойност на параметъра в конкретния пример. 

 
Таблица 8 

 options=[Mbound,abstol,nu,maxiters,relto 
Optios=[10, abstol, 100, 100, 10-10] 

 
abstol 

Бр. 
итерации 

||XX-X|| ||R(X)|| 

1. 10-5 20 1.942D-07 3.307D-07 
2. 10-6 21 1.529D-07 2.729D-07 
3. 10-7 25 3.685D-09 3.625D-09 
4. 10-8 27 1.903D-10 2.799D-10 
5. 10-9 27 1.903D-10 2.799D-10 
6. 10-10 27 1.903D-10 2.799D-10 

 
Втората таблица представя параметъра abstol на разглежданата функция. От направените 

експерименти и от таблицата става ясно, че нормите за ||R(X)|| и ||XX-X|| достигат точност от порядъка на 
10-10 при стойност на abstol в порядъка на 10-8, оттам нататък при увеличаване стойността на параметъра 
не произтичат изменения в получените резултати. Заключението, което можем да направим за този 
елемент от функцията, е, че при конкретната задача и така зададените стойности на другите параметри 
най-ефективната му стойност е в границите на 10-8 до 10-10. 
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Таблица 9 
 options=[Mbound,abstol,nu,maxiters,reltol] 

Optios=[10, 10-9, nu, 100, 10-9] 
 nu Бр. Итерации ||XX-X|| ||R(X)|| 
1. 10 26 6.936D-10 1.010D-09 
2. 100 27 1.903D-10 2.799D-10 
3. 150 24 2.949D-10 3.423D-10 
4. 200 26 3.630D-10 8.603D-10 
5. 300 25 4.700D-10 2.573D-10 
6. 400 25 2.396D-10 3.644D-10 
7. 450 29 1.851D-10 2.462D-10 
8. 490 29 2.708D-10 5.406D-10 
9. 500 27 4.820D-11 1.000D-10 
10. 510 22 1.278D-09 2.704D-09 

 
Параметърът nu e разгледан в таблица 3. От направените експерименти сме представили една 

малка част от тях поради ограниченията в размера на публикацията. От тях се вижда, че при стойности 
на nu в рамките от 100 до 450 в комбинация с другите параметри се достига най-добра точност за 
нормата на ||R(X)|| и нормата между двете решения ||XX-X|| в порядъка на 10-10. При стойност на nu = 500 
се достига резултат за ||XX-X|| = 4.820D-11. Това е и първият резултат, при който се достига точност от 
порядъка на 10-11. Над тази стойност за nu двете норми достигат точност в порядъка на 10-9, като с това и 
спада показателят брой итерации. Най-малък брой итерации и висока точност се постига при стойност за 
nu = 150. 

Таблица 10 
 options=[Mbound,abstol,nu,maxiters,reltol] 

Optios=[10, 10-9, 100, maxiters, 10-9] 
 maxiters Бр. Итерации ||XX-X|| ||R(X)|| 
1. 10 над 10 1.213D+00 1.775D+00 
2. 100 27 1.903D-10 2.799D-10 
3. 150 27 1.903D-10 2.799D-10 
4. 200 27 1.903D-10 2.799D-10 
5. 500 27 1.903D-10 2.799D-10 

 
От таблица четири за параметъра maxiters можем да направим заключение, че той отговаря за 

максималния брой итерации. До този извод достигнахме на базата на направените експерименти с 
различни стойности за параметъра. Но четвъртият параметър се явява и отговарящ за брой итерации в 
комбинация с параметъра nu във функцията lmisolver. 

Съществува връзка между двата параметъра, но тя не води до подобряване нормите на ||R(X)|| и 
||XX-X||. 

Таблица 11 
 options=[Mbound,abstol,nu,maxiters,reltol] 

Optios=[10, 10-8, 100, 100, reltol] 
 reltol Бр. Итерации ||XX-X|| ||R(X)|| 

1. 10-5 19 1.135D-05 2.016D-05 
2. 10-6 20 1.942D-07 3.307D-07 
3. 10-8 26 9.860D-10 1.309D-09 
4. 10-9 27 1.903D-10 2.799D-10 
5. 10-10 27 1.903D-10 2.799D-10 
6. 10-20 27 1.903D-10 2.799D-10 

 
Последния параметър от функцията lmisolver е разгледан в (таблица 5). От направените 

експерименти се вижда, че при увеличаване стойността на този параметър до 10-9 той подобрява 
получената точност за нормата на Х и нормата между Х-ХХ. Интересното тук е фактът, че се достига до 
момент, при който над тази стойност с колкото и да увеличаваме параметъра reltol, то той не увеличава 
точността за двете норми. На базата на това приемаме за параметъра reltol да е равен на 10-9 в конкретния 
пример и така зададените други параметри. 
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Таблица 12 
options=[Mbound,abstol,nu,maxiters,reltol] 
Optios=[10, 10-9, 500, 100, 10-9] 
Бр. Итерации ||XX-X|| ||R(X)|| 
27 4.820D-11 1.000D-10 

 
options=[Mbound,abstol,nu,maxiters,reltol] 
Optios=[10, 10-9, 150, 100, 10-9] 
Бр. Итерации ||XX-X|| ||R(X)|| 
24 2.949D-10 3.423D-10 

 
options=[Mbound,abstol,nu,maxiters,reltol] 
Optios=[108, 10-9, 100, 100, 10-9l] 
Бр.Итерации ||XX-X|| ||R(X)|| 
27 1.903D-10 2.799D-10 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
От направените експерименти се вижда, че параметрите на функцията не действат поотделно 

върху получените резултати, а в комбинация. Най-ефективната комбинация от стойности за дадените 
параметри и за конкретния пример са тези, записани в таблица 6 и 12, според критериите, заложени във 
всяка конкретна задача. От експериментите ясно се вижда, че функцията ricc достига до по-голяма 
точност, отколкото функцията lmisolver. При използване на вградените параметри на функцията 
точността се подобрява, но отново не достига точността на функция ricc. Това ни кара да насочим 
нашите изследвания към вградената функция lmisolver. В настоящият доклад ние направихме едно 
представяне на SCILAB и нейното използване за решаване на линейни матрични неравенства. Тази 
приложна програма има своите предимства и възможности да се конкурира дори с комерсиални 
програми от този тип. SCILAB е предназначена за матрични пресмятания и решаване на 
оптимизационни задачи. Освен че програмната среда може да се използва безплатно, при нея има 
възможност за добавяне на програмни модули към нейната библиотека от различни потребители, които 
модули могат да се използват свободно от потребителите на системата. Тази възможност спомага за 
развитието на програмната система SCILAB 
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Abstract: Application of L-systems to the generation of fractals is presented. Using of L-systems 
facilitates appreciably graphic constructions especially for fractals with high resemblance to plants. The 
program for producing graphic images of fractal objects generated by L-systems has been created 

Key words: generators, fractals, L-systems 
 
През 1904 г. шведският математик Хелге фон Кох предлага специфичен алгоритъм, основан на 

циклично прилагане на няколко избрани правила за генериране на математически структури. Основната 
особеност на този алгоритъм е в това, че освен основно правило за действие, в него се използват няколко 
допълнителни правила. Допълнителните правила на всяка стъпка по зададен начин изменят основното 
правило. Затова такъв алгоритъм често се нарича алгоритъм на последователно презаписващите правила. 
През 1968 г. унгарският биолог и ботаник Аристид Линденмайер използва алгоритъма на Кох за 
моделиране на морфогенеза на растения в книгата си "Алгоритмичната красота на растенията". Оттогава 
L-системите (L от името на Lindenmayer) се разглеждат като опростени математически модели на 
биологичната морфогенеза. Тъй като в основата на L-системите лежи принципът на самоподобието, те 
може да бъдат отнесени към фракталите. По-често графичните представяния на най-простите L-
структури се отличават със симетрия и фракталност. Някои фрактални модели на Линденмайер стават 
класически примери. Основната идея на L-системите е постоянно пренаписване на елементи от някакъв 
низ. Това е начин за получаване на сложни обекти чрез замяна на частите на прост начален обект – 
инициатор по някакви правила – генератори. На фиг. 1 инициаторът на снежинката на Кох е начален 
обект, страните на който се заменят с обект генератор. По-нататък с новия обект се извършва същото.  

  

Фиг. 1. Снежинката на Кох 
Фиг. 2. L-система на развитието на 

Anabaena catenula. 
Може да се каже, че една L-система оперира с низ от символи по специални правила, започвайки с 

първоначална проста аксиома. Така L-системата е математическа граматика, но фундаменталната 
разлика от формалните граматики е в това, че правилата се прилагат едновременно към целия ред, към 
всеки символ, няма терминни понятия и нетерминни символи, т.е. „ изводът” по тази граматика може да 
продължава безкрайно [1]. Най-прост пример са детерминираните контекстно-свободни L-системи 
(DOL), състоящи се от азбука, инициираща дума – аксиома и множество от пораждащи правила от вида a 
→ ab, които показват как да се използва аксиомата от една итерация към следващата. По време на всяка 
итерация от алгоритъма, като се прилага правилото към буква от текущия низ, буквата се заменя с 
набора от букви вдясно от стрелката. Когато предлага модел на L-система, Линденмайер разглежда 
конкретен пример на развитие на многоклетъчния организъм Anabaena catenula [4]. Нека азбуката се 
състои от следните символи, всеки от които означава някаква клетка: alar bl br. Аксиомата се състои от 
един символ ω: ar и от четири правила p1: ar → albr, p2: al → blar, p3: br → ar, p4: bl → al. Правилата 
говорят какви символи с какви се заменят в процеса на растеж на организма. На фиг. 2 се вижда как с 
правилата наблюдаваме „ деление” на клетките и развитието.  

L-системите са формализиран език, използван за построяване на разнообразни фрактали. За 
използването на този език е необходимо да се построи интерпретатор, който да разбира командите на 
езика и да ги изпълнява с прилагането на компютърна графика за визуално представяне на резултата. 
Визуализирането на една L-система се базира на „графиката на костенурката” (turtle graphics) или тътл-
графика, формализираща извода на екрана. При този подход точка (костенурката) се движи по екрана с 
дискретни крачки, като по правило изчертава следа, но при необходимост може да се премества и без 
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изчертаване. Във всеки момент текущото състояние на костенурката се описва с три параметъра (х, у, α), 
където (х, у) са координатите на костенурката в равнината, в която се строи изображението, α е посоката, 
в която костенурката гледа. Костенурката е обучена да разпознава и изпълнява редица от команди, 
записани във вид на кодирана дума, буквите на която се четат отляво надясно. Буквите-команди са: 

F  — придвижване напред и изчертаване на линия f  — придвижване напред без изчертаване 
+  — завъртване наляво -  — завъртване надясно 
& — завъртване надолу ^  — зовъртване нагоре 
\  — наклон наляво /  — наклон надясно 
[  — начало на разклонение ]  — край на разклонение 
По този начин работата на една L-система преминава през два основни стадия:  
1) записване на кодовата дума, съдържащо командите за построяване на фигурата  
2) изпълняване на редицата от получени команди с помощта на тътл-графиката.  
При програмиране на L-система обикновено аксиомата е последователност от символи, например 

F, както и пораждащите правила, например F -> F + F - F + F. След това се извършва низ от заместители 
(паралелно) многократно. Например започваме с аксиомата F и заместваме всеки резултат на F с F + F - 
F + F, в резултат получаваме низа  
F + F - F + F (І итерация),  
след това заместваме всеки резултат на F в резултата с F + F - F + F и получаваме низа  
F + F - F + F + F + F - F + F - F + F-F + F + F + F - F + F (ІІ итерация).  
Провеждайки замяната още веднъж, намираме  
F+F--F+F+F+F--F+F--F+F--F+F+F+F--F+F+F+F--F+F+F+F--F+F--F+F--F+F+F+F--F+F--
F+F--F+F+F+F--F+F--F+F--F+F+F+F--F+F+F+F--F+F+F+F--F+F--F+F--F+F+F+F--F+F 
(ІІІ итерация). 

След като е извършен желаният брой итерации, правим низ на L-система с помощта на аналогията 
с костенурка. Ако приемем в нашия пример, че една ъглова единица е / 3π  радиана, получаваме 
частичните резултати на фиг. 3, вляво. На фиг. 3, вдясно е представен финалният резултат – кривата на 
Кох, като отделните очастъци са оцветени последователно в червено-оранжево-жълто-зелено-синьо-
лилаво-червено от началото до края, за да се илюстрира по-добре пътят на кривите.  

    І итерация 

    ІІ итерация 

    ІІІ итерация  
Фиг. 3. Кривата на Кох (F -> F+F--F+F, / 3π ) 

Построение на L-системи с Python. В стандартния дистрибутив на Python (http://www.python.org/) 
има модул turtle, който позволява да се управлява костенурката. Остава само да се опише L-системата, 
като за целта се създава модул LSystem. Той предоставя клас LSystem, съдържащ всички необходими 
методи. Да разгледаме отново кривата на Кох (фиг. 4). В редове 1-2 е изпълнен импорт на нужните 
модули. В ред 4 е посочено на костенурката да не показва как се движи. В ред 6 е създадена L-система, 
първият параметър е аксиомата, вторият – правилата във вид на речника на Python. В ред 7 се генерира 
фрактал за V итерация. В ред 8 се изрисува фракталът. Първият параметър е ъгълът на ротация на 
костенурката, вторият – стъпката й, третият и четвъртият – началното положение X и Y (координатното 
начало – в центъра на прозореца), петият параметър – началното завъртване на костенурката (подразбира 
се, че тя гледа напред). В ред 10 се пуска главният цикъл, за да не се затвори прозорецът.  

 

from LSystem import LSystem 
import turtle 

 
turtle.tracer(0) 

 
ls = LSystem("F", {"F":"F-F++F-F"}) 

ls.generate(5) 
ls.render(45,0.8,-185,0,0) 

 
turtle._root.mainloop() 

Фиг. 4. Кривата на Кох в Python 
Построяване на L-системи с Fractint. Програмата Fractint (http://www.nahee.com/spanky/www/ 

fractint/fractint.html) е един от първите фрактални генератори. Създадена е от Берт Тайлър през 1989 г., 
текущата й версия Fractint (v.20.0) е не само интерактивен, но и функционално богат инструмент за 
изследване на фрактални множества. Възможностите на програмата за работа с L-системи са описани от 
Уилям Вортер във Fractint L-Systems Tutorial (http://www.nahee.com/spanky/www/fractint/lsys/ tutor .html). 
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Като илюстративен пример за L-система да разгледаме фрактална крива [2], която се получава при 
съединяване на медицентровете на правоъгълни триъгълници (30-60-90 градуса), получени при 
последователна дисекция на правоъгълен триъгълник от същия вид (фиг. 5).  

 
Фиг. 5. Фрактална крива с Fractint 

Lace  
{  
  ; A 30-60-90 triangle dissects into 3  
  ; congruent 30-60-90 triangles 
  ; This script traverses the centers of 
the congruent    
     triangles 
  Angle 12 
  Axiom w 
  w=+++x--F--zFx+ 
  x=---w++F++yFw- 
  y=+zFx--F--z+++ 
  z=-yFw++F++y--- 
  } 

Построяване на L-системи с Fractal Science Kit. Генераторът Fractal Science Kit (http://www. 
fractalsciencekit.com/) е приел езика на L-системите от синтаксиса на Fractint (фиг. 6). 

     

     
Фиг.6. L-фрактали, получени с Fractal Science Kit  

Построяване на L-системи с RABBIT. Новата версия RABBIT 0.3 е разработена от MORPHOCODE 
(http://morphocode.com/rabbit/) и съдържа няколко нови мощни инструмента – това са компонент за 
създаване на L–система и компонент за нейната пространствена интерпретация 3D Turtle-интерпретатор, 
който може да се ползва в комбинация с компонента L–Система или самостоятелно чрез подаване на 
инструкции. Програмата има нови възможности на клетъчните автомати: изходни конфигурации, 
зададени от потребителя; автоматичен/ръчен контрол на еволюцията на системата; памет на клетъчните 
автомати. На фиг. 7 са представени три L-системи, построени с RABBIT 0.3. 

   
Въздушен остров 1 

Аксиома: F 
Правило: F=FF/F+F^ 

Ъгъл: 90 

Въздушен остров 2 
Аксиома: F 

Правило: F=F^F-F/ 
Ъгъл: 90 

Въздушен остров 3 
Аксиома: F 

Правило: F=F/F+F^F 
Ъгъл: 90 

Фиг. 7. L-фрактали, получени с RABBIT 0.3 
Този начин на моделиране чрез L-системи се използва и при растения с тяхната разклоняваща се 

топология чрез символите [и]. Когато костенурката срещне символа [, нейното текущо състояние се 
записва в стек и се извлича оттам при среща със символа ]. С такава проста граматика може да се 
генерират достатъчно интересни двумерни и тримерни обекти, наподобяващи дървета (фиг. 8). Подобни 
L-системи се използват в пакета Autodesk 3D Studio за описване на цветя и растения. 
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Фиг. 8. Примери на разклоняващи се L-системи 

Разгледаните по-горе L-системи са детерминирани, т.е. тяхното развитие еднозначно се определя 
от начално състояние и правила. В същото време при растенията често има елемент на случайност, т.е. 
развитието на системата не е строго предопределено, съществуват варианти. За моделиране на това може 
да се използват т.нар. стохастични L-системи. Те се отличават от детерминираните по това, че за всеки 
символ от азбуката може да се зададе не едно правило, а няколко, всяко от които с определена 
вероятност за прилагането му. В този случай развитието на системата вече не е строго предопределено – 
при замяната ще става случаен избор на едно правило измежду няколко в съответствие със зададените 
вероятности. Такъв е примерът със следната стохастична L-система: Аксиома FAF; Правила: A->[+FBF] 
(0.8), A->F (0.2), B->[-FBF] (0.6), A->F (0.4). Освен тези типове системи има и други. Една от тях са 
контекстно-зависимите L-системи. В контекстно зависима (n, m) L-система за всяко правило може да се 
зададе обкръжаващ контекст – до n символа отляво и до m символа отдясно. 

Построяване на L-системи с Mathematica. На фиг. 9 са представени 3D фрактални дървета, 
генерирани с компютърната алгебра Mathematica http://www.wolfram.com/mathematica/ 

 
   

Фиг. 9. 3D фрактални дървета, генерирани с Mathematica 
Построяване на L-системи с Fractal Imaginator(http://www.mysticfractal.com/FractalImaginator.html) 

Fractal Imaginator е нова програма за генериране на фрактални изображения. Въз основа на 
Fractal Zplot части от тази програма са били в непрекъснато развитие от 1989 г. насам. Новите 
допълнения на Fractal Imaginator са следните: карти за лесна навигация на басейните на Жулиа; 22 
примери на фрактален растеж; 2D и 3D L-системи с множество конкретни примери; възможности за 
създаване на потребителски формули; виртуална реалност и др. На фиг. 10 са изобразени генерирани с 
тази програма растения. 

    
Фиг. 10. 2D L-системи, генерирани с Fractal Imaginator 

Фрактални дървета с VisualBots. Симулацията, демонстрирана по-долу чрез VisualBots 
(http://www.visualbots.com/), използва „робот изкуство” (robotic art). Вместо сложния стандартен процес 
на изобразяване на дърво, като се започне първо от ствола, след това основните клони, по-малките 
клони, още по-малки клони и накрая листата, се използва напълно различна гледна точка – работят 
хиляди отделни „робо изпълнители” за привличане на всеки сегмент. Симулацията започва с един бот в 
основата на екрана, откъдето дървото ще започне да расте. Ботът ще изготви сегмент на дървото и след 
това клонинг на два нови бота, всеки от които ще изготви клонинг на два нови бота и т.н. Всеки бот 
изпълнява набор от много прости инструкции: намаляване на дължината на сегмента за изготвяне на 
част от родителя; настройка на направлението, равно на плюс или минус от това на родителя на 
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постоянен ъгъл; начертаване на сегмент с придвижване напред; клониране на два нови „робо 
художника”; оттегляне, работата е свършена. Когато двата нови бота са клонирани, едната точка е от 
лявата страна на позицията на родителя, а другата вдясно, преди да направят собствените си сегменти. 
Това поведение дава на дървото разклонен модел. Тъй като ботовете наследяват само част от скоростта 
на родителя, сегментите стават все по-малки и по-малки, тъй като дървото расте все по-голямо. 
Параметрите, които дават на едно дърво отличителен външен вид, са следните: скоростта на първите 
ботове, частта за намаляване скоростта между поколенията и ъгълът на отклонение от посоката на 
родителя. За да се направят по-реалистични дървета, може да бъде въведен елемент на случайност, 
променящ размера на всеки параметър. За създаването на фракталните дървета на фиг. 11 са използвани 
12 поколения ботове за изграждане на всяко дърво – общо 12 285 робо изпълнители за едно дърво, като в 
последното поколение са необходими 4096 робо изпълнители за изготвяне на окончателното ниво. В 
средата долу и вдясно долу са образи на дърветата, при които стойностите на параметрите не са 
променяни случайно. В средата горе е контролният панел на Fractal Tree simulation в Excel. Добавени са 
бутони за промяна на характеристиките на симулирани дървета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 11. Различни фрактални дървета, създадени с VisualBots симулация 

 L-studio (http://algorithmicbotany.org/lstudio/whatis.html) и Virtual Laboratory (Vlab) са два свързани 
пакета за моделиране на растения, разработени в Университета в Калгари, Канада [3]. Те са 
дистрибутирани от този университет от 1999 г. насам. Пакетите се движат по Windows и Linux съответно, 
имат подобни функции и поддържат обмен на модели между двете системи. Основната разлика между 
тези системи е потребителският интерфейс, което има за цел да отговори на различните очаквания на 
потребителите на Windows или Linux. L-studio 4.0.5 се състои от: (а) две програми cpfg и lpfg, базирани на 
симулиране с L-системи; (б) моделиране на околната среда, предоставяща допълнителни инструменти за 
моделиране, (в) библиотека с програми за симулиране на процесите на околната среда, които влияят 
върху развитието на растението; (г) набор от примерни модели; (д) графичен браузер за организиране и 
достъп до модели от двете локални и отдалечени машини. 

Симулационните програми cpfg и lpfg са в основата на L-studio. Техният дизайн се ръководи от две 
основни цели: (а) гъвкавост, даваща възможност за моделиране и симулиране на широк кръг от 
структури и процеси на развитието в растенията; (б) визуален реализъм на моделите. За да отговорят на 
критерия за гъвкавост, моделите са посочени от потребителите на езици, базирани на L-системи. Езикът 
за моделиране, използван в cpfg, разработен първо, се основава на математическата концепция за L-
системи, и позволява да се определят простите модели много стегнато. Езикът за моделиране, използван 
в lpfg, наречен L+C, включва понятието за L-система в изпълнение на езика за програмиране C++ . L+C 
поддържа няколко конструкции, отсъстващи в cpfg-езика, като например възможността за възлагане на 
структурни параметри за модули, поддръжка на дефинирани от потребителя функции, за подпомагане на 
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производства с няколко алтернативни наследника, както и механизъм за бързо прехвърляне на 
еднопосочна информация. Последната функция дава възможност за решаване на системи диференциални 
уравнения, определени върху симулирана структура.  

На базата на техния принос (голям брой файлове, включително L-модела на системата и файлове с 
данни по избор) cpfg и lpfg създават тримерно вътрешно представяне на продукта и го проектират на 
екрана. Визуализацията на модела се основава на OpenGL- графичната библиотека и поддържа 
стандартно моделиране и рендеринг на техники, разработени в компютърната графика, като 
параметрични повърхнини, обобщени цилиндри и текстура. Резултатът може да бъде статичен модел 
(който може да бъде интерактивно завъртян и увеличен на входа/изхода от потребителя) или 
компютърно генерирани анимация, която е резултат от визуализиране на последователни етапи на 
симулация. Визуализациите могат да имат формата на схематични или реалистични изображения на 
структури във вид на дърво, както и хистограми. Режимът Мulti-view в lpfg позволява да се визуализират 
едновременно различни аспекти на симулация в отделни прозорци на екрана.  

В допълнение към базираното на L-система описание на съществените аспекти на моделите, cpfg и 
lpfg изискват информация за контрол на визуализационни и анимационни процеси и за характеризиране 
на визуалните качества на моделите като цветове и форми на растителни органи. L-studio предоставя 
лесен за употреба интерфейс за задаване на допълнителна информация и за прехвърлянето й на 
симулационни програми. Различни редактори могат да бъдат избирани един по един с използване на 
раздели, свързани с прозореца на L-studio. Наличните редактори са текстов редактор за създаване и 
манипулиране на L-система и други текстурни файлове, които представляват модел; контролен 
мениджър панел, който позволява да се създават потребителски конфигуруеми контроли, като например 
плъзгачи и бутони, за манипулиране параметрите на модела; редактори за повърхнина и напречно 
сечение за определяне на формата на отделните органи на растенията; редактори за цвят и материал за 
определяне растителния вид при ренедериране; графичен редактор за функции на една променлива. 
Някои редактори се допълват с галерии, даващи възможност за избор на конкретна цел или функция, за 
да се промени в рамките на даден клас. 

Важна област на приложение на архитектурното растително моделиране е изучаването на 
взаимодействието между растенията и околната среда. L-studio дава възможност да се симулира 
взаимодействие за използване на едновременно движение, комуникационни програми, които 
представляват растението и неговата среда. Наличните програми за околна среда са следните: програми, 
които моделират сблъсъци между растителните органи и тяхната околна среда; програми за симулиране 
на дифузионно транспортиране на вода в почвата, както и няколко програми за изчисляване на 
разпределението на светлина в растителния организъм. Библиотеката от комуникационни функции и C-
код на примерната програми също дават възможност на потребителя да създаде нови, по-
специализирани екологични програми. Спецификацията им в езици за общо предназначение, като С или 
С++  е по-малко удобна, отколкото определението за растителна модели в език, базиран на L-система, но 
не и със специално предназначен език от високо ниво за определяне на множеството възможни 
екологични процеси в момента на съществуване. По време на процеса на моделиране обикновено може 
да се генерират няколко модела наведнъж. Те са микс от модели, разработени по-рано, след подобрения 
или алтернативни версии на модел, който сега се разработва, а примерните програми служат като 
примери за код чрез L-система. L-studio включва специализиран графичен браузър за организиране и 
достъп до такива модели, които се основават на по-ранно прилагане на Vlab. Базата данни на моделите се 
визуализира като йерархична структура, свързваща по-стари модели с техните подобрения. Всеки модел 
е свързан с икона, което улеснява неговото разпознаване. Браузърът прави възможен достъпа до модели 
от двете локални и отдалечени машини. Отдалеченият достъп до елементите е особено полезен, когато 
моделът е разработен като част от съвместен изследователски проект, включващ различни места. 

L-studio се разпространява с набор от примерни и образователни модели, които илюстрират 
различни характеристики на cpfg и lpfg, техните области на приложение, както и стилове на моделиране. 
Моделите cpfg са групирани в следните класове: (а) модели, които илюстрират основните конструкции 
на L-система; (б) развиващи модели, контролирани от поколенията; (в) развиващи модели, контролирани 
от ендогенни сигнали и разпределението на ресурсите; (г) модели, симулиращи взаимодействието на 
растенията с околната среда; (д) индивидуално базирани модели на растителни екосистеми; (е) 
описателни модели на растителни структури; (ж) модели, които илюстрират напреднали техники за 
моделиране и визуализация; (з) модели на математически понятия и физични обекти, различни от 
растения (например фрактали, раковини, молекули и реактивно дифузни модели). Версиите lpfg на много 
от тези модели са също на разположение.  

При стартиране на L-studio се появява лентата с основните менюта Object, Сpfg, Preferences, Tools, 
Window, но още няма отворени обекти. Такива можем да отворим с командата Open от менюто Object. 
Тогава се отваря Open dialog box (фиг. 12, вляво): през директориите 
oofs/00/getting_started/01-basic се отваря обект в L-studio. Така се отваря файл 
description.txt, който е описание на обекта (фиг. 12, средата). L-studio може да има отворени 
повече от един обект едновременно, като използваме методологията Multiple Document Interface, 
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например, да изберем отново Open от менюто Object, а след това – обекта 02-lychnis през 
директориите oofs/00/getting_started/02-lychnis. Отварят се два обекта 
едновременно (фиг. 12, вдясно) 

   
Фиг. 12. Отваряне на обекти в L-studio 

След това можем да пуснем симулатора за обекта 01-basic (в този случай, cpfg), като изберем 
Go! от Cpfg менюто. Така се отваря cpfg-прозорец и симулацията започва. Моделът се показва в 
основния cpfg-прозорец (фиг. 13, вляво). С кликване върху този прозорец можем да въртим модела. 
Кликване с десния бутон на мишката отваря меню с други опции. Малкият Message Log прозорец под 
основния cpfg-прозорец показва всички съобщения, генерирани чрез cpfg: грешки, специфични 
съобщения относно L-system файла. Моделите могат да се редактират с някой от редакторите, които 
могат да бъдат селектирани с командите в горната част на прозореца: L-system и View отварят текстов 
редактор за L-system и View file съаответно; Animate отваря форма, с която да въведем параметри за 
анимация на модела; Colors отваря редакторите за цвят или за материал (фиг. 13, вдясно); Surfaces, 
Contours, Functions и Panels са редактори за повърхнина, контури, функции и равнина; Description и 
Text file отварят повече текстови редактори: първият – от файл description.txt, който е описание на 
модела; вторият – кой да е текстов файл на модела. За да направим промяна в симулирания обект, не е 
необходимо да затваряме симулатора. Командите New model, New L-system и т.н. от менюто Cpfg/Lpfg 
сигнализират симулатора, че някои аспекти на модела се променят и че симулацията продължава с 
направените промени. Можем да редактираме обект и в модула Continous modeling, където повечето 
промени веднага се прилагат към започналата симулация. За този модул използваме командата 
Continuous modeling от менюто Cpfg.  

  
Фиг. 13. Симулиране на обекта 01-basic чрез Cpfg менюто 

 
Обектът 01-basic е много прост модел и има само няколко компонента: L-system, View file, 

Animation file, Description, Colormap. По-големи възможности има обектът 02-lychnis: 3D 
повърхнини, графично дефинирани функции и контури, контролни панели и материали за използване 
вместо цветова карта. Тези компоненти са разположени в горната част на прозореца. За разлика от 
базовия модел, този модел е нарисуван реалистично и използва материали – командата Colors отваря 
редактора за материали. Surfaces се използва за 3D-очертания, изразени с L-система, такива като 
венчелистчета или листа. Contours отваря редактор за 2D-криви, които могат да бъдат използвани при L-
система за клоните или напречните сечения. Командата Functions задава графично-дефинирани функции 
на една променлива, които се използват в L-система, за да дефинират параметри, свързани с компоненти 
като възраст, размер, позиция или други фактори. Panels се използва за контрол на параметрите на 
модел, базиран на L-система. Моделът Lychnis използва панели за контрол на различни параметри, 
характеризиращи динамиката на растежа. За модела Lychnis в модула Continuous Modeling отваряме 
менюто Cpfg (фиг. 14, вляво). Избираме Colors, за да отворим редактора за материали. При желание 
можем да променим цвета на венчелистчетата в жълто (фиг. 14, вдясно). 
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Фиг. 14. Промяна в цвета на венчелистчетата на модела Lychnis чрез Colors 

 
За редактора за повърхнина избираме Surface. Има два редактора, с които може да се създадат и 

модифицират 3D повърхнини: Basic – основен за моделите (фиг. 15, вляво) и Advanced – комплексен, но 
не е необходим за повечето модели (фиг. 15, вдясно). Редакторите за повърхнина, контур, функция, 
панел се базират на галерийната парадигма. Всички компоненти от даден тип (повърхнина, контур, 
функция, панел) са разположени вътре и могат да бъдат избирани от gallery в долната част на прозореца. 
Когато е избран, компонентът се появява в прозорче вляво, контролът на редактора – вдясно от него. 

 

  
Фиг. 15. Промяна на модела Lychnis чрез редакторите за повърхнина Basic и Advanced 

 
Functions отваря редактора за функции. Моделът Lychnis използва много функции, за да дефинира 

параметри, които са различни за различните части на модела, параметри за позицията или растежа на 
растението (фиг. 16, вляво). Първата функция в галерията контролира размера на листата като функция 
на растежа. Всички функции са дефинирани от 0 дo 1. В случая, когато независимата променлива е 
растежът, стойността на функцията в 0 дава размера на най-младото листенце (разположено най-отгоре), 
докато при 1 това е размерът на най-старото листо (разположеното най-отдолу). Панелите се използват 
за контрол на параметрите, докато тече симулацията. Моделът Lychnis използва два панела: единият 
контролира параметрите на L-системата, а другият – визуализацията. Има много параметри за контрол 
на този модел. На фиг. 16, вдясно е илюстрирана командата Flowering time за растежа на цветчетата.  

 

  
Фиг. 16. Промяна на модела Lychnis чрез редактора Functions и командата Flowering time 
С разгледаните дотук компютърни програми не се изчерпват наличните в Internet специализирани 

генератори за създаване на фрактали чрез L-системи. Програмата Virtual Flower 1.1 (http://2bjffkt.live 
journal.com/ 3707.html) генерира виртуални цветя и дървета в 3D, анимира ги така, че дърветата да се 
разлистват и шумолят, да растат. Използва се специален метод, който намалява дървета в размер с 
помощта на фрактално свиване.  
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Фиг. 17. L-системи с Virtual Flower 1.1 

 
Обект на по-нататъшен анализ са следните специализирани генератори на фрактали, породени от 

L-системи: WWW L-System Explorer, L-system generstor, Tree Generator 2.0, 3D VBranch 1.0.3, Tree Gen, 
RpTreeMaker, Processing, Gen3, L Lisp, Cosmo Worlds 1.0.2, Fractal Grower, L-system Explorer, L-System 
Fractal Generator, Houdini. 
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Компютърната графика не се ограничава само с растерната и векторната графика. Появата на 
фракталната геометрия през втората половина на миналия век поражда нов вид – фрактална графика. 
Фракталната геометрия описва макро- и микросвета много по-точно от евклидовата геометрия. Ето защо 
фракталите намират приложение в много области на науката, техниката и изкуството: физика, 
икономика, биология, медицина, информационни технологии (ИТ), архитектура, живопис, музика и др. 
Фракталът е структура, състояща се от части, които в известен смисъл са подобни на цялото, и имаща 
дробно измерение. При описание на фракталите на първо място се поставя не описание на изображение в 
термините на прости геометрични фигури (прави, многоъгълници, окръжности, многостени и др.), а чрез 
задаване на алгоритъм за построение на изображението. Затова е добре фракталната графика да се 
изучава с примери от език за програмиране [1]. 

Математическата дисциплина „Фрактална геометрия” отдавна е намерила своето място в 
обучението на бъдещите преподаватели по математика и информатика в американските училища, 
колежи и университети. За разлика от растерната и векторната графика преподаването на фрактална 
графика все още не е обвързано с изучаване на възможностите за построение или обработка на 
изображения в някакъв графичен редактор, но това е препоръчително. Фрактална графика може да се 
изучава и в училище както факултативно в дисциплина „Компютърно моделиране на фрактали”, така и в 
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рамките на такива профилиращи курсове като „Компютърна графика” [4]. Във връзка с това са 
необходими някои знания за комплексните числа, както и за понятията рекурсия и итерация. С подходящ 
софтуер, който не изисква специални знания, например Aros Fractals и Double Fractal, може да се 
генерират фрактали и с по-малките ученици в свободноизбираемата подготовка [3].  

В преподаването на фрактална графика на бъдещите учители и ИТ-специалисти акцент 
безусловно следва да бъде поставен върху генераторите за създаване на 2D и 3D фрактали, но без да се 
пренебрегва и теоретичният материал [5]. В занятията е необходимо не само да се актуализират 
познанията на студентите за аналитична геометрия и теоретични основи на информатиката, но и да се 
даде обща представа за математическите методи, специфични за фракталната геометрия – например, 
приложението на афинни преобразувания в темата „Системи итерируеми функции”. В практическите 
занятия по фрактална графика могат да бъдат написани и програми на някакъв език за програмиране, 
например Visual Basic, C++, но да продължи работата по изучаване на фрактални генератори, например 
ChaoS, ChaosPro, Chaoscope, Apophysis, Fractal Explorer, Ultra fractal, Fractalus, Fractice  и др.  

В серия от публикации ние анализирахме структурата на фрактални генератори, чиито безплатни 
версии са предоставени в интернет, и тяхното приложение в обучението на различни образователни 
равнища [2, 5, 6, 7]. Част от тези публикации и други сведения, предназначени за интересуващите се от 
фрактали, могат да бъдат намерени в създадения от нас образователно-информационен сайт „Fractal 
magics” (http://www.fractalmagics.com). Цел на тази публикация е да анализира безплатните фрактални 
генератори Aros Fractals и Double Fractal, които бяха използвани от нас в свободноизбираемата 
подготовка на ученици от ІV и V клас при изучаване на темата „ Изумителният свят на фракталите” . 

Aros Fractals (http://www.arosmagic.com/Fractals/) е малка (165 KB) безплатна програма за Windows 
на Aros Magic, предназначена за генериране и редактиране на фрактали. Тя е лесна за използване, не се 
изискват особени познания по математика, тъй като има готова база от ефектни фрактали за изменение в 
папката на приложението. Зареждат се от бутона Open. Могат да се коригират размерите им; броят 
цветове, от които са съставени; резолюцията (получаваните графики се отличават с изключително 
високо ниво на резолюция – 8-bit, 16-bit и 24-bit); да се подменя един цвят с друг и др. Чрез левия бутон 
на мишката може да се селектира дадена област и да се увеличава; има възможност за „разцепване” на 
фрактала – при щракване с десен бутон върху някоя негова част тя може да се откъсне от общото цяло в 
отделен прозорец. Освен в работен *.fxd формат, създадените фрактални изображения може да се 
съхраняват в *.fxi и *.bmp. Aros Fractals позволява принтиране на фракталите, както и едновременна 
работа с множество изображения. Програмата има анимираща част, за което се използва специална лента 
и възможност за задаване на област на увеличение. Това може да е част от генерираното фрактално 
изображение, с което да се демонстрира основното свойство на фракталите – тяхната самоподобност. 
 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Фрактали на Манделброт, на Нютон и Плазма 
 
Тази програма генерира основно алгебрични фрактали (фракталите на Манделброт и Нютон) и 

стохастични фрактали, какъвто е плазмата (фиг. 1, вдясно). Фракталът на Манделброт (фиг. 1, вляво) 
се получава от итерацията ( ) ( )21z n z n c+ = + , където c е произволна точка от комплексната равнина. За 

всяка точка от комплексната равнина се решава рекурсивно зададеното уравнение, при това, ако 
резултатът не се отдалечава от нула, съответната точка е оцветена с черно; останалите цветове 
представят броя на итерациите, необходими за отдалечаването на резултата на дадено разстояние от 
нула. Нютоновият фрактал (фиг. 1, средата) е фрактал в комплексната равнина, дефиниран чрез 
прилагането на метода на Нютон за намиране на корените на полином (в случая p(z) = z3 − 1). Цветът на 
всяка точка z от равнината отразява корена и/или необходимия брой итерации за достигане на 
определена точност на решението при прилагане на метода на Нютон с начална стойност z. Броят на 
„ръкавите” на фрактала е равен на степента на полинома. 
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Фиг. 2. Готови фрактали, които се отварят с бутона Open  
 
При отваряне на програмата се появява прозорец, в горната част на който са разположени 6 

бутона: Open; бутон, генериращ фрактали на Манделброт-Жулия; трети – Нютонов фрактал; четвърти – 
за плазма, бутон с въпросителен знак, извикващ помощно меню с разяснения за програмата и Exit (фиг. 
1). Бутонът Open съдържа 11 файла с фрактали, с тях може да се оперира и да се променят цветовете им 
или да се анимират. Някои от тези фрактали са илюстрирани на фиг. 2., в средата горе са два варианта на 
алгебричните фрактали на Жулия. 

Вторият бутон отваря малко прозорче с фрактала на Манделброт, в горната част на което има 
лента с менютата File, Edit, Image и Colour Map (фиг. 3). Менюто Image предлага списък от команди и 
цифрови комбинации. Чрез командата Computation Limit има възможност да се изберат от 64 до 
2147483648 нюанса. В менюто Image са изброени цифрови комбинации, чрез които може да се избира 
размер на прозореца с фрактала на Манделброт. Желан размер може да се зададе чрез командата Custom 
Size – излиза малко прозорче, където трябва да се зададат височината и ширината. Това меню включва и 
командата Full Screen, чрез която прозорчето запълва целия екран. Ако искаме да видим определена 
област от фрактала, избираме командата Absorb Window Size. При даване на тази команда стрелката 
автоматично се превръща в кръстче, кликваме и плъзгаме леко, за да се образува квадратче в областта, 
която искаме да видим, и тя се уголемява. Многократното повтаряне на това действие прави 
увеличението по-голямо. От менюто Color Map можем да изберем цветовете, в които искаме да бъде 
оцветен фрактала. Тук е и командата Shaded Color, при нейното задаване се появява допълнителна 
цветна лента, от която можем да избираме сами цветовете.  
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Фиг. 3. Фрактал на Манделброт – менютата File, Edit, Image и Colour Map, анимация 

Програмата дава възможност за анимация на фракталите. За тази цел се използва специалната 
лента (фиг. 3, долу вдясно). Бутонът с комбинация от права черта и стрелка наляво показва в забавен 
каданс анимацията, като цветовете се сменят отвън навътре, а двойните стрелки, сочещи наляво, 
показват бърза анимация на фрактала. При многократно кликване върху двойните стрелки анимацията 
променя своя ход – става ту по-бърза, ту по-бавна, променя посоката и т.н. Стрелките отдясно имат 
аналогично действие, но смяната на цветовете става отвътре навън. Червеният бутон спира анимацията.  

Аналогични възможности за модифициране дават следващите два бутона за фрактала на Нютон и 
плазмата (фиг. 4). 

      
Фиг. 4. Модификация на фрактала на Нютон и плазмата 

Double Fractal 2.8 (http://www.schulers.com/fractal) е друга неголяма (693 KB) безплатна програма 
за Windows на Шварц Шулер, която създава бързо и лесно фрактали благодарение на много сложни 
изображения. Основното й предимство е, че не са необходими специални знания в тази област. Тя не 
работи с формули, а само изменя по цвят, позиция и съразмерност заложените готови модели. Може да 
се използва за работа с малки ученици – просто се избира количественото съотношение между цветовете 
и се задават произволни стойности на X и Y. За улеснение програмата разполага с компактна палитра, 
лупа (за увеличаване на изображението) и др. Избраният фрактал може да се премества в четирите 
посоки, да се уголемява и намалява, да се изменя по цвят чрез наситеността на трите основни цвята – 
червено (Red), зелено (Green) и синьо (Blau). 

При стартиране на fractal.exe се появява малък помощен панел, наречен Double Fractal, който 
представлява галерия с 24 малки икони на известни фрактали, с които работи програмата (фиг. 5): 
Mandelbrot set via Level Set Method, JP2 Set using 3D, JP4 Set (І ред отляво надясно); JP1 Set, JP3 Set, JP5 
Set (ІІ ред); Julia Set 1, Julia Set 2, Julia Set 3 (ІІІ ред); Julia Set 4, Julia Set 5, Julia Set 6 (ІV ред); Julia Set 7, 
Julia Set 8, Julia Set 9 (V ред); Julia Set 10, Julia Set 11, Julia Set 12 (VІ ред); JP Random Set 1, JP Random 
Set 2, JP Random Set 3 (VІІ ред); JP Random Set 4, JP Random Set 5, Set 6 (VІІІ ред). Върху всяко 
изображение може да се кликне, за да се генерира клас фрактални изображения. Тогава се отваря 
прозорец, който е разделен на 4 части: Menu (File, Edit, Move, View, Options, Help), Position box, View box, 
Control box. Менюто File включва командите Save, Close и Export to 3D POV-Ray file, която може да 
конвертира фрактала в този формат. Менюто Edit съдържа само командата Copy to clpboard. Менюто 
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Move включва командите Up, Down, Left, Right, Zoom In, Zoom Out и дублира функциите на полето за 
контрол от работния плот – преместване в четирите посоки и мащабиране на изображението. Менюто 
View съдържа Minimal, Control. Position, Full и позволява да се скрият функционалните полета от двете 
страни на изображението или само едното, като изображението се разположи на цял екран. Чрез менюто 
Options включващо RightControl и Left Position, могат да се преместват функционалните полета на 
началната страница отляво или отдясно, заедно или поотделно, както и да си разменят местата. 

 

 

 

  

 

 

   

Фиг. 5. Фрактали, с които работи Double Fractal2.8, и менюта 
В средата на работния плот се намира View box, където се появява фракталното изображение. 

Освен да се разглеждат фракталите, това е мястото, където може да се избере зона, за да се приближи 
изображението. Трябва да се натисне левия бутон на мишката върху изображението, за да маркира 
област за избор. Прекъсването на процеса става с десния бутон на мишката. Control box е отдясно на 
работния плот и се използва за преместване на изображението, за мащабиране и промяна на цветовете. 
Бутоните на контролния панел не действат, докато се генерира фрактал. Position box е отляво на 
работния плот и не се препоръчва за начинаещи. Ако искаме да въведем нова позиция, използваме 
бутона Edit за редактиране и въвеждаме стойности за Х и Y интервалите. Ако искаме да прекратим това, 
натискаме бутона Cancel. За прилагане на новата позиция използваме бутона Submit. 

   

Фиг. 6. Фрактали, получени с Double Fractal2.8 от Set 6 и JP2 Set using 3D 
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Фиг. 7. 3D фрактали, генерирани от Mandelbrot Set и JP4 Set с Double Fractal2.8 
Много различни характеристики са включени в компютърните програми, създаващи фрактални 

изображения [6]. Повечето фрактални генератори имат някаква форма на избор на алгоритъм, 
интерактивно мащабиране на изображението; способност за записване на файлове в JPEG, TIFF или PNG 
формат, както и способност да съхраняват параметрични файлове, което позволява на потребителя лесно 
да се върне към вече създадени изображения за по-нататъшна промяна или проучване. Много програми 
позволяват на потребителя да въведе собствени формули, за да се даде възможност за по-голям контрол 
на фракталите, както и избор на цветопредаване заедно с използването на филтри и други техники за 
обработка на изображения; могат да се създават филми от редицата на фракталните изображения. Някои 
стандартни графични програми (като GIMP) съдържат филтри или плъгини, които може да се използват 
за фрактално генериране. Много самостоятелни фрактални генератори могат да бъдат използвани във 
връзка с други графични програми (като например Photoshop) за създаване на по-сложни изображения.  

Някои от най-популярните програми за генериране на фрактални изображения са: Apophysis, Aros 
Fractals, Atriatix, Alien Lab, Вenoit, ChaosPro, Chaoscope, Crocus, Cubics, Chaos The Software, DynaMaSZ, 
Dofo-Zon, Dust Fractals, Dofo-Zon Elite, Electric Sheep, FractInt & XFractInt, Fractal eXtreme, Fractal 
Therapeutic Project, Fract-O-Rama, FractalVision for Windows, Fractal Domains, Fractal Orbits, Firefly, Fractal 
Projector, Fractal Forge, Flight From Fractal, Fractal ViZion, Fractal Explorer, Fractal Zplot, 
FraxFlame/Plorer/4D, FraSZle, Flarium24, Flame, FastFractal256, GrafZViZion, GDesign, Hydra, Houdini, 
HOP – Fractals in Motion, IFS Construction Kit, Iterations, InkBlot Kaos, Incendia, Ktaza, Kai's Power Tools 
(KPT), Kaos Rhei, Lparser, L-System, L-System Explporer, L-System Generator, Mind-Boggling Fractals, 
ManPWin, Mandelmania, Mand2000, Mandelbrot generator, Mandelbulber, POV-Ray, Pod ME, Quetzal, 
QuatPOV, QuaSZ, Quat, QS Flame, Raimuraito, Root IFS, SterlingWare, SpangFract, Sterling, Tiera-Zon, The 
GIMP, UltraFractal, Vchira, Visions of Chaos, WinFract, wmPHoto, XaoS, XenoDream.  

В повечето от тези програми не се изискват специални математически знания, макар че те могат 
да бъдат полезни, ако потребителят желае да създаде специфични видове модели. Фракталният софтуер 
може да се използва, за да се направи атрактивно фрактално изкуство, дори ако не се познава 
математиката, която стои зад моделите. Някои от фракталните генератори са специално насочени към 
потребители с по-дълбоко познаване на фракталната математика. Преобладаващата част от посочените 
програми създават и двумерни, и тримерни фрактални обекти. Изучаването на фракталната графика в 
тези случаи решава няколко задачи: задълбочава се изучаването на програмиране; прилагат се на 
практика знания по математика; развиват се творческите способности на студентите. И не на последно 
място, следва да се отбележи влиянието на изучаването на фрактална графика върху естетическото 
възприятие на студентите и създаване на положителни емоции при визуализация на фракталното 
изображение.  
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Abstract: The purpose of this paper is to present a system to help manage the administrative unit of the 

university. This system can be automated dispatch and tracking performance of the tasks to teachers, monitoring 
of employment and hours in the schedule of teachers and internal communication. Thus facilitating the 
operations of the high school increases the efficiency and speed of implementation. 
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УВОД  
В днешни дни информационните технологии навлизат все повече във всекидневието и се 

използват за улесняването на много дейности, които са се смятали за трудни за автоматизиране. 
Разработването на качествен софтуер с множество възможности е основна цел на разработчиците на 
софтуер, които са подпомогнати от наличието на множество добре структурирани и подробно описани 
езици за програмиране и многофункционални интегрирани среди за разработка (integrated development 
environments), създадени да подпомагат програмистите при разрешаването на проблемите, които могат 
да възникнат при създаването на комплексни софтуерни системи. Управлението на административна 
единица е също една от многото сфери, в които може да се използват приложения, които да улеснят 
голяма част от дейностите свързани с нея. Подобни приложения са ERP системи като Microsoft Dynamics 
и SAP. Целта на настоящата статия е да представи система, която да подпомогне управлението на 
административна единица от висше учебно заведение. Чрез тази система могат да се автоматизират 
дейностите по разпределение и следене за изпълнение на задачи към преподавателите, контролиране на 
заетостите и часовете в графика на преподавателите и вътрешна комуникация. Така се улеснява част от 
дейностите на висшето училище се усилва ефективността и скоростта на тяхното изпълнение. 

Целта на статията е да покаже един подход за изграждане на система за вземане на решения в 
структурна административна единица от ВУ. 

Моделът на областта е разработен чрез Visual Studio 2008, MsSQL server 2005 express и UML 
диаграми създадени чрез Visio. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
Настоящата система цели да повиши ефективността при управление на учебната дейност на 

преподавателите от университетите и висшите училища. Тя улеснява използването на съществуващата 
базата данни за учебния процес и съветва за необходимите управленски решения, които трябва да се 
вземат. В статията се анализира система за управление вземането на решения в катедра от ВУ. Възможно 
е прилагане на системата за други по-високи административни единици като факултет във ВУ или за 
управление на независима компания. Системата използва релационна база данни за съхранение и 
ефективна употреба на информация, свързана с всички катедри, ръководители на катедрите, 
преподаватели и съобщенията, чрез които комуникират. 

Представянето на тези данни е осъществено чрез три таблици: Users (потребители), Departments 
(отдели/катедри) и Messages (съобщения). В таблицата Users е поместена информация за потребителите: 
катедра, в която преподават, роля (администратор или обикновен потребител), потребителско име, 
парола, собствено име и фамилия, e-mail, както и информация дали даденият потребител е online в 
момента и дали се намира в системата. Системата за съобщения е надеждна и бърза. В нея са записани 
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всички изпратени и получени съобщения, като на всеки потребител се предлага разширено търсене. 
Опитвали ли сте да търсите съобщение съдържащо знака „#” в yahoo – една от най-популярните пощи? 
Въпреки, че резултатите от търсенето са коректни при натискане върху резултат писмото няма да се 
отвори и се появява проблем. Това не е просто случайна грешка, а общовалиден бъг в yahoo при търсене 
на “#”, съдържаща последователност от символи. В контраст с това настоящата система за съобщения 
предлага сигурна и стабилна комуникация. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1. Таблици и релации в базата данни 
 

1. Модел на системата за управление на решенията 
Моделът на системата отговаря на изискванията за структурата на административна единица от 

ВУ и организацията на учебния процес. Чрез него се анализират информационните потоци и събитията, 
свързани с управлението на административната дейност. Графичното му представяне са диаграмите, 
които са показни на фигурите – 2, 3 и 4. 

 
Фиг. 2. Диаграма на взаимодействията 
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Фиг. 3. Sequence диаграма, описваща процеса на регистрация в системата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 4. Търсене в график на преподавател 
2. Функционалност на система за управление на решенията на административна структурна 

единица от ВУ 
2.1.  Вход и регистрация 
Тъй като системата представлява уеб система, достъпът трябва да се ограничи до потребители на 

интернет, които са част от административната единица. За целта е създадена специална Login страница, 
чрез която потребителите да се идентифицират. Системата работи само с регистрирани потребители. 
При опит за отваряне на някоя от страниците част от системата, ако потребителят не е регистриран, ще 
бъде пренасочен към страницата за вход. При успешно регистриране потребителят може да очаква 
администраторът да потвърди молбата му и тогава да има право на вход в системата.  

2.2.  Профил 
Профилът е началната страница, която потребителят вижда, след като влезе в системата. Тя му 

предлага основна информация за новополучени съобщения, напомня за задачи с изтичащ и изтекъл срок.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 5. Примерен вид на профил страница 
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В страница се намират три секции: нови съобщения, задачи с изтичащ срок и задачи с изтекъл 
срок. Ако потребителят е администратор, тогава се появяват задачите с изтичащ и изтекъл срок, които е 
дал. По този начин системата подпомага ръководителят дали да вземе решение, дали да санкционира 
служителя или да удължи срока на показаните задачи. При обикновен потребител страницата напомня за 
неговите собствени задачи, които трябва да изпълни. Предстои да бъдат разгледани останалите страници 
от системата, до които може да се стигне посредством менюто. Менюто на администратора е по-
различно от това на обикновения потребител, тъй като администраторът има достъп до страници, 
забранени за останалите.  

2.3. Съобщения 
Съобщенията в системата са построени подобно на тези в стандартна e-mail система, но с някои 

основни разлики и предимства. Първоначално можем да се спрем на това, че броят на съобщенията в 
системата, независимо от броя на потребителите, едва ли би могъл да достигне този на Gmail или Yahoo. 
Това благоприятства за ненатовареност на системата и бърз достъп до желаното съобщение. При 
желание за изпълнение на неотложна задача, зададена от ръководителя чрез съобщение, надеждността е 
основен фактор. На фиг. 6 е показан проблем в yahoo при желание на потребител да прочете дадено 
съобщение. 

 

 
Фиг. 6. Съобщение за грешка 

 
Кутия (Inbox) показва получените входящи съобщения. Нейният вид е показан на фиг. 7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 7. Входни съобщения 
 
Всяко съобщение се състои от няколко елемента. Най-отляво е checkbox, създаден с цел 

маркиране на съобщението. Картинката обозначава вида на съобщението. Пликът е стандартно 
съобщение, зеленият удивителен е задача, жълтият удивителен е задача с изтичащ срок, а червеният – 
задача с изтекъл срок. След това е потребителското име на подателя на съобщението. Следва заглавие, а 
най-отдясно е датата на изпращане. Бутонът Delete изтрива маркираните съобщения, а кутията до него 
маркира всички съобщения. При натискане върху съобщение то може да бъде прочетено. 

2.4.  График 
Графикът е основен компонент от системата за вземане на решения. Всеки един потребител има 

собствен индивидуален график, върху който може да отбелязва важни за него събития и дейности. Има 
няколко типа събития, които могат да бъдат отбелязвани според характера им. Основно са personal 
(лични) и work (работни). Събитията се оцветяват в различен цвят на графика според типа им. Примерен 
такъв график е показан на фиг. 8. 
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Фиг. 8. График 
 
Чрез календарите отляво можем да регулираме датата, която показва графика в момента. На 

графиката това е 26.VI.2010 г. Кутиите с отметки в долния ляв ъгъл обозначават типовете събития, които 
да се показват на графика. Например в показания на графиката ден потребителят е отбелязал събития от 
тип работа (от 8 до 13), а след това едно от тип лични (от 2 до 16:30). Ако се премахне отметката на 
Personal (лични) тогава ще бъдат показани само събитията в светло червено. 

2.5.  Търсене: Преподаватели 
Страницата предлага табличен филтър, чрез който можем да разгледаме информацията за 

регистриралите се потребители в системата (фиг. 9). 
 
 

 
Фиг. 9. Табличен филтър 

 
От кутията с отметка можем да разберем кой в момента е в системата и кой не е. Би било важно за 

ръководителя да знае дали съобщението му се игнорира от подчинения или той просто не е на линия. 
При желание за незабавно привличане на вниманието на служител (или колега, тъй като всички могат да 
ползват функцията) може да се използва картинката до кутията с отметка. При натискане върху нея се 
появява прозорец, в който може да се извърши разговор в реално време със съответния потребител. На 
екрана на потребителя, с който се опитвате да се свържете, ще се появи чат прозорец, където и да се 
намира в рамките на системата. Примерен вид на такъв прозорец е показан на фиг. 10. 
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Фиг. 10. Прозорец за мигновена комуникация – чат 

Прозорецът на фигурата може да променя размерите си, да бъде минимизаран или максимизиран, 
застопорен на определено място от екрана или временно затворен. Възможен е чат с множество 
потребители едновременно. При преминаване от страница в страница (в рамките на системата) чат 
прозорецът не изчезва. Ако даден потребител желае да прекрати окончателно даден разговор, натиска 
бутона в горната част на прозореца с надпис „Прекрати чата”. В чатовете се пазят разговорите от 
предишни разговори и при желание на даден потребител да пише на друг, който в момента не е на линия, 
когато вторият потребител влезе в системата, чат прозорецът със съобщенията, които първият му е 
оставил, ще се появи. 

2.6. Търсене: Графици 
Страницата е достъпна само за администратора. Освен за информативни цели посредством нея 

ръководителят може да вземе решение на кого да постави дадена задача според това дали графикът му е 
натоварен, или не. На фиг. 11 е показан изглед на страницата след извършено примерно търсене в 
графици на потребители. 

 
Фиг. 11. Търсене в графиците 

Има два основни типа търсене: търсене на заети потребители или на свободни потребители. След 
това е предоставена възможност за избор на конкретни потребители, чиито графици да бъдат разгледани. 
Изборът на потребители е идентичен с този при изпращане на съобщение. Тук обаче, ако не се избере 
нито един потребител и нямаме нито една отметка, системата ще търси в графиците на всички 
потребители от списъка. Както при търсенето в съобщения, тук отново можем да изберем период за 
търсене в графиците. Когато се натисне бутона „Търси”, по-долу се появява списък са събитията от 
графиците на преподавателите в посочения период, ако се търси „Заети” или са изброени 
преподавателите, които са „Свободни”. Текстът в последната колонка на резултатите е линк към графика 
на потребителя. При натискането му ръководителят може да види обстойно информация за заетостите на 
потребителя, след което да ги промени или да ги премахне. Кутиите с отметка служат за маркиране на 
преподавателите. При натискане на бутона „Изпрати съобщение на избраните” се преминава към 
страницата за изпращане на съобщения, но в списъка с преподаватели вече са маркирани онези, които са 
били маркирани и в предната страница. Така администраторът може лесно да види и прецени кои от 
подчинените имат възможност да свършат дадена задача и директно да им я зададе. 



 80 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработена е подсистема за автоматизиране дейностите, свързани с управление решенията на 

административна структурна единица от ВУ, като по този начин се улесни част от административната 
дейност. Обърнато е внимание на изискванията, които са необходими, за да може да се направи такава 
система. 

С цел реализация на система, имаща нужната функционалност, са извършени следните 
изследвания и програмни разработки: 

• С помощта на SQL Server Management Studio са разработени графични представяния на 
различни аспекти на системата, които подпомагат създаването й. 

• Проектирана е релационна база данни, в която се съхранява информация, нужна за работата 
на системата за вземане на решения. 

• Създадена е web базирана система за управление решенията на административна структурна 
единица от ВУ, направена чрез ASP.NET C#. Описани са нейната функционалност и начинът й на 
употреба. 

Представеният програмен продукт може да има реално приложение при управление решенията на 
административна структурна единица от ВУ. 
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„За последните 40 години в областта на теорията на системите с бази от данни са проведени 

изключително продуктивни изследвания. Получените резултати може да се смятат за най-важното 
достижение на информатиката за този период от време...” [4, с. 25]. “Създаването на технологията на 
системите за управление на разпределени бази от данни е едно от най-големите достижения в областта 
на базите от данни...” [4, с. 815]. Цитираните две твърдения са основният мотив и стимулът за обсъждане 
на обучението по бази от данни в Колежа на Шуменския университет. 

Основните задачи в тази разработка са следните: 
- Изследване представянето на темите по разпределени бази от данни в Шуменския университет и 

други висши училища в България в учебните дисциплини “Бази от данни”;  
- Изследване за наличието на учебници със застъпени теми по Разпределени бази от данни; 
- Предложения за промяна на учебната програма по дисциплината “Бази от данни и приложения”; 
- Разглеждане предложения за учебно съдържание на дисциплина “Разпределени бази от данни”. 
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Дисциплината „Бази от данни” заема важно място в учебния план на всяка специалност, 
съдържаща в названието си „Информатика”, „Информационни технологии”, „Компютърни технологии”, 
„Компютърни системи и технологии” или други. 

Темата „Бази от данни” присъства във всяка учебна програма на дисциплини Информатика или 
Информационни технологии на различните педагогически, икономически, инженерни или други 
специалности. Уроци по темата са включени в учебното съдържание на дисциплината „Информационни 
технологии – задължителна подготовка” за десети клас в средното училище [3]. В десети клас в модула 
„Бази от данни” на дисциплината „Информационни технологии” учениците се запознават с основни 
понятия от областта на базите от данни (БД), по-специално релационните БД и системите за управление 
на бази от данни (СУБД). Упражняват се практически основни действия с данните в релационните БД и 
СУБД. СУБД, разглеждана във всички учебници по Информационни технологии за десети клас, е MS 
Access – системата за управление на БД от пакета Microsoft Office. В предвидените в учебната програма 
часове, учениците изпълняват основни задачи, като създаване на релации (таблици), създаване на 
релационни връзки между таблиците, проектиране на несложни заявки, формуляри и отчети. Ако 
разгледаме като конкретен пример на [3] учебника с автори Петя Асенова и Велина Славова, на 
издателство “Регалия 6” от 2002 г., темите от раздела „Бази от данни” са формулирани така: 

1. Релационен модел – основни понятия 
2. Моделиране на ядрото на базата от данни 
3. Извличане на информация от базата данни. 
MS Access е системата за управление на БД, с която се работи в практическите упражнения по 

бази от данни (доколкото ни е известно) и във висшите училища в Република България. Основният 
пример е Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Факултет по математика и 
информатика. 

В Таблица 1 са обобщени часовете за лекции и упражнения, взети от учебните програми по 
дисциплините “Бази от данни” за бакалавърски специалности за различни университети в България. 
Цитирани са само данни за тези, в които са включени теми по разпределени бази от данни (РБД) и при 
условие, че дисциплината се изучава до шести семестър включително на съответната специалност. При 
липса на данни за броя часове в съответната клетка е поставен знак „х”. 

Таблица 1. Учебни програми по Бази от данни 
ВУЗ / Семестър По дисциплината По темата 

/ Специалност  Л У Л У 
ШУ / Компютърна информатика V 45 60 4 0 
ТУ – София / Компютърни системи и технологии IV x x x x 

ТУ – Сф Пд/ Компютърни системи и технологии  30 30 х х 
ПУ / Математика и информатика  х х х х 

СУ / Информатика VI 45 30   
СУ / Компютърни науки VI 45 30   
СУ / Математика и информатика IV 30 30   
ТУ – Габрово / Компютърни системи и технологии VI РБД  18 12 

СУ / Информационни системи IV Разпределени ИТ 
архитектури 

45 30 

ЮЗУ  ОО и РБД   
 

За сравнение с данните от Таблица 1 ще приведем броя на часовете по Бази от данни и 
Разпределени бази от данни в Нов български университет.  

• Бaзи от данни (IV сем.) – 30 часа; 
• Разпределени бази от данни (V сем.) – 30 часа; 
• Приложения за РБД (V сем.) – 30 часа;  
• Самостоятелна работа по РБД. 
Числовите данни показват какво внимание се обръща на обучението по разпределени бази от 

данни в НБУ. Обучението по дисциплината „Разпределени бази от данни” ще бъде обсъдено по-нататък 
в доклада. 

За още едно доказателство на нашите твърдения за необходимост от обучение по разпределени 
бази от данни ще се обърнем към учебниците по бази от данни, писани от български автори или 
преведени от английски на руски и достъпни в книжарници или в библиотеки в България. В Таблица 2 са 
цитирани книги по авторите им, в съдържанието на които има заглавие „Разпределени бази от данни”. В 
общия брой страници на всяка включена книга са включени само основните страници – без приложения, 
списък на литературата и азбучни указатели. 
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Таблица 2. Темата „Разпределени бази от данни” в учебниците на кирилица 
Учебник – автори Общо стр. Стр. РБД 
Коноли, Бег [4] 1314 112 
Гарсия-Молина и др.[2] 1100 30 
Роб, Коронел [7] 985 46 
Арнаудов, Нонинска [1] 254 28 
Пенева, Тупаров [6] 217 28 
Милев, Христова, Дянкова (ШУ)[4] 351 18 
Милев, Цонев, Христов (ШУ) [5] 206 12 

Като се вземат предвид съдържанието на учебните програми по бази от данни в информатичните 
специалности на Шуменски университет [16] и другите университети в Република България [17], [18] и 
други неразглеждани тук, както и съдържанието на цитираните учебници по бази от данни [1], [2], [4], 
[5], [6], [7], [8], a също и изискванията за уменията на ИКТ специалистите, формулирани в отчета на 
ACM и IEEE [19], може да се предложи тематичният план за дисциплината „Бази от данни и 
приложения” в колежанската специалност „Информатика и информационни технологии”, представен в 
Таблица 3. 

 
Таблица 3. Предложение за тематика на курса по Бази от данни за специалността 

„Информатика и информационни технологии” 
N Тема Л/У 
1. Бази от данни и системи за управление на базите от данни 

-  Основни понятия. Видове данни. Цялостност и независимост на данните. Видове БД. 
-  СУБД. Компоненти на СУБД. Режими на работа на СУБД. Предимства и недостатъци на 
еднопотребителските БД. Многопотребителски БД: централизирано управление 

Л 

2. Архитектура на система за управление на бази от данни 
-  Нива на архитектурата на СУБД. Външно, концептуално и вътрешно ниво – същност и 
предназначение 
- Клиент/Сървър архитектура. Принципи и предназначение. Архитектура на многослойни 
приложения 

Л 
У 

3. Модели на данните 
- Основни понятия. Списъци от атрибути. Обекти и връзки между тях. Езици за моделиране на 
данни 
- Видове модели на данни. Мрежов, йерархичен и релационен модел на данни 

Л 
У 

4. Релации 
-  Дефиниране на данни. Свойства на релациите. Нормализирани и ненормализирани релации 
-  Видове релации: именувани, базови, дериватни, моментна снимка и други 

Л 

5. Релационна цялостност на данните 
-  Първични ключове. Специфични и общовалидни правила за цялостност. Концепция за 
първичните ключове. Суперключове. Ключове кандидати: първични и алтернативни ключове. 
Свойства и предназначение. Нулеви стойности 
-  Външни ключове. Определение. Свойства на външните ключове. Референциална цялостност и 
референциално ограничение. Правило за референциалната цялостност на данните. Външен ключ 
и нулеви стойности 

Л 
У 

6. Релационни оператори. Релационна алгебра 
-  Релационни оператори – класификация. Традиционни оператори: обединение, сечение, разлика, 
произведение. Съвместимост на типове 
-  Специални оператори: ограничение, проекция, естествено сливане, делене. Асоциативност и 
комутативност на релационните оператори 

Л 

7. Релационен език SQL 
-  Обща характеристика. Език за дефиниране на данни (DDL) – създаване, промяна и изтриване на 
таблица и домейн 
-  Език за опериране с данните (DML): операции за въвеждане, промяна, извличане и изтриване 
на данни. Индекси 

Л и 
У 

8. Езици за програмиране и SQL 
-  Курсори. Вграден SQL. Драйвери за бази от данни 
-  Интерфейси за достъп до бази от данни: ODBC, JDBC. Достъп до бази от данни чрез Java 

Л 
У 

9. Функционални зависимости 
-  Основни понятия. Тривиални и нетривиални функционални зависимости. Затвореност на 
множество от функционални зависимости 
-  Аксиоми на Армстронг. Следствия Декомпозиция на релационни схеми. Оптимизиране на 
заявки 

Л 
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10. Теория на нормализацията 
-  Нормални форми. Класификация. Декомпозиция без загуба и функционални зависимости. 
Теорема на Хийт. Диаграми на функционални зависимости 
-  Нормализираща процедура. Частична и пълна функционална зависимост. Първа, втора и трета 
нормална форма – предимства и недостатъци 

Л 

11. Entity – Relationship (ER) модел 
-  Основни понятия. Диаграмно представяне на ER моделите 
-  Алгоритъм за генериране на схема на база данни от ER модел. Схеми за представяне на бази от 
данни 

Л 
У 

12. Възстановяване на системата 
-  Обща характеристика. Транзакции. Оператори. Реализация на транзакциите 
-  Структура на програма, използваща транзакции. Свойства на транзакциите 

Л 
У 

13. Управление на едновременния достъп 
-  Определение. Проблеми при управлението на паралелизма на транзакциите: загуба на промяна, 
незавършена зависимост, неконсистентен анализ 
-  Методи за управление на паралелизма: блокиране, хронометраж, оптимистични стратегии. 
Предимства и недостатъци 

Л 
У 

14. Разпределени системи 
-  Разпределени бази от данни. Основни понятия. Основен принцип на разпределената обработка. 
Правила на Дейт за разпределени СУБД. Предимства и недостатъци на разпределените СУБД. 
Еднородни и разнородни СУБД 
-  Разработване на разпределени релационни БД: разполагане на данните, фрагментация, 
репликация. Осигуряване на прозрачност в разпределените СУБД. Управление на 
разпределените транзакции 

Л 

15. Обектно-ориентирани СУБД 
- Недостатъци на релационните СУБД. Основна концепция на обектно-ориентирания подход. 
Методи за съхраняване на обекти в релационна база от данни 
-  Обектно-ориентирани модели на данните и обектно-ориентирани СУБД. Обектно-ориентирани 
СУБД – концепции и проектиране. Предимства и недостатъци на обектно-ориентираните СУБД 

Л 
У 

В учебните програми по „Бази от данни” е включена и темата „Защита на данните” [17] (“Методи 
и средства за защита на информацията” [16]), но по наше мнение, след като в учебния план на 
колежанската специалност Информатика и информационни технологии има дисциплина „Защита на 
информацията” и дисциплината, явяваща се продължение на „Бази от данни” – „Информационни 
системи”, не е необходимо включването на темата в учебната програма по БД. 

За важността на обучението по бази от данни и обучението по разпределени бази от данни говори 
и фактът, че сред темите за държавен изпит за специалност „Телекомуникационна информатика” на 
Висше държавно училище Колеж по телекомуникации и пощи – София от петдесет въпроса седем са по 
Бази от данни (www.hctp.acad.bg/template/HCTP1/.../konspekt_TI_DI_09-1.doc). 

В таблица 1 са представени данни и за дисциплина „Разпределени бази от данни”. На основата на 
учебната програма по РБД от учебния план на специалност „Компютърни системи и технологии” [18] ще 
предложим тематика на такава дисциплина за колежанската специалност „Информатика и 
информационни технологии” (Таблица 4).  

 
Таблица 4 Предложение за тематика на курс по Разпределени бази от данни за специалността 

„Информатика и информационни технологии” 
N Тема Л/У 
1. Основи на разпределените системи. Разпределение на данните 

-  Разпределени бази от данни. Определения и основни понятия. Силносвързани и 
слабосвързани системи. Модели на разпределените системи 
- Данни. Операции над данните в разпределена система 

Л 

2. Характеристики на разпределените СУБД 
-  Правила на Дейт за изграждане на разпределена база от данни 
- Предимства и недостатъци на разпределените системи 

Л 
У 

3. Необходимост от разпределяне на данните 
-  Естествени причини за разпределяне на данните. Необходимост от достъпно дисково 
пространство 
-  Организационни причини за разпределяне на данните. Данни и метаданни 

Л 

4. Разпределена база от данни и системен каталог на данните 
-  Дефиниция за разпределена база от данни. Схема на РБД. Връзки в РБД 
-  Същност и предназначение на системния каталог. Съхраняване на системния каталог. 
Функционални изисквания към системния каталог 

Л 
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5. Фрагментиране на данните 
-  Причини за фрагментацията на данните. Общи условия за фрагментирането на данните 
-  Вертикално и хоризонтално фрагментиране. Специални условия при вертикалното 
фрагментиране. Начини за извършване на хоризонтално фрагментиране. Области на 
приложение. Специални условия при хоризонталното фрагментиране 

Л 

6. Разполагане на данните в слабосвързана разпределена система 
-  Статичен и динамичен модел на разполагане на данните. Сравнителен анализ на разходите 
при статичен и динамичен модел 
-  Видове разходи, отчитани при проектиране разполагането на данните. Критерии за 
оптималност на схемата на разполагане на данните. Разполагане на репликирани фрагменти 
по критерия „всички полезни места” 

Л 

7. Управление на разпределените транзакции 
-  Управление на паралелното изпълнение в разпределена среда. Цели на управлението на 
паралелизма в разпределена среда. Проблеми на сериализуемостта на подтранзакциите в 
разпределена среда 
-  Протоколи за управление на паралелизма на разпределените транзакции. Синхронна и 
асинхронна репликация на данните. Блокировка. Хронометраж 

Л 

8. Възстановяване на разпределени бази от данни 
-  Откази в разпределена среда. Влияние на отказите върху процедурите за възстановяване. 
Двуфазна фиксация. Трифазна фиксация 
- Копиране на таблици. Алтернативни местоположения за разполагане на данните 

Л 

9. Възстановяване на данни при аварии по време на глобални запитвания 
-  Оптимален разпределен план. Използване на оптимизатора на запитванията 
-  Връщане на разпределената база от данни в стабилно състояние 

Л 

10. Секретност и безопасност на разпределена база от данни 
-  Цели и задачи на системата за секретност на данните. Матрица на достъпа на 
потребителите. Нива на защита. Защита на публични бази от данни 
-  Техники за реализиране на секретност и безопасност на данните. Използване на образи на 
данните. Ограничаване на достъпа на потребителите чрез контрол на резултатите на 
запитванията 
-  Защита на разпределените данни при масирано заселване. Техники за масирано заселване 
на данните в разпределената БД. Контрол на дублиранията. Контрол на редактиранията 

Л 
У 

Заключение 
Необходимо е актуализиране на учебния план на специалност “Информатика и информационни 

технологии” с цел увеличаване броя на лекциите не по-малко от 30 часа и не повече от 45. 
Необходимо е актуализиране на тематиката в учебната програма по “Бази от данни и 

приложения”, за да се модернизира съдържанието й. 
Необходимо е създаване на актуална учебна програма по дисциплината “Информационни 

системи”, отговаряща на теорията и практиката в съвременните СУБД и построените на тяхна основа 
информационни системи. 

Необходимо е в учебните програми на дисциплините свързани с бази от данни и информационни 
системи да се включат теми по разпределени бази от данни и разпределени системи. 
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Abstract: The appearance of powerful computers and new computer technologies has big impact on 
contemporary musical culture. Computers give principally new possibilities in professional thinking 
development of musician. This leads to implying of music computer technologies as this way the character of the 
laber of the composer, musician, performer and tutor changes. Object of our research is application of music 
computer technologies, subject – musicians-tutors, using different areas of appliances of music computer 
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Появата и развитието на техническата музика и нейната разновидност – електронната музика – 

през XX век са стимулирани от следните два фактора: стремеж на композиторите към търсене на нови 
изразни средства в музиката, към нов музикален език и като следствие – нов инструментариум; 
стремително научно-техническо развитие в областта на електрониката и по-късно на информационните 
технологии. Яркият интерес на музиканти към необикновено звучене, към нови тембри, както и 
стремежът да се облекчи сложният труд на композитора и изпълнителя, появата на възможност да се 
използват за това нови информационни технологии предопределят използването на компютрите в 
процеса на създаване на музика. Обръщането към информационните технологии, музикалната акустика в 
техните актуални връзки с музиката поставя сложни проблеми, най-важният от които е проблемът за 
съотношението между художественото (музикалното) и естественонаучното мислене или проблема 
за съотношението между образното емоционално възприемане на музиката и точността, 
обективността на методите за нейното познание.  

Интерес за нашето изследване представляват взаимоотношенията между музикалните 
компютърни технологии и музиката, които определят развитието както на музикалното изкуство, така и 
на науката, цялостната система, в която влизат и музикалното творчество, и познанието на творчеството 
с точни методи. Актуалността на изследването се определя от степента на разпространение на 
компютърните музикални технологии в реалната художествена практика и равнището на теоретичното 
осмисляне на различните аспекти на приложение на тези технологии в конкретни сфери на музикалното 
творчество; възможностите на музикалните компютърни технологии в художествената практика 
(композиция, нотография, изпълнителство, изследователска област и др.) и степента на тяхната 
реализация. Цел на изследването е анализ и теоретично обосноваване на системата на взаимни връзки, 
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взаимни влияния на традиционните средства на музикалното творчество и новия инструментариум 
като средства за познание и създаване на съвременното музикално изкуство.  

Какво дава тласък за появата и развитието на направленията на техническата и електронната 
музика и по какви пътища протича развитието на тези направления? Какви резултати (творчески и 
технико-технологични) са постигнати в тази област? Какви перспективи (творчески, научни, 
технологични и дидактически) се очакват и какви проблеми възникват във връзка с бурното развитие на 
съвременното изкуство? Тези и редица други въпроси поставят кръг от задачи, представляващи 
интерес за изследване: да се откроят конкретните форми на организация на системата от музикално-
компютърни знания и нейните взаимоотношения с традиционното музикално изкуство; да се 
определят етапите и направленията в развитието на техническата музика; да се изследва и обобщи 
опитът в обучението с използване на музикални компютърни технологии; да се сравнят 
технологичните и художествените възможности на техническата музика от първата половина на XX 
век и съвременната електронна музика; да се разкрие терминологията на съвременните музикални 
компютърни технологии (MIDI-технологии, секвенсери и др.); да се систематизират програмната и 
апаратната компонента на съвременния инструментариум на музикалното творчество; да се 
създадат методики за адаптация на традиционния инструментариум във виртуалната среда на 
музикалните компютърни технологии. 

Взаимодействието на музиката и техниката има многовековна история. Съществуването на 
музиката през различните епохи е невъзможно да се представи без активната техническа мисъл, 
усъвършенстваща и създаваща музикалните инструменти (орган, пиано, флейта, саксофон и др.). Водеща 
в този процес най-често е музиката с нейните потребности, но в ХХ век равнището на тези отношения 
значително се променя. Тъй като техниката в голяма степен определя средата на човека, то се променят и 
предметът, и средствата за създаване на музикални произведения. Създаването на нов тип културно 
пространство в условията на стремително развитие на електронните технологии води до явни изменения 
както в творческата музикална дейност (композиторска, изпълнителска), така и в образователния процес. 
От „ музика на машините” към „ машинна музика” – такъв е пътят на взаимодействие на музикалното 
изкуство и техниката през миналия век [9].  

Многобройните експерименти с електронни машини за извличане на звук довеждат до възникване 
на различни начини за композиране на музика, а оттук и до поява на разнообразни стилове и 
направления. Новото звучене, необичайно и непривично за ухото, става новаторство в музиката. Много 
известни съвременни композитори, например К. Щокхаузен, О. Месиан, А. Шнитке, независимо от 
сложността на работата с техника, създават произведения с прилагане на нови електронни инструменти 
или само с тях. Развитието на електронна изчислителна техника още от ранните етапи довежда до 
нейното навлизане в музиката. През 50-те години на ХХ век, използвайки първите ЕИМ, учените правят 
опити да синтезират музика: създаване на мелодия или аранжирането й с изкуствени тембри. Така се 
появява алгоритмичната музика, принципът на която е предложен още през 1206 г. от Г. Марцано, а по-
късно приложен от В. А. Моцарт за автоматизирано създаване на менуети с използване на случайни 
числа. Със създаване на алгоритмични композиции се занимават К. Шенон, Р. Зарипов, Я. Ксенакис и 
други. През 80-те години композиторите вече имат възможност да използват компютри, снабдени със 
специални програми, които могат да запомнят, възпроизвеждат и редактират музика и да създават нови 
тембри, да отпечатват партитурите на творбите си. Компютърът навлиза и в концертната практика.  

Влиянието на новите технологии върху музиката може да се проследи от най-древни времена. 
Музиката се развива наред с развитие на средствата за нейното изпълнение – музикалните инструменти 
[4]. За целия период на човешката история – от изобретението на лирата две хиляди години пр.н.е. до 
наши дни – е създадено огромно количество музикални инструменти, но на най-голямо влияние на 
новите технологии през последните сто и петдесет години са подложени три групи – клавирни, ударни 
и струнни (основно китарата). С откриването на електричеството първите опити за прилагането му са 
реализирани още през XVIII век в работещия със статично електричество електроклавесин на Ла Борде 
(1759 г.); по-късно през XIX век в електронните музикални инструменти на Ч. Пейдж, наречени 
„ галванична музика” (1837 г.). След опитите на Ф. Райс (1861 г.) и Г. Бел (1876 г.) се появява 
възможност за предаване на музикални концерти по телефона от един град в друг. Това е и възможност 
да се предават различни, в т.ч. и музикални, съобщения по радио (след изследванията на Фарадей, 
Максуел и Херц, след създаване на радиоапаратите на А. С. Попов през 1895 г., Маркони през 1897 г.). 
Изобретяването на електрическия генератор води до използването му в музикалните инструменти. 
Първият електромузикален инструмент, използвал този принцип, е телармониумът на Т. Кахил (1903 г.). 
Този апарат с дължина около 19 метра тежал 200 тона и струвал цяло състояние. По някои свои 
характеристики той значително е изпреварил своето време. Телармониумът представлявал комплект от 
145 специални електрогенератори, изработващи променлив електрически ток с различни честоти и 
сложна система от всевъзможни превключватели и индуктори. Накрая се появяват първите концертни 
електронни музикални инструменти – терменвоксът на руския инженер JI. С. Термен (1920 г.), 
траутониумът на Ф. Траутвайн (1928 г.), емиритонът на А. А. Иванов, А. В. Римски-Корсаков и др. 
(1935 г.). На базата на телармониума американският инженер Л. Хамонд през 30-те години на ХХ век 
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създава инструмент, напомнящ звученето на органа и наречен орган на Хамонд. Той се разпространява 
много бързо, тъй като е евтин и с хубаво звучене. Започват да го прилагат и в класическата музика, и в 
новопоявилата се рок-музика. 

Музиката на машините е резултат от увлечението на композиторите на 20-30-те години на ХХ 
век по урбанизма и конструктивизма [9]. Композиторите се интересували от възможността да предадат с 
музикални средства машинните звуци на заводи и фабрики, новите ритми и скорости на автомобили, 
влакове, самолети. Тези течения, проява на футуризма, намират отражение в музиката на различни по 
естетическите си позиции композитори. Първи възхваляват „Машината и триумфът на 
електричеството” италианските композитори Б. Пратела и Л. Русоло, създали от 1913 до 1920 г. 
редица произведения за шумови инструменти, които по новите си средства и по прилагането на 
необичайни звукови ефекти предхождат бъдещия облик на електронната музика. В Манифест на 
музикантите футуристи” от 1912 г. те призовават да се разбие „тесният свят на чисто музикалните 
звуци и да се завоюва безкрайно богатият свят на шумовете”.  Някои положения в този манифест 
предхождат естетическата позиция на създателя на конкретната музика П. Шефер. В началото на 20-те в 
движението се включват представители на френската „Шесторка”:  А. Онегер, Д. Мийо, Ф. Пуленк. В 
немската музика с „техническа” тема се занимават П. Хиндемит и К. Вайл. В началото на 30-те години 
произведения с елементи на урбанизъм създава в САЩ американският музикант Ч. Айвз, в Бразилия – Х. 
Вила-Лобос. В руската музика склонност към „машинни” образи проявяват С. Прокофиев, А. Мосолов, А. 
Авраамов. Ново звучене и образи се създават с музикални средства: имитираща инструментовка, 
остинатен ритъм, дисонантна хармония, засилвана е ролята на ударните инструменти, подчертавана е 
ритмичната функция на пианото, включвани са шумови ефекти. Конструктивизмът се усеща и на 
равнището на формообразуването – яснота, отчетливост на структурата на произведенията. Наред с 
традиционните инструменти се използват новоизобретени, специално насочени към нови звукови 
комплекси. Така през 1913 г. за пръв път е демонстриран шумофон – работещо с електричество огромно 
съоръжение от 12 кутии с рупори, създадено от Л. Русоло. Свежи нюанси в музикалните партитури на Д. 
Мийо, О. Месиан, А. Жоливе, П. Хиндемит, Е. Варез внася изобретеният през 1928 г. електронен 
музикален инструмент „вълните на Мартено”  – едногласен, клавирен, с ефект на вибрато. Варез първи е 
разбрал и е повярвал в неограничените възможности на електронната техника и през 30-те години 
създава редица произведения за електронни инструменти с различни ансамбли. Новата музика 
технологично не само че не прекъсва връзките си с академичната музика, но асимилира нейните 
постижения, развива ги и разкрива нови възможности и начини за контрол над звуковото пространство. 
Такива фундаментални музикални понятия като тема, интонация, фактура, ритъм и др. чрез 
съвременната електронна техника се разкриват в дълбочина.  

Процесът на създаване на нови инструменти, развиващ се паралелно с увлечението по технически 
образи от началото на ХХ век, в следвоенното време прераства в машинна музика – такава, която се 
създава и изпълнява с помощта на нови технологии. Най-значителна предпоставка за преустройство на 
музикалното изкуство – неговите образи, творчески процес на създаване и изпълнение – са в частност 
откритията в областта на електрониката и магнитния запис. В средата на ХХ век научно-техническият 
прогрес намира тесен съюз с авангардните течения на изкуството – конкретна и електронна музика. 
Конкретната музика (или магнетофонна) възниква благодарение на френския инженер акустик и 
композитор П. Шефер, непознаващ експериментите с шумовата музика от 20-те години. Конкретната 
музика не само продължава футуристичната образност от началото на ХХ век, но и започва нова ера на 
музикално мислене. Използвайки звуци от реалния живот, конкретната музика не толкова изобразява 
машини, колкото се превръща в създадена от машини. Процесът на създаване на конкретна музика 
включва запис на магнетофонна лента на немузикални звуци, деформация на техните височини, тембри, 
продължителност на звучене на изходните елементи, презаписване на лента от края към началото 
(ракоход), монтаж, налагане на отделни записи върху една лента.  

Още по-радикално изменение на звуковото пространство внася електронната музика. Нейният 
основоположник, немският композитор К. Щокхаузен предлага за източник на музикално произведение 
електронен генератор, даващ чисто трептене, „синусоидни звуци”, изцяло освободени от обертонове 
(т.е. от тембър). Електронната музика дава възможност за създаване на нови звуци, нямащи асоциация 
нито с гласа, нито с тембъра на инструментите, нито с явления от реалния живот. Първият комерсиален 
синтезатор е създаден през 1965 г. Неговият създател Р. Муг се опира на теоретико-практическите 
постижения на немския инженер Х. Боде, още през 1937 г. разработил електронния орган. При това 
традиционният запис на произведение с ноти става излишен, композиторът едновременно изпълнява и 
ролята на изпълнител на своето произведение. Съвременните клавирни инструменти – синтезаторите – 
по принцип се появяват от органа на Хамонд. С развитието на електрониката се правят опити за 
подобряване на неговото звучене. Постепенно механичните генератори на трептене се заменят с 
мултивибратори, след това с интегрални микросхеми. Така с по-нататъшното развитие на микро-
електрониката става възможно на практика да се получи всякакъв тембър. В съвременната популярна 
музика днес синтезаторът играе важна роля заради простотата на използване. Ако се погледне в 
историята, може да се забележи, че основите на технологията на електронната музика са заложени още в 
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древността. Ярък пример на прообраза на синтезатора може да послужи водещият своето родословие от 
древен Рим орган, където цялото богатство на тембровия спектър се състои от комбинация на прости 
съставни елементи (тръби). С това е заложен прообразът на адитивния синтез. В средните векове 
впечатляват работите на А. Кирхер по създаване на различен род музикални машини, сред които особено 
се отделя машината за композиране на музика Arca Musicarithmica, построена през 1960 г.  

Всъщност електронната музика датира от няколко десетки хилядолетия, тъй като прародителката 
на музиката въобще е била конкретната музика [2]. Първоначален музикален опит човекът е придобил, 
използвайки звуци от реални конкретни природни обекти и имитирайки ги. Следи от първомузиката 
можем да забележим във фолклора и особено в народи, дълго време живеещи в изолация от външни 
влияния. Още в дълбока древност велики умове на човечеството са проследили връзката на музиката с 
природата и света. Самата музика започва с повишения интерес на човека към физичните явления, 
основани на трептенията в различни среди, който по-нататък се проявява в създаване и усъвършенстване 
на музикалните инструменти. От тази гледна точка напълно естествено е вниманието на инженери и 
музиканти към появилия се в началото на XX век електрически генератор на звукови трептения. 
Работите и изследванията в тази област довеждат до появата на ново – електронно направление, което 
представлява третата ярка революция в музиката след Бах и Шьонберг.  

Й. С. Бах убедително утвърждава предложената от математика Веркмайстер в началото на XVIII 
век темперация, а австрийският композитор А. Шьонберг въвежда модерната за ХХ век музикална 
система от 12 тона, наречена додекафония. Но тези две събития не нарушават вече наложилите се 
отношения между композитори и изпълнители, не се отразяват върху инструментите и звуковото 
пространство, докато техниката на запис и синтез на звука откриват перспектива за създаване на 
принципно нова музика. Да отбележим, че първото произведение, използващо нова технология, е 
създадено през 1948 г. от френския композитор и инженер П. Шафер, но ощe през 30-те години пътища 
към такава музика прокарва Е. Варез. В Европа зараждането на идеи, предхождащи появата на 
електронната музика, могат да се проследят още в произведения на композитори от XVII и следващите 
векове, разширяващи арсенала от традиционни музикални средства – „ Рождественски хорал”  на Хендел 
за хор, оркестър и църковни камбани, увертюрата „ Битката на Велингтон при Виктория” на Бетовен, 
детската симфония на Хайдн с използване на инструменти играчки, както и оперна музика, където заедно 
с оркестъра са използвани различни звукови машини. В началото на ХХ век О. Респиги пръв прилага 
като инструмент новото за онова време изразително средство грамофон с фонограма на пеене на славей, 
а руският композитор А. Мосолов в произведението от 20-те години „ Завод”  използва железен лист за 
солов инструмент. През последните 50 години технологията на електронната музика извървява 
впечатляващ път – започвайки със запис и монтаж на конкретни звуци върху магнитна лента, сега в 
студиата, снабдени със съвременно оборудване и програмно осигуряване, на практика е налице 
неограничена възможност – с широкото внедряване на компютърните технологии (програма за синтез, 
управление, евристични програми и др.) пред композитора отпадат всички ограничения, всичко вече 
зависи само от фантазията и уменията на композитора.  

Развитието на съвременната технология на електронната музика условно може да се раздели 
на три етапа [3]. Първият етап е макро-студийният, където наборът от технически устройства за 
тяхната насоченост към производство и обработка на звуковия материал всъщност представлява единен 
суперинструмент с магнитна памет на лентата на магнетофона, с естествена акустика на самото студио и 
изкуствена, създавана от пружинни или други ревербератори (тези студиа силно напомнят за синтезатор 
със свободна конфигурация на системните блокове). Вторият етап се отнася до времето на появата 
на синтезаторите, което е начало не само на техническа, но и идейна революция в музиката – 
обединение в един инструмент на композитора, изпълнителя и диригента. Строго погледнато, първите 
синтезатори макар и несъвършени, са създадени дори преди първите студиа. Сред подобен тип машини 
се отнася варифонът на А. Шолпо, (1934 г.), Марк-1 и Марк-2 с осцилатори, управлявани от перфолента. 
Най-ярки постижения в тази област са аналоговият апарат Synti-100 и шедьоврите на инженерната мисъл 
и цировата технология Sупсlavier и Fairy Light. Най-впечатляващото завоевание на електронната музика 
е усвояването и контрола над пространството, възможността за неговото създаване и композиране. 
Първите опити за организация на пространството са реализирани от П. Шефер през 1953 г. при 
постановката на изпълнение на „Покривалото на Орфей”.  През 1958 г. в Брюксел е изпълнена 
„ Електронна поема”  на Е. Варез с вариационно изменящо се пространство. В процеса на усвояване на 
свойствата на пространството са изследвани и неговите звукопреобразуващи свойства, без което сега е 
невъзможно да си представим съвременната музика. Третият етап в развитието на съвременната 
технология на електронната музика е широкото внедряване на компютрите както в самото творчество, 
така и в управлението на процесите на синтез и изпълнение. Трите направления са намерили отражение 
в програмното осигуряване: изпълнителски програми – различен род секвенсери, сред които най-
съвършени са Emagic Logic, Performer, Cubase; програми, насочени към синтез, като Metasynth, Tool Belt, 
C-Sound; евристични програми, като Мах, Audio Sculpture, „М”.  Най-младото и атрактивно музикално 
компютърно изкуство е фракталната музика.  
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От древността хората се опитват по някакъв начин да увековечат музикалните произведения. Най-
простият технически и поради това най-древен начин е нотният запис – условно означаване на 
музикални тонове върху листа. Изобретението на нотното писмо силно съдейства за развитието на 
музиката като изкуство, но първоначално то е различно в различните страни и значително по-късно се 
стига до някакъв стандарт. Нотното писмо, което ползваме сега, е много подходящо за класическата 
европейска музика, но с него е сложно да се записва например китайска, индийска или африканска 
музика. В процеса на развитие на музиката като изкуство възниква необходимост от по-съвършен начин 
за звукозапис от нотния. Първите устройства, възпроизвеждащи музика, без да са нужни музикални 
знания и умения, са латерните. Механичният начин на звукозапис е прилаган в продължение на няколко 
века. В края на ХІХ век Т. Едисън изобретява фонографа. Това изобретение е прието за преломно в 
историята на звукозаписа. Приложен е нов метод на запис на звуци – вълнов. Изобретението на вълновия 
звукозапис позволило да се записва всеки инструмент, всеки звук. Но от изобретението на фонографа до 
изобретението на качествени грамофони и магнетофони изминава много време. По принцип фонографът 
не намерил признание заради лошото качество на звука, което е отстранено с усъвършенстването на този 
начин на звукозапис и изобретението на качествени електрични грамофони и магнетофони. Те се 
появяват през 40-50-те години на ХХ век. При тези условия възниква рок-музиката, която става масова 
именно благодарение на изобретението на прости, качествени и евтини устройства за звукозапис. 
Развитието на рок-музиката е най-тясно свързано с внедряването на нови технологии в инструментите и 
звукозаписа. Впечатляващ пример е изобретението на стереограмофоните и стереомагнетофоните. В 
средата на 70-те години се появява ново поколение музикални инструменти: микропроцесорни – основно 
това са различни синтезатори, а по-късно и компютри.  

На границата на ХХ-ХХI век в еволюцията на обновяване на езика, на средствата за изразителност 
на музикалното изкуство все по-значителна роля започват да изпълняват компютърните технологии. Те 
засягат всичките три основни етапа от „живота” на музикалното произведение: композиране, 
изпълнение и възприемане. Всички известни към началото на ХХI век компютърни музикални програми 
по своята насоченост се обединяват в няколко групи, основните от които са [5]: аудиоредактори 
(разделяне на звука на части, обработка с ефекти и др.); програмни синтезатори (създаване на звуци с 
различни характеристики); програми за многоканален запис и монтаж на звука (студийно устройство); 
служебни програми и драйвери, предназначени за работа с външни устройства (просвирване на компакт-
дискове, MIDI-файлове и др.); секвенсори (устройства за запис, редактиране, просвирване, аранжировка 
на MIDI-композиции); други програми за работа с MIDI  (анализ на мелодии, подбор на акомпанимент в 
съответстващ стил). Електрониката дава възможност да се построи акустика на зала, да се оперира с 
тримерно пространство, нещо, което по-рано композиторите не са си и представяли. Към края на ХХ век 
с ефектите на електронната музика се ползва предимно кинематографията, но по думите на Е. Артемиев, 
самостоятелен вид компютърна музика още няма, „има нова технология, но няма нова музика”, голяма 
част от композиторите не разбират какво е това компютърна музика, а за създаването на качествено ново 
изкуство са нужни музиканти не с класическо образование, а добре познаващи постиженията на 
електронната и рок музиката. Нееднократно е изказвано мнение, че музикалното изкуство на ХХ век е 
само продължение, развитие на музиката на ХIХ век, но не бива да се забравя, че ХХ век дава тласък на 
развитието на „акустичната” музика с нейните възможности „да усеща” пространството, звуковата 
дълбочина и перспектива. До скоро на композитора са били достатъчни роял и оркестър, сега 
съвременният композитор трябва да владее основите на звукорежисурата. 

Една от главните тенденции в сферата на музикалната педагогика на ХХI век е запознаването 
на обучаемите с информационно-компютърни технологии. Тяхното усвояване е необходимо [5], първо, 
за професионалната подготовка на композитори и изпълнители; второ, за прилагане в качеството на 
източник на спомагателен учебен материал (справочен, обучаващ, редактиращ, звукозаписващ, 
звуковъзпроизвеждащ и др.). Методите на електроакустичната музика, формират нова композиторска 
техника. Съвременните професионални изисквания към композитора предполагат знания в областта на 
акустиката, електроакустиката, звукозаписа. За бъдещите композитори е важно изучаването на 
програмно осигуряване, методи за звуков синтез, езика на звуковото програмиране. Необходимо е 
познаване на методите за управление на отделните параметри на звуците, моделиране на резонанса, 
създаване на фактурни пластове. Компютърните технологии дават също възможност на композитора да 
провежда техническа работа: осъществяване на звуков колаж, слепване на различни фрагменти, 
редактиране на записан материал. Освен за композиторска дейност, компютърните програми са 
приложими също при [5]:  

• обучение да се свири на инструмент;  
• развитие на музикалния слух;  
• прослушване на музикални произведения;  
• подбор на мелодии; 
• аранжиране; 
• импровизация; 
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• набор и редактиране на нотен текст.  
Програмното компютърно осигуряване помага да се диагностира диапазонът на инструмента, 

беглостта на изпълнителя в пасажите, изпълнението на щрихите и динамичните оттенъци, артикулацията 
и др. Компютърът също дава възможност да се разучават пиеси с „оркестър”, изпълнява функцията на 
„тренажор” при дирижиране (с използване на телеапаратура), осъществява музикално-слухов анализ на 
мелодии (теми) от произведения в курс по история на музиката. За много музикални дисциплини 
компютърът е незаменим източник на библиографски и енциклопедични сведения. Компютърът се 
използва също като средство за нотен набор на текста на музикално произведение. Използването на 
компютърни технологии е ориентирано към индивидуалния характер на работа, което като цяло отговаря 
на особеностите на заниманията по музика. В обучението на бъдещите музиканти, композитори и 
учители по музика трябва да намери място прилагането на електронни технологии в музикалното 
творчество на базата на компютърни системи; да се разработват звукови речници, да се създават 
музикални композиции с привличане на светлинни и цветови спецефекти и др. 

Изискванията на обществото в началото на ХХI век се свеждат вече не към проста компютърна 
грамотност, а към формиране на информационна култура на музиканта. Но във взаимоотношенията 
между музиката и техниката все още стои проблемът за творческото начало в изкуството. 
Композиторите все още са убедени, че машината не дава възможност за реализиране на творческия 
импулс, индивидуалността на композитора. Дори авангардистите Е. Денисов (от 60-80-те години) и О. 
Пайбердин (от средата на 90-те години) смятат, че машината ще стане помощник на композитора, 
избавяйки го от загуба на огромно количество време за технологични действия и построения, че в 
електронната музика отсъства такова ценно качество, като комуникативност, в нея няма дълбочина, 
простор, звукът стои на едно място, той не е жив. Както свидетелства съвременната практика на 
композицията, истински художествен резултат се постига при съчетание на традиционни и 
електронни технологии. 

Материалът, отнасящ се до педагогическата сфера на компютърно-музикалната дейност, е все още 
в стадий на събиране и обработка. Обобщаващи го характеристики в изследователската литература се 
дават предимно от гледна точка на общите предимства на прилагане на компютърно-технически 
средства в сферата на обучение (индивидуален характер на обучението, активизация на процеса на 
придобиване на знания и навици, фиксиране на получените резултати, достъпност на техните изменения 
и др.). Но този материал може да бъде подложен на систематизация по отношение на музикалното 
съдържание, т.е. изхождайки от това, как в рамките на конкретния педагогически опит се провежда 
обучението. Тази систематизация позволява да се проявят в сферата на компютърно-музикалната 
педагогика аспекти, сходни с разглеждани по-рано направления на компютризация на музикалната 
дейност, както и с основните етапи и равнища на тяхното развитие. Наред с това [1, 6], дадената 
систематизация спомага за откриване на някои педагогически идеи от по-общ характер, свързани с 
три равнища на компютризация: на първото от тези равнища съответства последователно изучаване 
на елементи от музикалната традиция, на второто – синтез на тези елементи и по-нататъшното им 
развитие, на третото – излизане на синтезиращата тенденция извън границите на музикалната 
педагогика и прерастването й в интердисциплинарна. 

Музикално-компютърните технологии в последните години са привлекателни за голям брой 
любители на музика, които нямат достатъчно образование, за да се занимават професионално с 
музикално творчество, но имат желание да експериментират със звуци, да музицират. Сред тези 
любители са инженери, ИТ-специалисти, математици. Редица съвременни компютърни програми за 
създаване и аранжировка на музика наистина не предполагат наличие на професионално музикално 
образование у техните потребители. Голяма част от тези програми са ориентирани към съвременни 
песенно-танцувални жанрове в европейските и латиноамериканските масови култури. Когато 
композицията се ражда от набор семпли или от ритмични фактурни елементи на едни или други жанрови 
шаблони, такъв вид „творчество” може да бъде само някакъв междинен етап по пътя към постигане на 
основите на истинското изкуство. Но и тук творческата натура е способна да преодолее щампите, да 
извлече за себе си – или интуитивно, или осмислено – определени закони, правила на композиторски 
технологии, за да може в резултат любителят на музика да напипа свои начини за творчество. 

На дневен ред е поставен проблемът за движение един към друг на двата вектора на 
образователните технологии в музиката: да се научат музикантите на компютърно програмиране на 
съвременното звуково „ платно”,  а на специалистите в сферата на информационно-компютърните 
технологии на звуковия дизайн да се даде ключ към грамотно разбиране на законите на музикалното 
творчество [1, 7]. Отделно обсъждане заслужават въпросите за преподаване на музика в 
общообразователните училища. Известно е с какво жадно любопитство са привлечени подрастващите 
към техническите новости, какъв възторг изпитват те при вида на радиоапаратура на сцената 
(микрофони, операторски пултове и звукови колони), магическите ритми на музиката, от една страна. Но 
от друга страна, много трудно е в тази възраст да се формира у тях разбиране за шедьоврите на вечната 
класика и уважение към истински великите музиканти. Възможно е наличието на музикален компютър в 
клас, а инициативният учител по пеене, владеещ такъв компютър така свободно, както и клавиатурата на 
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пианото, умеещ да увлече своя клас с разнообразни форми на работа с музикален репертоар 
благодарение на компютърни технологии, да преобрази уроците по музика. Накрая, в професионалното 
музикално образование вероятно приобщаването към музикалния компютър трябва да започне на по-
ранен стадий, още в музикалното училище или в колежа. Но тук педагогът следва да прояви чувство за 
мярка, за да не затормози техническото начало у младия музикант творец с тънък и добре възпитан 
музикален слух. Музикалният компютър открива широки възможности в творческото усвояване на 
пространството на музиката както на равнището на професионалното изкуство, така и любителското 
творчество. Музикалните компютърни технологии създават еволюционно нов период в техническото 
възпроизводство на музикална продукция: в нотопечатането, в жанровете на приложната музика, в 
средствата на звукозаписа, в качествените възможности на звуковъзпроизвеждащата апаратура, в 
театрално-концертната дейност, в звуковия дизайн и разпространението на музиката (в т.ч. по интернет).  

Говорейки за бъдещето на музикалното творчество, можем да предположим, че това ще бъде 
развитие на т.нар. „ трето направление”, синтезиращо средствата на елитарната (академическата) и 
масовата (развлекателната) музика. Прогнозата за развитие на музикалното образование се опира 
върху реалния стремителен прогрес в компютризацията на живота на обществото. Затова включването 
на дисциплината „Музикална информатика” в учебните планове на бъдещите музикални педагози и 
композитори е навременно. Съдържателни са избираемите и факултативните дисциплини като „Основи 
на музикалната композиция и компютърната аранжировка” , „Приложение на персоналния компютър в 
музикалната дейност” , „Компютърни програми за набор на нотен текст” , „ Информационни 
технологии в музикалното образование” или „Музикални компютърни технологии” [4, 8]. С оглед на 
приложението на музикалния компютър, може да се предположи, че най-широко приложение ще имат 
технологиите на дистанционното музикално образование. Достъпността на компютърната техника и 
удобството на програмното осигуряване ще създадат големи по мащаб условия за музикално творчество, 
съпоставими отчасти със сегашното лавинообразно разпространение на любителско музициране в поп и 
рок стилове. На фона на такова масово увлечение многократно ще нарасне престижът и качеството на 
музикалното образование, съдържанието на което благодарение на компютъра съществено ще се измени, 
ще стане по-високотехнологично и интензивно, гъвкаво настройващо се към различни специфични 
задачи. Всеки учител по музика в специално или общообразователно училище ще бъде достатъчно 
компетентен в областта на музикално-компютърните технологии.  

Бъдещият учител по музика трябва да може да класифицира музикалните инструменти; да се 
ориентира в цифровите и аналоговите формати за запис на музика; да набира нотен текст; да работи с 
програми, предназначени за обработка на звука; за ползва учебни компютърни програми за изучаване на 
музика; да използва компютъра в учебния процес. Той следва да разглежда компютъра като 
разновидност на електронна машина; да познава външните и вътрешните устройства на компютъра, да 
определя видовете информация, с които работи мултимедийният компютър; да е запознат с понятията 
операционна система, като програма преводач между потребителя и компютъра, с потребителски 
интерфейс като начин на обмен на информация между програмата и потребителя; да е запознат с 
мултимедийните програми и музикалните възможности на компютъра. Бъдещият учител по музика 
трябва да знае основни аспекти за обработка на звука, програми в помощ на музиковеда, основни учебни 
програми (носители на цифрова информация), семплиране, основни звукови ефекти, понятие за MIDI, 
типове MIDI-съобщения, MIDI-секвенции, недостатъци и предимства на компютърния звук, компютъра 
като музикален семплер, синтезатора като модул на компютъра, компютърните програми Sibelius, 
Capella, Overture, Encore, Finale и др. за нотен набор, MIDI-клавиатура, композиторски интерфейс, 
подбор на тембър, височина, сила и темп, звуко-режисьорски интерфейс, миксерен пулт и др. [4] 

Специалистът по музика трябва да знае основни програмни решения за създаване на „жива” 
музика на компютъра [9]: програмата SAWPro за начинаещи (интерфейс, бърз и качествен запис, 
възможности за записи на акустични инструменти, вокал или композиции, състоящи се от реч и музика); 
програмата Cool Edit Pro – професионален многоканален редактор за обработка на звука в условията на 
любителско компютърно студио (интерфейс, виртуални ефекти с професионално качество, възможност 
за създаване на собствени алгоритми за обработка); програмата Samplitude 2496 (интерфейс, възможност 
за запис и обработка на „живо” изпълнение на акустични и електронни музикални инструменти, 
съвместяване на един канал на различни типове обекти, както MIDI, така и AUDIO, невзискателност към 
системните ресурси на компютъра); професионалната програма Cubase VST 24 (интерфейс, основни 
възможности); редакторска програма Encore (възможности и интерфейс, запис на нотна партитура с 
външан MIDI-контролер, възможности за подготовка на нотен материал за издаване чрез редактиране и 
добавяне на специални музикални символи и означения, запис на ноти за осем независими гласа); учебна 
програма Music Lessons 1.2e (интерфейс, основни възможности, ориентиране към развитие на музикален 
слух и затвърдяване на знанията по теория на музиката); учебна игрова програма Making music; 
интерфейс; основни възможности. 

В музикалното образование е налице известно противопоставяне на подходите в обучението: 
развитие на общите принципи на дидактиката на уроците по музика и принципите на художествената 
дидактика. Музикалното изкуство се разкрива пред обучаемия като процес на създаване на 
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художествения образ чрез различни форми на художествено въплъщение (литературни, музикални, 
изобразителни). Урокът по музика не е просто урок за развитие на сензорните музикални способности, а 
урок по изкуство, където се развиват всички психически процеси: възприятие, мислене, памет, внимание 
и в т.ч. музикалните способности (тембров слух, чувство за ритъм, музикално мислене и др.). По този 
начин върху примера на създаване на нови методически комплекти се забелязва усложняване, 
качествено изменение на педагогическите методики; опит за прогнозиране и направляване на резултата 
от развитието и обучението. С помощта на компютъра обучаемите могат виртуално да бродят по залите 
на музеи на музикални инструменти, да изучават творчеството на композитори, нотния набор, да 
музицират и др. Педагогът трябва да знае такива програми и да умее да ги ползва.  

Много студенти, сядайки зад музикалния компютър и създавайки с него своите първи музикални 
опити, често дори не подозират, че електронната музика не е само проява на поп култура, че тя има 
своите дълбоки корени и предпоставки. И едва ли знаят, че първите опити за създаване на музика с 
използване на електроника, наред с чистите експерименти, са осъществени в сферата на академичния 
жанр. Така класическото музикално образование, което студентите получават в процеса на обучение, 
попълва техния слушателски опит. Музикално-компютърните програми са една от най-развитите 
области на информатиката. Прилагането на информационни технологии в уроците по музика в 
образователната система реално може да стане база за формиране на художествен вкус, развитие на 
творческия потенциал на обучаемия и цялостното му развитие. Методите на работа на педагога музикант 
вървят успоредно с общодидактическите методи, но в същото време е налице специфика на дейността. 
База за работа при преподаване на музика е не терминологичното оформление на художествено-
педагогическия процес, а принципите, които изцяло и напълно произтичат от природата на 
изкуството – цялостност, образност, асоциативност, импровизационност, интонационност, 
художественост. Изучаването на компютърни музикални програми позволява не само да се слуша 
музика в качествен запис, да се изучават фрагменти от произведения на видеозапис, но и да се даде 
достъп до голям блок информация, свързана със света на изкуството. С формиране на научен тип 
мислене е свързано развитието на перцептивния компонент на музикалното мислене – нееднозначност 
на възприятие, множественост на индивидуални трактовки, разнообразие на вариантите на слушане, 
развитие на асоциативно мислене, вътрешен слух, зрение, чувствителност към интонация. 

Осъщественият ретроспективен анализ показва, че теоретичната концепция на музикалните 
компютърни технологии като ново явление в изкуството, включва: а) положения за закономерностите 
на историческата еволюция на музикалния инструментариум (ускорение на смяната в музикалните 
стилове и творчески методи за композиране на музика, спиралообразен принцип на усвояване на нови 
темброви възможности на електронните инструменти); специфика на съвременния електронен 
инструментариум, определящ се от принципите на звукоизвличането, звукообразуването и принципно 
друг подход към творчеството на изпълнителя; музикалните компютърни технологии като нов 
инструмент за творчество, фактор, стимулиращ интеграцията в музикознанието на научни методи, 
смятани по-рано като прерогатив на точните науки и обуславящи прехода на изследвания към по-високо 
равнище на познание в музикалното изкуство; б) класификация и характеристика на сферите на 
приложение на съвременния компютърен инструментариум: музикално творчество – компютризация на 
музикалната дейност (създаване, запис и изпълнение на съвременна музика); изследване на музикалното 
изкуство, където новите технологии позволяват да се проявят нови закономерности, интегрални 
характеристики на музиката, да се алгоритмизират различни видове композиторска и изпълнителска 
дейност, да се получат обективни характеристики на компонентите на музикалното творчество; 
обучение в музикално изкуство – анализ на музикални произведения, усвояване на историята на 
музиката и изпълнителското изкуство, теорията на музиката, овладяване на изкуството на 
инструментовката и аранжировката и др., където тези средства осигуряват решението на комплекс от 
педагогически, творчески, психологически и технически проблеми. 
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Abstract: Plato develops a complete system of education on the basis of gymnastics, music and 

mathematics. In his study he makes conclusions that sound current today. Using Plato’s ideas we aim at 
checking if it is possible to apply them in music practice in Nursery schools.  
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Въведение 
Платон е необичайно явление в развитието на философската мисъл от древността. Широтата на 

умствения кръгозор се съединява в него с дълбочина на изследването и с великото майсторство на 
литературно въплъщение на идеите. Учението на Платон е не само много съдържателно, много сложно, 
но и много противоречиво. И затова то оказва влияние с различните си тенденции. Силата на това 
влияние ние можем да открием в действената страна на тази философия. 

В своето учение той прави редица изводи, които звучат актуално и днес. Платон изгражда 
цялостната система на възпитанието и образованието въз основа на гимнастиката, музиката и 
математиката. Платон смята, че заниманието с музика трябва да бъде основа на държавната система на 
възпитание. Според него музиката е синтетично изкуство. Тя включва както инструменталната и 
песенната музика, така и словесното изкуство заедно с хореографията. Това не означава, че Платон не 
отделя музиката от другите изкуства. За разлика от тях тя е най-близка до душевността на човека, затова 
е такова значително възпитателно средство. 

Той смята, че възпитанието трябва да започне още от детските години, като съчиненията и 
песните се подбират така, че да възпитават само добро. „А каквото възприеме младия човек, това 
обикновено остава неизличимо и неизменно” [1].  

Изложение 
Опирайки се на тези и някои други идеи на Платон, си поставихме за цел да проверим възможно 

ли е приложението им в музикалната практика в детската градина днес. 
Поставихме си следните задачи: 
• Да установим взаимовръзката между музиката, словото и танца. 
• Да изградим високи художествени критерии за оценка както на музикалните произведения, така 

и на творческите опити на децата. 
• Да установим връзката на музиката с процеса на психическия живот у децата. 
1. Във връзка с първата задача постъпихме по следния начин: 
Подбрахме различен по характер музикален материал – непознат за децата. Поставихме им за 

задача да импровизират движения в зависимост от характера на музиката. Нашата цел беше да 
наблюдаваме техните естествени реакции. Музикалната ръководителка свири последователно марш, 
валс, и ръченица. Под звуците на марша децата се организираха веднага и започнаха да маршируват със 
стегнати и отмерени движения. Музикалната ръководителка засвири валс. Децата реагираха адекватно, 
като движенията станаха по-меки и плавни. Още в първите тактове на ръченицата те реагираха бързо 
като правеха скокливи, пружиниращи движения и прикляквания. 

На децата поставихме следните задачи: 
• да определят характера на мелодията към прочетен текст на непозната песен 
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• да импровизират движения, съобразявайки се не само с характера на мелодията, но и с текста 
• да съчинят мелодия по предварително заучени метрически ясни стихове (двустишие, 

четиристишие), спазвайки следната последователност: 
 а) да изговорят текста с подходяща говорна интонация 
 б) да „изчукат” ритъма в подходящи метруми и размери 
 в) да съчинят мелодията 
 г) да направят оценка на творческите опити в зависимост от степента на съответствие между 

музика и текст. 
В изследването си използвахме следните музикални игри като най-ярка илюстрация на връзката 

между музиката, словото и танца: 
 а) музикални игри върху песен („Влак” – музика П. Хаджиев, „Котенца” – муз. Л. Лисичкова, 

„Зайчета” – муз. Д. Тодорова) 
 б) детски народни музикални игри „На песен” (” Гуси, гуси бабо”, „Прочула се Рада”, Кальо – 

Портальо”, „Танц буенец” по народната песен „Станьо мама дума” и т.н.) 
 в) детски музикални импровизации (малките артисти пеят, декламират и танцуват) 
 г) сюжетни музикални игри. 
Поставихме децата в сюжетно-ролева ситуация, например използвахме приказката „Червената 

шапчица”. Раздадохме роли на децата – бабата, вълка, майката, ловеца. Музикалната ръководителка 
съчиняваше музикални въпроси (завършена музикална фраза), а децата изпяваха по усет музикалната 
фраза – отговор. Децата много умело се справиха с поставената им задача. Импровизираха добре и бяха 
чудесни артисти. В края на занятието те останаха удовлетворени от собствените си постижения. 
Удовлетворена беше и учителката, която даде висока оценка. 

И ето тук стигаме до схващанията на Платон за оценката на музикалните произведения. Той 
издига високи художествени критерии за оценки на изкуството. „Този, който иска здраво да съди всяко 
изображение на живописното, музикалното или някое друго изкуство, трябва да обладава следните три 
неща: преди всичко знание какво именно е изобразено, след това – правилно ли е изобразено и трето – 
добре ли е изпълнено изображението в думи, напеви и ритми” [3]. 

2. Опирайки се на тези възгледи на Платон, си поставихме втората задача, а именно да научим 
децата правилно да се ориентират в многообразната звучаща тъкан около тях. 

Процедирахме така: музикалната ръководителка планира дейностите и направи изчерпателна 
преценка на следното: 

а) слушана музикална пиеса или песен 
б) изпълнение на децата (пеене, свирене, танци) 
в) творческите опити на децата. 
По този начин искахме да покажем на децата критериите, по които се прави преценка на 

музикалните произведения и техните изпълнения. Децата направиха следното: 
а) преценка на изпълненията и творческите опити на децата от другите групи (използван бе 

звукозапис) 
б) самооценка – като се изискваше да дават пълни изчерпателни отговори, влагайки лично мнение 

и творческо отношение (да използват по възможност повече определения). 
Платон дълбоко чувства сродството на музиката с психическия живот. Като се изменя характерът 

на движение на съдържащите се в музиката звуци, като се използват различни мелодии, инструменти, 
ритми и ладове, може да се настрои различно човешката психика и по такъв начин да се влияе върху 
възпитанието на човека. 

3. Във връзка с тези виждания на Платон си поставихме и третата задача, а именно да установим 
връзката на музиката с психическия живот на децата. Постъпихме по следния начин: подбрахме 
различен музикален материал, който предложихме на децата. 

а) Децата слушаха музиката в мажорен лад (маршова, игрива – ръченица). Умишлено използвахме 
по-силен запис. Това ги направи шумни и агресивни. 

б) Пиесата в минорен лад (бавна, лирична, нежна) понижи тонуса, но затова пък децата останаха 
спокойни и дисциплинирани. 

Предложихме на децата весела, жизнерадостна музика в умерено темпо, която не предизвиква 
съответните моторни реакции. В този случай децата се организираха най-добре. 

Заключение 
Много интересни са схващанията на Платон за методите на възпитание. Според него „трябва да се 

усвои такъв начин на преподаване, който не носи принуда на изучаващите... Защото свободният човек не 
трябва да изучава никаква наука по робски начин, защото никаква наука не е трайна за душата” [2]. В 
работата си ние се ръководихме от тази философска мисъл на Платон и затова в нашето научно 
изследване е залегнал принципът на изборност от страна на децата. Оставихме децата сами да избират 
песните, които най-много им харесват, сами да определят инструментите, на които ще свирят и които 
според тях са най-подходящи, да импровизират движения, да съчиняват приказка или да нарисуват 
подходяща картина. 
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След всичко казано дотук направихме следните изводи: 
• Музиката е в пряка връзка със словото и танца (движенията). 
• Музиката влияе върху психическите състояния на децата и затова тя е мощно възпитателно 

средство. 
• Музиката е чудесно средство за емоционална нагласа, тъй като може да настройва детската 

психика към едно или друго реално поведение. 
• Децата от малки трябва да могат да се ориентират в сложната звучаща тъкан около тях, 

имайки верен критерий за оценка. 
Нашето изследване, опиращо се на детските музикални импровизации, доказа АКТУАЛНОСТТА 

И НЕПРЕХОДНОСТТА на идеите на Платон за музикалното възпитание на децата в предучилищна 
възраст. 
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Abstract: The article reveals the role of the mass media in spreading pop music. The changes at the end 
of XX century change the values and views and also the attitude to various processes in culture. The distribution 
and wide penetration of pop music in the life of the modern person are strongly influenced by the globalization 
and the electronic media. Music which has overcome not only national borders but also continental borders is 
one of the first ambassadors of globalization. New technologies open unsuspected opportunities in creating, 
retaining and distributing musical information. 
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Основните елементи на популярната музика съществуват от векове, но популярно-музикалната 

сфера започва да се обособява едва през ІХ век. Популярната музика се обособява като специфична 
форма на градската развлекателна култура, отговаряйки на нарасналите потребности на хората от 
развлечения и забавления.  

В края на ХХ век настанаха множество промени в културния живот на хората. Промениха се 
ценностите и възгледите, а също така и отношението към различните процеси в културата и изкуството. 
Като обществено организирана дейност те добиват все по-нарастваща социална значимост. Те 
функционират като реалност на съзнанието, на чувствата и на мислите на всеки човек. Според Д. 
Филипов “културата във всичките нейни прояви не е само естетико-нравствено начало или просто 
творчество. Тя е още политика, идеология, икономика, бит, социално отношение и т.н. Тя е всичко това, 
взето заедно и изразено със специфичните изразни средства именно на културата” [8, с. 68]. В книгата 
“Културата и съвременността” Д. Филипов прави задълбочен анализ на структурата на съвременната 
култура [8, с. 65-74]. Според него се очертават няколко самостоятелни структурни сфери:  

1) Масови комуникации – като “комуникация” се използва в две смислови значения: а) на 
средства за масова информация; б) на социално общуване.  

2) Културни индустрии – участие на индустриалните методи в създаването на културния продукт.  
3) Масова култура – като понятие се появява още през 30-те години на ХХ век, но се налага като 

“нов тип култура” едва в средата века (60-те години). 
Така за Д. Филипов тоталното нахлуване на научно-техническия процес, нарастването на ролята 

на културата в историческия процес и взаимодействието й с основните сфери на живота, качествено 
новото й идеологизиране и активизирането й в международния живот, очертават нова ситуация в 
развитието на съвременната световна култура. А това, според нас, е предпоставка за сериозно 
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преосмисляне на съвременното функциониране не само на културата, но и на процесите в развитието на 
съвременната популярна музика. 

В сферата на масовите комуникации медиите играят изключителна роля в разпространяването на 
музикална информация. По мнението на Г. Гайтанджиев масмедиите са колективни комуникатори и 
транслатори, мощни лостове за масово музикално възпитание. Те “в голяма степен стават причина за 
нахлуването в нашето всекидневие на лавината на съвременната популярна музика. Тази лавина промени 
много неща в битието на днешната култура.” [1, с. 25]. Медиите са тези, чрез които готовият музикален 
продукт достига до слушателя. Изключителна е ролята на радиото, телевизията, видеото, музикалните 
магазини, списанията и не на последно място интернет. Музикалното изкуство заема изключително 
голям дял от програмите на радиото и телевизията. Според З. Казанджиева от този факт произтичат 
редица явни и осъзнати последствия: 

а) музиката, предавана по радиото и телевизията, все по-често служи като фон на различен вид 
дейност на човека; 

б) възприемането на музика, излъчвана от средствата за масова комуникация, очевидно се изменя 
качествено в сравнение с възприемането й при непосредствен контакт; 

в) тя формира селективно отношение – интензивният музикален поток предизвиква различни 
защитни реакции от страна на аудиторията [3, с. 6]. 

От края на миналия век телевизията вече играе изключителна роля за развитие на синтетичните 
форми в популярната музика. При разпространение на световната популярна музика широко се използва 
видеоклипът. С навлизането на кабелната телевизия се появяват много и различни музикални програми. 
Много телевизионни канали (МТV, МСМ, ММ, VIVА и др.) постоянно излъчват музикални 
видеоклипове. Като се има предвид развлекателната страна на телевизията и радиото, Й. Кръстева 
отбелязва, че “едни от най-успешните и динамични модули са забавните програми, шоутата, 
състезанията, конкурсите, видеоклиповете” [4, с. 26]. Тези програми задоволяват необходимостта от 
непосредствен контакт с изкуството на всеки отделен зрител или слушател.  

Музиката на различните народи никога не е съществувала изолирано. Благодарение на 
електронните медии и интернет, тя отдавна е прехвърлила не само националните си граници, но и 
границите на отделните континенти. Музиката е един от първите посланици на глобализацията. За К. 
Леви “глобализацията в музиката е плод най-вече на новите медийни технологии, откритие на ХХ в., 
които умножават както никога по-рано мащабите на информационното разпространение” [5, с. 81]. 
Глобализацията е демократичен процес, при който се осъществяват връзки между различните народи, 
институции, култури и т.н. от различни точки на планетата. Тя се осъществява като процес на влияние от 
страна на по-мощните в популярно-музикално отношение култури върху локалните музикални форми, 
които имат само местно значение. Всъщност сферите на влияние и взаимодействие между локалната и 
глобалната музика се намират в различно съотношение. Днес е особено популярно свободното движение 
на различни етнически музикални практики и вграждането им в глобалната популярно-музикална 
култура, т.нар. уърлд мюзик. Много народи дължат на глобализацията своята популярност – например 
остров Ямайка, откъдето през 70-те години тръгва регето. Този стил оказва огромно влияние върху 
глобалната популярна музика. Наличието на локална музика, която не се разпространява чрез мощни 
музикални компании, е като бариера срещу музикалното унифициране на света. 

К. Леви смята, че в контекста на културната глобализация и българите имат своето място. Тя 
отбелязва, че въпреки годините на относителна изолация, те успяват “да почерпят, да усвоят и 
интерпретират по своему доста от онази глобализирана информация, която стимулира формирането на 
българската традиция в джаза, в рока, попа и хип-хопа” [5, с. 85]. 

В сферата на културните индустрии във връзка с разпространяването на популярната музика се 
появява и процъфтява музикалният бизнес. Свидетели сме на активно участие на индустриалните методи 
в създаването на културния продукт. Това изключително много променя нещата в битието на 
съвременната музикална култура. Музикалната индустрия продуцира и разпространява всякакъв вид 
музика, за която има интерес. Тя е борба за пазари, потребители и икономическо надмощие. Нейната цел 
е най-масово тиражиране и продажба на готовата продукция, затова много често има разминаване между 
потребителското търсене и качествата на предлаганата творба. В производствения и пазарния процес 
участват автори, изпълнители, продуценти, тонрежисьори, потребители, търговци и други.  

Новите технологии отварят неподозирани възможности при създаване, съхраняване, предаване и 
разпространяване на музикална информация. Благодарение на тях в начало на ХХ век класическите 
форми на европейската популярна музика достигат най-далечни точки на света. Там те взаимодействат с 
местните традиции, в резултат на което възникват невероятни синтетични форми. Една от тях е афро-
американската музика, която е синтез на европейска и африканска музика. С развитието на 
информационните технологии се появяват все по-нови жанрове и нови музикални инструменти. 

Музикалното възпитание днес се осъществява в училище, в социалната среда и чрез масмедиите. 
Според Г. Гайтанджиев, М. Попова и П. Младенова (автори на съвременните учебници по музика) 
“лоши или добри, харесвани или не, електронните медии вършат днес своята работа в областта на 
музиката толкова амбициозно и активно”, че те не може и не бива да бъдат пренебрегнати. Нещо повече 
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– във всеки учебник се използва “все повече и все по-широко музика (предимно песни), звучала и 
звучаща по тези медии” [2, с. 4].   

Учебниците по музика са своебразен плод на новото време, на ново разбиране. Авторите на 
учебници съзнават, че възпитават човека на ХХI век и затова отчитат проблемите на музиката на 
всекидневието, на нашето съвремие. Те се стараят максимално добре да отговорят на съвременните 
изисквания и критерии на учениците.  

Любим жанр на учениците в последните години е популярната музика. Младите хора я 
предпочитат, защото тя е по-достъпна и разбираема за тях и отразява надеждите, желанията и 
настроенията им. Противопоставянето й на всеки друг вид може да нанесе непоправима вреда на нашата 
музикална култура. Затова е необходимо да й се отреди точно място в разнообразния свят на музиката в 
неразривна връзка с другите жанрове. Познаването, изучаването и анализирането й ще помогне на 
учениците да се ориентират и изградят собствена оценка за съвременните музикални явления. Ето защо 
съвсем естествен и закономерен е процесът на включване на популярната музика в учебното 
съдържание. 

Темата за поп музиката се прокрадва като нишка в учебното съдържание още от детската градина. 
Наред със знанията за танците валс, хоро, ръченица се дават сведения и за рап и рок. В репертоара на 
учениците от началното училище (I-IV клас) заедно с традиционните училищни песни и песните с 
патриотичен дух са включени и нови – детски забавни и популярни песни (български и чужди). 
Впечатление правят новите модерни аранжименти, при които се използват изразните средства на поп и 
рок музиката. Особен интерес към популярната музика проявяват юношите и затова тя е застъпена най-
широко в средните и горните класове.  

Непрекъснатото повишаване на изискванията към качеството на подготовка на учениците налага 
все повече използването на информационните и компютърните технологии (ИКТ) като средства за 
обучение. Използването на информационните технологии в обучението се характеризира с широко 
приложение на мултимедиите, които днес са най-прогресивните средства за представяне на информация. 
Мултимедиите все повече се налагат като ново понятие за художествен синтез на музика, текст и 
изображение. Мултимедийните технологии са особен комплексен вид компютърни технологии, които 
обединяват в себе си традиционната визуална информация с говор, музика, видео и анимация. 
„Мултимедията е понятие, което включва твърде широк спектър от средства, дейности и технологии. Тя 
създава една много ефективна платформа за развиване на нови технологии в обучението” (7, с.123). 

Съвременните компютри и компютърни устройства дават възможност да се улесни създаването на 
музика. На компютъра може не само да се създава, но и да се съхранява, редактира и коригира 
качеството на записана вече музика. С развитието на компютърната техника все по-голямо значение 
придобива интернет. Използването на компютърните образователни системи позволяват на ученика 
достъп до глобалната информационна мрежа интернет. Интернет предлага богата информация и 
разнообразни услуги, които могат да се използват ефективно при обучението на ученици. 

Отличавайки се с висока степен на интерактивност, информационните образователни технологии 
създават ефективна учебно-познавателна среда. Тази среда комбинира компютърното обучение с 
използването на мултимедия и интернет и е подходяща както за колективна, така и за индивидуална 
форма на обучение и за самообучение. Тя стимулира познавателната активност и самостоятелност на 
обучаваните ученици и студенти. Усвояването на новите технологии приобщава учениците към новите 
достижения на съвременното музикално изкуство, развива творческите им способности, формира 
информационната им култура. Приложението на компютърните технологии в областта на музикалното 
образование позволяват да се съчетава работата с визуална, текстова и аудио информация. 

Бързото развитие и използване на информационните и комуникационни технологии открива нови 
възможности пред глобалното общество. Появата на цифровата технология позволява да се обедини в 
цифров вид графическо и видео изображение, текст и музикален съпровод.  

След всичко казано дотук следва:  
1) Средствата за масова комуникация играят изключителна роля при разпространяването на 

популярната музика. 
2) Познаването и изучаването й помага на учениците да се ориентират и да изградят собствена 

оценка за съвременните музикални явления. 
3) Новите технологии откриват големи възможности при създаване, съхраняване, предаване и 

разпространяване на музикална информация. На основата на тези технологии се създават нови средства 
за представяне и предаване на знания. 

4) Благодарение на средствата за масова комуникация популярната музика навлиза в училище и в 
учебното съдържание по музика. Масмедиите стават мощни средства за масово музикално възпитание. 
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Abstract: The article is dedicated to the investigation of the opportunities for implementing information 

and communication technology (ICT) in the pedagogical process in organizing college student’s education. Our 
observation and our work show that the use of the modern technology increases students’ motivation to study, 
stimulates their cognitive activity and their independence, the students’ preparation and increase the 
effectiveness of students education. 

Key word: information and communication technology, music education, effectiveness, college students 
 

Въведение 
Бързото развитие на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) открива големи 

възможности за използването им като средство за обучение, за създаване на нови съвременни 
технологии и подходи и за приложението им в музикалното обучение. Затова е необходимо педагозите 
да се съсредоточат върху възможностите за учене, които предоставят технологиите.  

Съобразявайки се с европейските стандарти през 2004 г. МОН приема Национална стратегия за 
въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища и 
университетите. Така постепенно всички учебни заведения се оборудват с компютри, които предоставят 
условия за модернизиране на учебния процес. Колежът към ШУ „Епископ Константин Преславски” в 
Добрич разполага с добра материална база. Изградени са компютърни кабинети и библиотека, свързани с 
интернет, където студентите могат да работят самостоятелно.  

В обучението на студентите по музика се използват новите технологии, които създават ефективна, 
интерактивна учебно-познавателна среда. Тази среда комбинира компютърното обучение с използването 
на мултимедия и интернет. Днес интерактивното обучение във висшето училище се разглежда като 
условие за повишаване качеството на образователния процес. Интерактивното обучение все повече се 
разбира като синоним на компютърното обучение, където с помощта на мултимедийни средствачовек 
може да измени съдържанието, скоростта, формата на усвояване на информацията в зависимост от 
своите потребности и възможности. Отчита се и това, че ИКТ се използват като допълнение на 
традиционното обучение.  

Изложение 
Особено ефективно средство за привеждане в действие механизма на цялостното обединение на 

знанията и умението на студентите в учебния процес се оказва работата с компютъра. Чрез неговото 
използване се цели качествено да се повдигне равнището на подготовка на студентите по музика с оглед 
на тяхната оптимална практическа реализация.  

Основното, което ни насочи към използване му, е необходимостта от интензификация на 
цялостния учебен процес на всички образователни равнища и преориентиране на обучението като цяло – 
от запомняне на фактите към усвояване на методи за преработка на информация. 

I. За необходимостта от използване на компютъра в учебните занятия по музика. 
Първото средство, с което се осигурява възможност за контакт между незнаещия и знаещия, 

косвено е учебникът, който дава готови знания. Чрез него тези знания стават достъпни за всички учащи 
се. Последните имат пълна свобода в избора какво, кога и колко да четат, при това със свое темпо. Да се 
връщат при необходимост към вече прочетеното или да пропускат незначителното в текста. 
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Наред с изтъкнатите предимства учебникът има и ред недостатъци: той е адресиран към широк 
кръг читатели, а не към всеки учащ поотделно. Не взаимодейства с учителя. Не реагира на мислите, 
действията и въпросите му. Тук трябва да се посочи и неумението на много учащи да ползват учебника, 
поради което не могат да се възползват от учебното съдържание. Учебникът осигурява статични 
процеси. Липсва динамика, диалог. Липсва потребност. Поставят се въпроси и отговори, но учащият 
няма воля да мисли. 

Опит да се избегнат много от недостатъците на учебника е направен още през 50-60-те години на 
миналия век. Тогава се появи така нареченият програмиран учебник или програмирано обучение. Най-
общо там се подава учебна информация и се поставят въпроси пред обучавания, ако той не може да се 
справи сам се препраща за помощ и пак се оставя сам да помисли. Посочват се няколко отговора и 
обучаваният трябва да избира между тях верния. Но как? – Случайно. Ако е сгрешил при избора, пак се 
отпраща за помощ и така работи сам, индивидуално. Всеки обучаван работи със свое темпо и според 
своите възможности. 

Днес компютърът индивидуализира обучението, прави го актуално, осигурява динамичен контакт 
между учител и ученици. Той поддържа вниманието чрез оперативна работа, чрез проверка на това, 
което е направено. Как става това на едно занятие, където има много студенти? Известно е, че студентът 
се учи не само когато слуша лекция. Той трябва да упражни наученото в практическите занятия, където е 
нужен индивидуален подход, посочване на грешките, навременна помощ, личностно отношение и 
внимание. Всичко това може да се постигне с помощта на компютъра.  

В практическите упражненията по музика с него могат да се пишат ноти, да се възпроизвежда 
звук с определена честота и продължителност, да се изсвирва мелодия, да се слуша музика и т.н. 
Компютърът е много удобен и като моделиращо средство. Чрез него могат да се механизират редица 
дейности, да се експериментира и др. Компютърът помага на студентите при запомняне, извличане, 
подреждане, сравняване, модифициране, предаване и приемане, при анализ на информацията. Той може 
да направи много от учебните занятия интересни и увлекателни, учебното съдържание лесно и достъпно, 
да съдейства за решаване на много проблеми в обучението чрез активно участие на обучаваните. 
Компютърът дава възможност на всеки студент да участва в учебния процес индивидуално, като 
използва най-достъпни за него форми и степен на усвояване. 

В основата на музикалното възпитание на студентите стои обогатяването на музикалната им 
култура и развиването на техните музикални способности. Комплексните възможности на съвременния 
компютър могат да се използват за практическото реализиране на конкретните дидактически цели на 
обучението по музика. Конкретното учебно съдържание може да бъде адаптирано за компютърна 
обработка. Музикалният материал, който е основно средство за постигане на дидактическите цели, 
включва песенния репертоар за детската градина и началното училище, който непрекъснато трябва да се 
актуализира. В същото време се налага осигуряване на подходяща литература като основно учебно 
помагало за всеки студент. 

II. Теоретични основи на концепцията 
Изследванията на психолози, информатици, кибернетици, инженери, педагози и други показват 

следното: 
1. Възможностите на човека да работи в нова ситуация, в променящи се условия са несравнимо 

по-големи от тези на компютъра. Последният може да работи само при предварително предвидени 
ситуации и е безпомощен при нови.  

2. Човек може да подбира средствата и начина на действия, съобразявайки се с конкретните 
условия. Компютърът действа само с предвидените предварително средства, като избира оптималните. 

3. Преподавателят има възможност да оцени не само получените резултати, но и самия процес, 
начина на разсъждения и т.н. Компютърът проверява крайния резултат. 

4. Възможностите на човека да обработва информация за единица време са ограничени. 
Компютърът дава на всеки студент неограничени възможности за това. 

Този сравнителен анализ показва, че в редица дейности преподавателят има предимство пред 
компютъра и обратно. Следователно съвместителството в дейностите е възможно и целесъобразно. 

ІІІ. Организационно-педагогически проблеми 
Компютърът е важен помощник в нашата преподавателска работа. С помощта му всеки 

преподавател може сам да търси и подбира подходящ музикален материал, да съставя конкретни учебни 
задачи, свързани с развитие на музикалните способности на студентите, които да бъдат предложени в 
подходяща, привлекателна форма на работа. Той е много удобен, защото с него лесно се онагледява 
конкретен учебен материал. Той може да се използва за подготовка на тестове, слушане на детски и 
училищни песни, инструментални произведения, намиране на специализирана информация и други. 

Използването на компютъра в обучението на студентите по музика цели да се подпомогне 
работата на съответния преподавател по отношение на индивидуализиране на обучението. Във връзка 
с това подготвихме някои практически упражнения по Методика на музикалното възпитание. 
Използвахме компютъра при основните видове музикални дейности, чрез които се реализира 
музикалният материал.  
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Изпълнението на музика е една от основните видове музикални дейности. Изпълнителската 
дейност бива два вида: 

1. Вокално изпълнение: 
а) изпълнение на песни (едноглас и многоглас) 
б) изпълнение на откъси, части от теми от по-големи вокални, вокално-инструментални и 

инструментални произведения 
в) на песни или специални упражнения с разпевен характер 
2. Свирене с детски музикални инструменти – мелодични и ударни: 
а) като ритмичен или мелодико-ритмичен съпровод на песенния репертоар – свирене по партитура 
б) изпълнение на импровизиран съпровод в зависимост от характера на музиката. 
Използвахме компютъра по следния начин: 
1. При разучаване на песните:  
а) на екрана е изписван нотният и поетическият текст на песента; 
б) прави се структурен и идейно-естетически анализ на песента. В този случай студентите 

определят формата, характера и настроението на песента, като с помощта на клавиатурата следват 
подходящо въведеният материал в компютъра; 

в) правят се наблюдения и анализи, свързани с осъзнаването на музикално изразените елементи на 
музикалния материал. 

На компютъра се записват задачите, въвеждат се индивидуалните отговори на въпросите, прави се 
съответната проверка. 

2. Съпровод с детски музикални инструменти: 
а) на демонстрационния монитор е написана партитура, предварително подготвена от 

преподавателя; 
б) Студентите сами съставят партитура, като подбират инструментите за съпровод съобразно 

характера на песента. Сполучливо изготвените партитури се съхранят трайно в паметта на компютъра с 
цел по нататъшното им практическо реализиране. 

Друга основна музикална дейност е възприемането на музика.  
За да се стимулира музикално-слуховата активност на студентите и да се активизира музикалното 

им възприемане, се прослушват редица музикални произведения, откъси от които се пеят в час по 
музика. Културата на музикалните възприятия се формира по пътя на активното и съзнателно 
възприемане на музиката. Ролята на компютъра тук се изразява в следното: студентите въвеждат в 
компютъра първоначалните си впечатления относно характера, настроението, жанра и др. за съответното 
музикално произведение. При възприемане на цели произведения, откъси от тях с „технологични” 
задачи колежаните слушат музика, като следят и подражателно солфежират изписания върху екрана 
нотен текст. На екрана остава онзи откъс от музикалното произведение, върху който се правят 
съответните анализи и наблюдения. Студентите самостоятелно подготвят „музикални колекции”, 
подреждат заглавията на прослушаните произведения и съответните автори и др. 

В практическите упражнения се акцентира и върху творческата музикална дейност на студентите 
– съчиняване на музика:  

1.  Върху екрана се записва метро-ритмична схема, по която съчиняват подходяща мелодия. 
2.  Съчиняват мелодия по зададен текст.  
В този случай в компютъра се въвежда съответният текст. Всеки студент самостоятелно го 

анализира, определя характера на бъдещата мелодия, избира подходящия размер и форма. Съчинените 
мелодии се изпяват, като най-сполучливите се съхраняват в компютъра чрез нотен запис, направен от 
преподавателя.  

За ефективността на едно занятие има значение и изборът на съответното учебно съдържание. 
Трябва да се прецени какво студентите биха могли да правят сами и каква е намесата на преподавателя. 
Не по-малко важно е ще бъдат ли оценявани, как и кога; в кой момент от провеждане на упражнението. 
Как ще се отстраняват допуснатите грешки и кога? Безспорно е, че само нетрадиционната форма на 
провеждане на практическите упражнения не е достатъчна за повишаване на интереса към работата. 
Нужно е формата да е променлива, привлекателна, завладяваща, която да увлича студентите. 

Използването на компютъра в часовете по музика показва, че значително може да се 
подпомогне и разнообрази работата със студентите. Чрез използване на подходящ софтуер много от 
практическите упражнения по музика могат частично да се рационализират.  

Компютърът с интернет връзка вече е достъпен във всяко училище както за учители, така и за 
ученици. Ето защо студентите го ползват в педагогическата си практика. В началното училище 
съвременните технологии намират приложение при основните видове музикални дейности – 
изпълнителска, възприемане на музика и творческа дейност. При разучаването на песни и слушането на 
музика се използват готови записи, които се възпроизвеждат с помощта на CD плейър. В последно време 
песните в училище се изпълняват с инструментални съпроводи, записани на компактдиск, които са 
резултат на сътрудничеството на музикантите с новите технологии. Използването на готови съпроводи 
значително улеснява работа на студентите. Макар че се обучават да свирят на музикален инструмент, за 
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тях е изключително трудно да прилагат тези умения в педагогическата практика. Ето защо изпълнението 
със записан аранжимент значително подобрява качеството на изпълнение. Освен това учениците се учат 
да синхронизират пеенето с музикалния съпровод, развиват своя тембров, динамичен и хармоничен слух. 
В уроците по музика студентите често използват лаптоп или мултимедия, за да показват на учениците 
музикални видео клипове, да слушат музика, да презентират различни теми от учебното съдържание и 
други.  

Нашите наблюдения и пряката ни работа показват, че чрез съвременните технологии се увеличава 
мотивацията на студентите за учене, стимулира се познавателната им активност и самостоятелност. Чрез 
ИКТ всеки обучаван се занимава индивидуално, като следва свое темпо и използва най-достъпни за него 
форми и степени на усвояване. Чрез тях се подпомага подготовката на студентите и се повишава 
ефективността на обучение на учениците.  

В мрежата има достатъчно много информация, подходяща за обучение. Въпросът е как студентите 
могат да я намерят. При използване на интернет особено внимаваме, тъй като има опасност от 
плагиатство. Нашата цел е да помогнем на студентите да си изградят стратегия на търсенето. Те трябва 
да знаят, че е важно предметът на търсене да е ясен, за да могат за кратко време да намерят нужната 
информация. Най-важното е да умеят да я обработят и превърнат в трайни знания. За студентите е най-
лесно, като им се посочи адресът на страницата, която трябва да посетят. Затова всеки преподавател е 
длъжен да знае къде има сериозен източник на професионална информация, тъй като студентите не са 
специалисти в дадената област и трудно могат да се ориентират.  

В последно време стана модерно учители и ученици да комуникират чрез електронната поща. 
Чрез нея студентите получават допълнителна методическа помощ при разработване на уроците по 
музика, при разрешаване на даден проблем, при търсене на допълнителна музикална информация, при 
подготовка на презентации и други. В практическите упражнения на студентите често се използват 
видео наблюденията, които днес са важен педагогически инструмент. Наблюдават се записани уроци на 
различни музикални педагози и класове или чрез интернет в различни точки от земното кълбо, след 
което се анализира видяното.  

Все още съществуват трудности, свързани с приложението на съвременните ИКТ в училище. 
Докато на много места в Европа музикалният кабинет представлява малко звукозаписно студио, където 
всеки ученик разполага с компютър, MIDI клавиатура и може да композира, то за нашите ученици това 
все още е несбъдната мечта. За съжаление, училищните кабинети по музика у нас не са достатъчно добре 
оборудвани. На много места учителите все още използват касета, която според нас е много неудобна за 
работа в клас и отдавна е излязла от употреба. Затова, когато се налага използването на мултимедия, 
обикновено провеждаме часа в някой от компютърните кабинети на училището.  

Друг проблем е недостатъчната информационна компетентност на учителите. Ето защо, за да 
могат пълноценно и ефективно да използват новите технологии, действащите педагози трябва да 
получат необходимото обучение. 

Смятаме, че това са двата най-важни проблема, които спешно предстои да бъдат решени. 
Изтъкнатите дотук причини са обективни, но те са преодолими и не са достатъчно условие, за да се 
лишава учебният процес от облекченията, които предлагат технологиите. 

Заключение 
Учебното съдържание в едно занятие може да се обясни, като се използват различни средства: реч, 

учебник, филм, компютър и др. Всяко едно от тези средства имат своите предимства и недостатъци. 
Целесъобразното им прилагане зависи от вида на изучавания материал, от качеството на наличната 
литература, учебните пособия, компютърните програми, а също така и от способностите на 
преподавателя и използваните от него методи на преподаване. Преподавателят има възможност да 
заинтересува студентите, да възбуди тяхното любопитство, да спечели доверието им. Той може да 
стимулира студентите, като насочи вниманието им към един или друг момент от преподавания материал, 
да възнагради техните умения. Технологиите никога няма да могат да отменят тези негови функции и 
съответната му роля. Използването на ИКТ трябва да бъде съобразено с такава методика, че да не 
лишава студента от неговото присъствие. Защото безспорно всеки обучаван ще предпочете усмивката и 
компетентната намеса на своя учител, пред информацията от екрана и съобщението за правилността на 
отговора. 
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През последните години в областта на образованието изобщо и на висшето образование в 
частност в глобален мащаб, както и у нас все повече се проявява тенденция на промяна на 
образователните парадигми. Дейностно-центрираната, традиционна парадигма, основана на академичния 
модел на образование, чиято цел е предаване на младото поколение на основните характеристики на 
културното наследство на човешката цивилизация – на знания, умения, навици, ценности, технологии и 
при който човек се възприема само като носител на определени знания и образец на определено 
поведение, постепенно се заменя с личностно-ориентирана, хуманистична парадигма. Новата парадигма 
е построена върху основата на личностния подход в образованието, разглеждан като принцип на 
насочване на педагогическата дейност към нейната главна цел – личността на обучавания, неговата 
уникалност, неповторимост, индивидуалност. Тя е ориентирана към развитие и индивидуализация на 
човека, към междуличностно общуване, диалог; човекът се разглежда като субект на собствения си 
живот, имащ и реализиращ потребност от саморазвитие, възможност за формиране на собствено, 
личностно възприятие на изучаваното съдържание (личностен опит). Ориентацията към личността 
позволява да се преодолее сумарният подход и функционализма в строежа на образователната система. 

В новата парадигма педагогическият процес е насочен към развитие и саморазвитие на 
личностните свойства на индивида. Той се основава на представата за личността като педагогическа 
категория, отразяваща целта на образованието и развитието на човека, както и формирането на опит в 
изпълнението на специфични личностни функции – избирателност, рефлексия, определяне на житейски 
цели и смисъл, самореализация, отговорност и др. [8]. Във взаимоотношението преподавател – студент 
студентът е свободен самостоятелен познаващ и учещ се субект, постъпките на когото в хода на 
обучението имат личностен смисъл и значимост. Именно на тях трябва да се опира преподавателят в 
своята педагогическа дейност. 

За разлика от дидактоцентрираната парадигма, при която двигател е противоречието между 
знание и незнание и доминира обяснението, в новата парадигма образованието е отношение, 
интелектуални, нравствени и естетически преживявания, съвместно творчество на студенти и 
преподаватели, разбиране и съпреживяване [7]. Преподавателят от основния и най-интелигентния 
източник на знания и контрольор на познанието се превръща повече в организатор на самостоятелната 
активна познавателна дейност на студентите, в диагностик, компетентен консултант, в помощник в 
преодоляването на трудностите в ученето. Отношението на преподавателя към студента е като към 
субект, способен да се учи без принуда, а доброволно, по собствено желание и свободен избор. Той 
създава условия за целенасочена социализация и управлява този процес от позицията на студентските 
интереси. 

Основни принципи на личностно-ориентираната педагогика са: диалогичност, дейностно-
творчески характер, насоченост към поддръжка на индивидуалното развитие на студента, предоставяне 
на необходимата свобода за вземане на самостоятелни решения, избор на съдържание и техники на 
учене и поведение [4] . 

Реализацията на така характеризираната нова парадигма в образованието съвсем естествено не 
може да се осъществи чрез досегашните образователни технологии. Необходимо е преподаването да не 



 103 

се ограничава до традиционното предаване на информация, а да се оптимизира и модернизира чрез 
използването на съвременни образователни технологии на обучение и особено на интерактивното 
обучение. Изисква се налагането на нова технологична организация на обучението, нов методически 
инструментариум. 

При нализа на интерактивното обучение и останалите видове обучение, които имат отношение 
към интерактивния модел на обучение психолозите акцентират предимно към неговото съдържание, към 
организацията и значението му за усвояване на нови знания. По-малко се изследват резултатите от 
неговото провеждане по отношение на личностното развитие на студентите, както и на формирането на 
определени психолого-педагогически способности и качества. 

Целта на настоящото изложение е да се анализира ролята и значението на интерактивното 
обучение за развитието на някои основни психически особености на личността на студента бъдещ 
учител. Преди да анализираме ролята на интегративното обучение за психическото развитие на 
личността на студента трябва да посочим както основните характеристики на личността на студента, 
така и особеностите на интерактивното обучение и свързаните с него методи на обучение. 

Основните характеристики на личността на човека са свързани: с неговите самосъзнание и 
идентичност; неговата индивидуалност и уникалност; неговата активност и целенасоченост; с неговата 
релативност и устойчивост; с неговата цялостност, интегритет и хармоничност. Тези характеристики се 
проявяват, развиват и променят своето съдържание по различен начин през различните възрастови 
периоди от психическото развитие на личността. Същото се отнася и за основните структурни 
компоненти на личността: когнитивната сфера, свързана с развитието на познавателните процеси и 
натрупването на индивидуален опит; емоционално-волевата сфера, свързана с проявите и развитието на 
емоциите, чувствата и волевата регулация на поведението; социално обусловената сфера, включваща 
основни и съществени социални потребности и мотиви, интереси, ценностни ориентации и нагласи, 
социални умения, отношения и качества. В психическото развитие на личността се наблюдава една 
основна тенденция – колкото по-късен е възрастовият етап, толкова по-съществени са промените в 
социалната сфера на личността.  

По време на следването си във висшите учебни заведения студентите във възрастов план се 
намират в стадий на психическото си развитие, именуван с термина стадий на младежката възраст (Г. 
Пиръов, И. Левкова и др.) или като стадий на ранната зрелост (Е. Ериксон, Г. Крайг и др.). За долна 
граница на този период се приема възрастта 18 – 19 г. а горната граница се движи в голям диапазон от 
24г. до 40 г. 

Стадият на ранната зрелост според Л. Виготски започва с криза на възрастта, свързана с новите 
изисквания към личността, която вече е пълнолетна със своята способност да отговори на тези 
изисквания, с необходимостта да намери място в живота и да определи параметрите на своя житейски 
път – т.е. с вземането на важни решения [6].  

Измененията на мисленето, поведението, личността на студента през този стадий в незначителна 
степен са обусловени от хронологичната възраст или специфичните изменения в организма. В много 
голяма степен те се определят от лични, социални и културни събития или фактори. Социалните 
ориентири и културните нужди, интереси и изисквания на достигналия тази възраст млад човек могат да 
поддържат, разширяват или да подкопават изградилите се през юношеската възраст форми на поведение, 
нуждаейки се от нови. Изследваният стадий е сензитивен на първо място за формирането и развитието 
на социалната структура на личността, включваща такива важни характеристики като нови висши 
социални потребности, като потребност от самореализация, потребност от признание, уважение и 
компетентност, потребност от принадлежност към определена група и др., от социални мотиви – като 
мотиви за престиж, за постижение и самоизява и др. социални нагласи, професионални интереси и 
умения, рефлексия и самооценка на собственото Аз, овладяването на нови социални роли и 
професионални компетенции и т.н. 

В емоционално-волевата сфера през този период особено важно е развитието на способността за 
избор и самостоятелно вземане на решение, емпатията, развитието на основни нравствени чувства – 
любов и приятелство, чувство за отговорност, толерантност и уважение мнението и личността на 
другите, стремежът към самопознание и самоуважение и т.н. 

От всички промени в когнитивната сфера на личността най-съществена е промяната на мисленето 
и свързаното с него отношение към обкръжаващата го социална среда. Едно изследване на Пери със 
студенти разкрива, че студентите демонстрират закономерна последователност в промените на своето 
мислене, което той интерпретира като „стадии”. В началото студентите интерпретират света и своя опит 
по начин, който може да бъде наречен авторитарен и дуалистичен. Светът може да бъде добър или лош; 
правилен или неправилен. Ролята на преподавателите е да учат студентите, а тяхната собствена – да се 
учат. Но впоследствие те се сблъскват с разнообразието в мненията, с колебанията и заблужденията. 
Постепенно студентите започват да признават правото на различни и разнообразни гледни точки. По-
късно този релативистки подход отстъпва място на необходимостта да се стигне до собствено мнение, 
убеждения и отговори на спорните въпроси. По такъв начин студентите преминават от начален дуализъм 
през концептуален релативизъм и стигат до самостоятелно избрана позиция и отговорност. 
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Според Ригер след четирите стадии на мисленето, формулирани от Пиаже, през ранната зрелост се 
проявява още един стадий – диалектическият. На този стадий човек обмисля противоположни позиции и 
ги интегрира или синтезира. Проявява се едно съществено качество на мисленето – гъвкавост на 
мисленето, с което могат да се използват когнитивните способности на студентите [1]. 

Личностното развитие на студента в професионален план е свързано с изграждането на 
професионални компетентности, както и с формирането на специфични, свързани с бъдещата професия 
комплексни и професионално-значими качества като педагогическа инициатива, съобразителност и 
настойчивост, педагогическа общителност, педагогическа наблюдателност, емоционална устойчивост и 
емпатия, педагогически такт и др. [2]. 

 Теоретична основа както на новата образователна парадигма, така и на съвременните 
образователни технологии и на първо място на интерактивното обучение е конструктивизмът като 
модерна хуманистична психологическа теория, философска доктрина и стратегия. 

 Конструктивизмът е съвременна психологическа теория, обясняваща природата на човешкото 
познание и процесите на учене. Все повече специалисти приемат, че конструктивизмът като основа на 
съвременното обучение позволява да се подобри качеството на образованието. Конструктивизмът като 
методология лежи в основата на продуктивни образователни технологии, някои от които са свързани с 
интегриране на информационни и комуникативни технологии в обучението и образованието. Онова, 
което обединява тези технологии, най-общо е засилената интерактивност. Без да се впускаме в подробен 
анализ и оценка на тази теория, ще посочим някои нейни съществени особености, стоящи в основата на 
интерактивното обучение. 

Основна идея на конструктивизма [4] е, че индивидите конструират свое собствено разбиране или 
знание чрез активно личностно взаимодействие на това, което вече знаят (собствения опит) и събития и 
дейности, с които те влизат в контакт. Учебните дейности се характеризират с активно ангажиране, 
изследователска активност, решения на проблеми и сътрудничество с другите. В този смисъл основният, 
водещ активен участник в учебния процес става студентът, който получава нови ролеви функции. 
Променена е и ролята на преподавателя. Той не е само източник на знания, а ръководител, стимулатор, 
съизследовател и посредник. Преподавателят помага за формирането на собствени идеи, разбирания, 
мнения и изводи. Има тенденция за коопериране на преподавателя и студента, диалогично общуване, 
индивидуално познание и конструктурирани дейности. Образованието е ориентирано към студента, 
целите се определят съвместно, в съответствие с потребностите на обучаващите. 

Както вече посочихме, на основата на конструктивизма се изгражда концепцията за 
интерактивното обучение, както и концепциите за няколко вида обучение, съдържащи интерактивни 
модели на обучение. 

Интерактивното обучение се разглежда като специална форма на организация на образователния 
процес, същността на която се състои в съвместна дейност на обучаваните при усвояване на 
дидактическия материал, в обмен на знания, идеи, начини за действия. Интерактивната дейност в 
обучението предполага организация и развитие на диалоговото общуване, което води до взаимно 
разбиране, взаимодействие, към съвместно решение на общите по значение за всеки участник задачи. В 
процеса на интерактивното обучение се създават комфортни условия за обучение, при които 
обучаваният чувства своята успешност, своята интелектуална самостоятелност, което повишава 
продуктивността на процеса на обучение. Обучаваните се оказват въвлечени в процеса на самопознание, 
те имат възможност да рефлектират по отношение на това, което знаят и мислят. В хода на диалоговото 
обучение студентът се учи да мисли критично, да решава проблеми на основата на обстоятелствата и 
съответната информация, да предлага алтернативни мнения, да приема обмислени решения, да участва в 
дискусии, да общува с други хора. 

Останалите видове обучение, които имат отношение към интерактивния модел на обучение и са в 
известна степен варианти на интерактивното обучение, са следните: ситуативно обучение – 
преподаването става в ситуации, които са сходни с реалния живот; проблемно обучение – свързано с 
решаването на реални познавателни проблеми; кооперативно (съвместно) обучение – обучаваните 
(студентите) работят в група (екип) с обща задача (обща цел); изследователско обучение – проявява се в 
два варианта – опитно обучение и проектно обучение; инцидентно обучение – осъществява се чрез 
непосредствени действия или транзакции, чиято цел не е дидактична (знанието е допълнителен продукт); 
обучаваният като обучаващ – студентът е в ролята на преподавател на група студенти в регулирана 
обстановка; базирано на игра обучение – проявява се в два варианта: инструктивен модел: обучаващите 
се учат, играейки образователни игри, зададени и разработени от преподавателя, и конструктивистки 
модел: студентите се учат, играейки образователни игри, зададени и разработени от тях самите; 
електронно учене – учене чрез е-поща за установяване на контакт, обмяна на идеи, поставяне на задачи и 
т.н. 

Интерактивното и свързаните с него останали видове обучение, основани на интерактивния 
модел, дават възможност за оптимално изграждане на социалния опит, уменията и способностите, на 
цялостната личност на студентите – бъдещи учители. Това изграждане се осъществява преди всичко чрез 
използването на образователни технологии, реализирани чрез интегративните методи като основни 
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механизми и начини на обучение. В настоящото изложение ще се опитаме, описвайки особеностите на 
интегративните методи на обучение, да посочим тяхното значение за изграждането на определени 
особености на личността на студента бъдещ учител. 

В научната литература са описани множество класификации на интерактивните методи. Така 
например Л. И. Корнеева посочва като основни следните активни методи на обучение: тренинги; учебна 
дискусия; анализ на конкретни практически ситуации (кейс стъди); делови и ролеви игри [5]. Т. Кирст и 
Ф. Смит акцентират на следните интерактивни методи: групова дискусия; мозъчна атака; 
взаимообучение; метод на изучаване на случаи; методи за обучение на основа на опита (полеви опити, 
лабораторни опити и др.); методи за индивидуализирано обучение – свързани с електронното обучение. 
И. Иванов класифицира интерактивните методи на три вида: ситуационни методи; дискусионни методи; 
опитни (емпирични) методи [3]. 

Ситуационните методи се използват за имитация на професионалната и организаторската дейност 
за учебни цели. Към този вид спадат следните методи: 

- Метод на конкретните ситуации (кейс стъди). Целта на този метод е да научи студентите да 
анализират информацията, да откриват ключови проблеми, да избират алтернативни пътища за решение, 
да ги оценяват, да намират оптимален вариант, да формулират програми за действие. Този метод дава 
възможности за формиране у студентите на активност и целенасоченост, на потребност от 
самореализация и признание, умение за самостоятелно вземане на решение. Той дава възможност за 
изграждане на диалектическо мислене, както и гъвкавост на мисленето, на педагогическа общителност и 
педагогическа наблюдателност. Чрез него се формират всички видове професионални компетенции. 

- Тренинги. Тренингите за делово общуване водят до формиране на умения за междуличностно 
взаимодействие с останалите членове на студентската група. Тези тренинги дават възможност за 
формиране на такива особености на личността на студента като релативност, толерантност, уважение на 
мнението и личността на другите, педагогическа общителност и др. 

- Решаване на казуси. Казусът е възможно най-близо до действителността описание на реална 
ситуация на вземане на решение. Описани са възможно най-много факти, а не само тези, които са нужни 
на задачата за анализ и вземане на решение. Студентът трябва да разграничава важна от неважна 
информация, да анализира ситуацията и да разработва предложения за решения, като в някои случаи 
първо трябва да се разбере в какво се състои проблемът. Често няма едно правилно решение, а различни 
алтернативни възможности, които имат различни предимства и недостатъци. Този метод развива у 
студентите активност и целенасоченост, самостоятелно вземане на решение, гъвкавост на мисленето, 
диалектическото мислене и др.  

- Делови и ролеви игри. Този метод представлява комплекс от ролева игра с различни, често 
противоположни интереси на нейните участници и необходимост да се приеме някакво решение в хода 
или в края на играта. Деловите игри се характеризират с насоченост към анализ на определени 
практически проблеми или усвояване на определени практически проблеми или усвояване на 
определени начини на дейност при изменение на външните условия. Деловите игри протичат по правило 
във формата на съгласувано групово мислено търсене, което въвлича в общуване всички участници в 
играта. По своята същност този метод на обучение представлява особена форма на общуване. Този метод 
е особено ефективен при формирането на комуникативната компетентност, както и на организационната 
и конструктивната компетентност. Деловите и ролевите игри помагат да се формират комуникативни 
умения и способности, толерантност, сплотеност и сътрудничество, умения за работа в малки групи, 
умения за преодоляване на конфликти, релативност, рефлексия, самооценка, емпатия, педагогическа 
общителност и педагогически такт. 

Към втория вид интерактивни методи – дискусионните, спадат следните видове методи: 
- Анкета – свързана е с определен проблем, който трябва да се реши. Този метод обикновено е 

част от решението на дадена задача. Той въвлича студентите в колективно обсъждане, намаляване на 
разногласията, формулировка на компромисна теза. Развива диалектическото мислене, толерантност и 
колективно вземане на решение. 

- Беседа – този метод е традиционен и познат в практиката. Тук се има предвид т.нар. обучаваща 
беседа, при която обсъждането е по-открито, целта е по-скоро междуличностно разбиране, отколкото 
отговор на специфичен въпрос или проблем. Беседата като метод дава възможност за развитие на 
рефлексията и самооценката, емпатията и релативността и всички видове професионални 
компетентности, и преди всичко на комуникативната компетентност. 

- Брейнсторминг (мозъчна атака) – този метод представлява форма на съвместно обсъждане и 
генериране на нови идеи от участниците в студентската група. Има по-голяма стойност в крайните етапи 
на обучението, когато участниците притежават известни знания по темата, за да могат да създадат свои 
идеи. Този метод дава възможност за прояви на самостоятелност и творчество, развива гъвкавостта на 
мисленето, както и диалектическото мислене. 

- Учебна дискусия – методът се състои в провеждане на групови дискусии по конкретен проблем в 
относително неголеми групи. Традиционно под понятието „дискусия” се разбира обмен на мнения във 
всички негови форми. Конкретен вариант на дискусията е обсъждането. Друга форма на дискусията са 
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дебатите при които две групи разменят по утвърдени правила своите аргументи по повод на проблем или 
спорно схващане. Трета група (жури) оценява хода на дебата и сравнява противопоставените гледни 
точки на групите. Учебната дискусия се отличава от други видове дейност по това, че новостта на 
проблема се отнася само до студентите, участващи в дискусията, т.е. това решение на проблема, което е 
вече намерено в науката, предстои да бъде намерено в учебния процес в дадена аудитория. За 
преподавателя, организиращ учебната дейност, резултатът като правило е предварително известен. 
Целта тук е процесът на търсене, който да доведе до субективно ново за ученика знание. При това 
търсенето трябва закономерно да доведе до планирания от преподавателя резултат, а това може да стане 
ако търсенето на решение на проблема изцяло се управлява от преподавателя. 

Управлението тук носи двояк характер. Първо, за провеждането на дискусия преподавателят 
създава и поддържа определено ниво на взаимодействие и взаимоотношения на обучаваните – 
отношения на доброжелателност и откровеност, т.е. управлението на дискусията от страна на 
преподавателя носи комуникативен характер. Второ, преподавателят управлява процес на търсене на 
истина, затова той трябва да съумее да осигури правилността на изводите.  

Дискусията като интерактивен метод се използва само при наличие на известни първоначални 
знания и опит по разглежданата тема. Този метод позволява максимално използване опита на 
студентите. В учебната дискусия не преподавателят говори на студентите за правилността на дадена 
теза, а самите студенти изработват доказателства, обосновани на принципи и подходи, предложени от 
преподавателя, максимално използвайки своя личен опит. Учебните дискусии дават най-висок ефект при 
изучаване и преработка на сложен материал и формиране на определени нагласи. Този активен метод на 
обучение осигурява добри възможности както за развиване на рефлексията, активността и 
целенасочеността, така и гъвкавостта на мисленето, логическото и диалектическото мислене, 
педагогическата общителност, формира професионални мотиви, умения и интереси. 

Към опитните (емпирични) методи спадат както известните опитни методи, така и сравнително 
новият метод на проектите (работа по проект). 

Изпълнението на изследователски проекти от студентите им помага да формират у себе си умения 
за интелектуална и морална автономност; работа в екип; как да използват различни източници на 
информация; как да оценяват тяхната релевантност и качества, как да организират информацията и 
идеите за свои собствени цели и др. Този метод спомага за формирането на потребност от признание, на 
потребност от самореализация, както и на всички видове професионални компетентности.  

В заключение, обобщавайки казаното дотук, можем да отбележим, че интерактивното обучение по 
своята същност и съдържание дава наистина големи възможности за оптимално формиране и развитие 
на съществени особености на личността на студента бъдещ учител 
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През последните години в световен мащаб, както и у нас се проявява отчетлива тенденция на 

промяна на университетските политики, продиктувана както от административни мерки, така и от 
социалното търсене. Функцията на университетите вече не е предназначена за създаване на елит, 
способен да ръководи нацията, а да предоставя специалисти, способни да изиграят ролята си в 
прагматични постове, от които се нуждаят различните институции. Целите на висшето образование не са 
вече елитарни, а функционални, студентът не е част от „елита” на обществото, а е всеки един от 
завършилите средно образование. В този смисъл се наблюдава тенденция на професионализация на 
висшето образование, тъй като всъщност основната функция на всяко висше учебно заведение е да 
отговаря на определени социални очаквания, търсения и заявки чрез подготовката на определен тип 
професионално подготвени специалисти. 

Казаното дотук поставя на преден план проблема за професионалната компетентност на 
студентите – нейната характеристика, както и процеса и методите на нейното формиране. Целта на 
настоящото изложение е да се направи социално-психологически анализ на структурата на 
професионалната компетентност на студентите – бъдещи начални учители, както и ролята на 
съвременните методи и преди всичко на интерактивните методи на обучение за нейното изграждане в 
личностен план. 

Има различни определения на понятието компетентност, респективно професионална 
компетентност. Л. Милков определя компетентността като „интегративна характеристика, съвкупност от 
взаимно свързани качества на личността, знания, умения, навици, дейностен опит, разбиране и воля” [7, 
с. 5]. Други изследователи доста общо определят компетентността като „постигане на съответствие 
между наличните познавателни ресурси на индивида и изискванията на реалната среда” [5, с. 98]. 
Компетентността се разглежда като наличие у личността на опит, знания и пълномощия, т.е. на 
осведоменост и авторитет в дадена област. Всъщност компетентност „изобщо”не съществува, тя винаги 
е компетентност в дадена сфера на дейност. Затова по-правилно е да говорим за професионална 
компетентност, свързана с определена професия. В този смисъл ние определяме професионалната 
компетентност като съвкупност от знания, умения и качества, даващи възможност за успешно 
осъществяване на дадена дейност. 

В научната литература има много голям брой опити за класификация на различните видове 
професионална компетентност. Някои автори посочват пределно общи видове компетентност: 
информационна компетентност; социална компетентност; педагогическа компетентност; психологическа 
компетентност; социално-психологическа компетентност и др. Други автори посочват някои по-
конкретни групи професионални компетентности: информационно-познавателни; учебно-
информационни; методическа; консултантска; организационно-управленска; диагностично-оценяваща; 
координационна и посредническа и др. 

Според нас опитите за формулиране на една обща класификация на професионална 
компетентност по принцип са обречени на неуспех. В основата на съдържанието на характеристиката на 
определена професионална компетентност стоят основните функции и професиограмата на дадена 
професия. В този смисъл професионалната компетентност, свързана с определена професия, има 
конкретна класификация, включваща точно определени групи подкомпетентности. 

Като изхождаме от горните разсъждения, взетата за обект на психологически анализ 
характеристика на професионалната компетентност на студентите бъдещи учители, се определя от 
анализа на основните функции на учителската професия. 

Проблемът за функционалната структура на учителската професия уточнява и завършва нейната 
характеристика като сложна, комплексна и единна система, състояща се от сложно преплитащи се, 
взаимодействащи си специфични дейности. Съществуват множество предложения за функционалното 
структуриране на учителската професия (Н. Кузмина, А. Шчербаков, Т. Полякова, Ст. Жекова, Н. Flach, 
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J. Horst и др.). Така напр. А. Шчербаков обособява „информационна” и „развиваща” функции. H. Flach 
говори за „практическа”, „ евристична” и „коригираща” функции. J. Horst [9], разработвайки проблема за 
основните педагогически функции, ги свързва с професионалната компетентност на педагога. Най- 
популярната и възприета у нас класификация на основните функции на дейността на учителя е тази на Н. 
Кузмина [6]. Тя описва следните основни функции: 

- Гностична (познавателна) функция – с няколко насоки: опознаване на възрастовите и 
индивидуалните възможности и способности на учениците; изучаване на педагогическата, семейната, 
обществената среда; обогатяване със специални, психолого-педагогически, методически знания и 
новости в науката и практиката; участие в собствена изследователска работа; професионална рефлексия, 
самооценка. На основата на тази функция се проектира и формира гностичната компетентност на 
студентите. 

- Конструктивна функция – свързана е с предвиждането, подбирането, структурирането, 
композирането и проектирането на професионалната дейност на учителя и на отделните нейни страни и 
области, на учениците и тяхното развитие, на учебния материал и неговата разработка, на учебните 
ситуации. На основата на тази функция трябва да се изгради конструктивната компетентност на 
студентите бъдещи учители; 

- Комуникативна функция – свързана е с общуването, с комуникативната дейност на учителя: 
изграждането на оптимални взаимодействия, взаимоотношения с участниците в учебно-възпитателния 
процес (ученици, учители, родители и др.); формиране на стил на ръководство, емпатия и разбиране на 
другите. Тази функция е една от най-съществените, тъй като общуването е основен механизъм в 
реализирането на професията. Тя е сложна и творческа поради сложността и творческия характер на 
педагогическото общуване. На основата на тази функция се формира комуникативната 
компетентност. 

- Организаторска функция – насочена е към организиране, ръководене и управление на учебната 
дейност на учениците, организиране на класа и приучване на учениците към колективна работа – 
организиране на взаимодействие помежду им, с учители и други партньори; планиране и проектиране на 
педагогическите действия в конкретна ситуация; организация и разпределяне на нагледно-техническите 
средства и време и т.н. На основата на тази функция се формира организаторската компетентност. 

И така, на базата на основните педагогически функции можем да посочим следните видове 
компетентности като основни компоненти на професионалната компетентност на студентите бъдещи 
учители; гностична компетентност, конструктивна компетентност, комуникативна компетентност и 
организаторска компетентност. Формирането на тези компетентности става в определена 
последователност: гностична, конструктивна, комуникативна и организаторска. 

Съдържанието на всяка професионална компетентност, както вече отбелязахме, са определени 
специфични знания, умения, навици и способности. Особено значение имат уменията като основна 
единица на компетентността, в които е концентрирано основното съдържание на компетентността на 
учителите. Компетенциите са основната характеристика на професионализма и по тях може да се разбере 
равнището на знанията и уменията на отделния учител, развитието на неговите функции и 
професионални качества.  

Гностическата компетентност е необходима във всички етапи на работата на учителите. 
Основните знания, умения и способности, изграждащи гностичната компетентност, според различните 
изследователи са следните: 

- знания и умения за изучаване и анализ на психическите особености на учениците; 
- знания, умения и способности за определяне на съдържанието, средствата, формите и методите 

за осъществяване на педагогическата дейност; 
- знания, умения и способности за самоанализ и самооценка на собствената педагогическа дейност 

и личност; 
- умения свързани с придобиването на нови специални, психологически и педагогически 

професионални знания, както и с проучване и прилагане на чуждия положителен опит в сферата на 
образованието; 

- умения за формулиране на хипотези, за анализ и обобщение на педагогическите действия, за 
експериментиране;  

- умения и способности за педагогическа наблюдателност; 
Основно съдържание на конструктивната компетентност са следните знания, умения и 

възможности: 
- знания и умения за подбиране на рационална структура на урока и да се определи 

композиционния му строеж; 
- умения за планиране на учебното съдържание; 
- умения за планиране работата на учениците и учителя по време на урока; за проектиране 

системата и последователността на собствените действия; 
- умения да се проектират обемът, съдържанието и организацията на възпитателно-

образователния процес; 
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- умения за планиране на възпитателно-образователната работа за по-дълга перспектива. 
Конструктивната компетентност се намира в тясна връзка и взаимна зависимост с останалите 

видове компетентности и особено с гностическата и организаторската. 
Въпросът за комуникативната компетентност през последните години е особено актуален. Тази 

компетентност е съставна част на всяка професионална компетентност, свързана с наличие на 
взаимодействие в системата човек – човек. Актуалността също така е свързана с триумфалното 
разгръщане на новите информационно-комуникативни технологии. 

През 60-те години на 20. век Д. Хаймс разработва теория за същността на комуникативната 
компетентност, за да докаже, че съществуват правила на езиковата употреба, които са в основата на 
прилагане на граматичните норми при общуване. Той определя комуникативната компетентност на 
личността като единство на познание за езика и умения за неговото уместно използване. Като изхожда от 
понятието „езикова компетентност” по Чомски, Хабермас развива понятието комуникативна 
компетентност, свързано с изискванията за разбираемост, правилност, истинност. 

Комуникативната компетентност в рамките на професионалната компетентност на студентите 
бъдещи учители включва в себе си следните умения и способности: 

- умения за езикова подготовка и обработка в зависимост от конкретното учебно съдържание;  
- умения за достъпно, разбираемо, съдържателно езиково изложение на учебното съдържание; 
- умения за усвояване и предаване на определен тип професионална информация; 
- умения, насочени към използване на общуването за формиране на ценности – за убеждаване, 

емпатия, емоционално въздействие и т.н.; 
- умения за използване на съвременните информационно-комуникативни технологии; 
- педагогическа общителност като основно личностно качество. 
Комуникативната компетентност също се намира в тясна връзка и взаимовлияние с останалите 

видове компетентности. 
В основата на организационната компетентност се поставят организаторските умения, които имат 

ярко изразен интегративен характер, включващ синтез от специални знания, отношения, владеене на 
форми и методи на действия и водещи до формирането на определени организационни качества. Едни от 
основните умения, свързани с организационната компетентност, са: 

- умения за определяне на конкретните и перспективните цели и задачи, съответстващи на 
логиката на учебно-възпитателния процес; 

- умения за планиране на дейностите на учениците и на класа като цяло в близка и далечна 
перспектива съобразно потребностите на учениците; 

- умения за ръководене на дейността на класа като формална група; определяне на неформалните 
групи, лидерите и отхвърлените ученици, статуса на отделните ученици и личните взаимоотношения 
между тях в рамките на класа; 

- умения за оптимално организиране познавателната дейност на учениците; 
- умения за формиране у учениците на значими потребности, мотиви и интереси; 
- умения за контрол и оценка на дейността на учениците и на собствената дейност; 
- умения за организация на собствената дейност: ориентировъчни, мобилизационни, ръководни, 

регулативни [1]. 
Според Ст. Жекова [1, с. 36] на основата на изграждането на посочените умения се формират 

комплексни качества: педагогическа инициатива, педагогическа съобразителност и педагогическа 
настойчивост.  

Организационната компетентност се проявява в тясна връзка с останалите видове професионална 
компетентност и особено с комуникативната и конструктивната компетентност. 

В научната литература много често се поставя знак за равенство между понятията компетентност 
и квалификация. Наистина между тези две понятия съществува много тясна връзка и зависимост, но в 
същото време съществуват и определени различия. Квалификацията е преди всичко психологическо 
понятие, обхващащо определен необходим набор от знания и умения за качествено изпълнение на 
определена професионална дейност [5, с. 99], докато, както отбелязва Б. Минчев, компетентността е 
социално-правна категория, узаконяваща способностите и правото на отделните хора да извършват 
определен вид трудова дейност [8]. В този смисъл сега съществуващата като нормативен документ във 
висшите училища квалификационна характеристика на отделните специалности би трябвало да се 
замени със система от професионални компетенции, специфични за отделните специалности. 

Изграждането на различните видове професионална компетентност у студентите бъдещи учители 
е сложен и продължителен процес, осъществяващ се на основата на интердисциплинарния подход и 
обхващащ целия курс на обучение, всички учебни дисциплини от учебния план за дадена специалност. 
Трябва да съществува определено логическо закономерно отношение и връзка между програмата на 
дадена учебна дисциплина, квалификационната характеристика на специалността и формирането на 
конкретни съдържателни компоненти на даден вид професионална компетентност. Така например 
реализацията на програмното съдържание на дисциплината Обща и възрастова психология дава 
възможност за формиране на умения за изучаване и анализ на психическите особености на учениците, 
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умения и способности за самоанализ и самооценка на собствената дейност – умения, стоящи в основата 
на гностическата компетентност. Реализацията на програмното съдържание на дисциплината 
Педагогическа психология дава възможност за формирането на умения за планиране на учебното 
съдържание и дейността на учениците; умения и за подбор и композиция на урочната дейност – умения, 
свързани с конструктивната компетентност; умения, насочени към използване на общуването за 
формирането на ценности, свързани с комуникативната компетентност; умения за формиране на значими 
потребности, мотиви и интереси; умения за самоорганизация на собствената професионална дейност – 
умения, свързани с организационната компетентност. 

За оптималната реализация на процеса на формирането на професионалната компетентност на 
студентите бъдещи учители е необходимо преподаването да не се ограничава до традиционното 
предаване на информация, а да се оптимизира и модернизира чрез използването на съвременни 
образователни технологии на обучение и особено на интерактивното обучение, основано на принципа на 
конструктивизма. 

Конструктивизмът е съвременна психологическа теория, обясняваща природата на човешкото 
познание и процесите на учене. Все повече специалисти приемат, че конструктивизмът като основа на 
съвременното обучение позволява да се подобрява качеството на образованието. Конструктивизмът като 
методология лежи в основата на продуктивни образователни технологии, някои от които свързани с 
интегриране на информационни и комуникативни технологии в обучението и образованието. Онова, 
което обединява тези технологии, най-общо е засилената интегративност. Без да се впускаме в подробен 
анализ и оценка на тази теория, ще посочим някои нейни съществени особености, стоящи в основата на 
интегративното обучение. 

Основна идея на конструктивизма [3] е, че индивидите конструират свое собствено разбиране или 
знание чрез активно личностно взаимодействие на това, което вече знаят (собствения опит), и събития и 
дейности, с които те влизат в контакт. Учебните дейности се характеризират с активно ангажиране, 
изследователска активност, решения на проблеми и сътрудничество с другите. В този смисъл основният, 
водещ активен участник в учебния процес става ученикът, който получава нови ролеви функции. 
Променена е и ролята на преподавателя. Той не е само източник на знания, а ръководител, стимулатор, 
съизследовател и посредник. Преподавателят помага за формирането на собствени идеи, разбирания, 
мнения и изводи. Има тенденция за коопериране на преподавателя и студента, диалогично общуване, 
индивидуално познание и конструктурирани дейности. Образованието е ориентирано към студента, 
целите се определят съвместно, в съответствие с потребностите на обучаващите. 

Както вече посочихме, на основата на конструктивизма се изгражда концепцията за 
интерактивното обучение, както и концепциите за няколко вида обучение, съдържащи интерактивни 
модели на обучение. 

Интерактивното обучение се разглежда като специална форма на организация на образователния 
процес, същността на която се състои в съвместна дейност на обучаваните при усвояване на 
дидактическия материал, в обмен на знания, идеи, начини за действия. Интерактивната дейност в 
обучението предполага организация и развитие на диалоговото общуване, което води до взаимно 
разбиране, взаимодействие, към съвместно решение на общите по значение за всеки участник задачи. В 
процеса на интерактивното обучение се създават комфортни условия за обучение, при които 
обучаваният чувства своята успешност, своята интелектуална самостоятелност, което повишава 
продуктивността на процеса на обучение. Обучаваните се оказват въвлечени в процеса на самопознание, 
те имат възможност да рефлектират по отношение на това, което знаят и мислят. На входа на 
диалоговото обучение студентът се учи да мисли критично, да решава проблеми на основата на 
обстоятелствата и съответната информация, да предлага алтернативни мнения, да приема обмислени 
решения, да участва в дискусии, да общува с други хора. 

Останалите видове обучение, които имат отношение към интерактивния модел на обучение и в 
известна степен са варианти на интерактивното обучение, са следните: 

- Ситуативно обучение – преподаването става в ситуации, които са сходни с реалния живот. Това 
е обучение в опита и чрез опита. Специалистите говорят за така наречените автентични задачи, чието 
решаване позволява да се създаде такава образователна среда, при която в рамките на ролеви игри се 
променят традиционните роли на преподавателя и обучаваните. Вариант на това обучение са 
социодрамата, психодрамата и симулацията. 

- Проблемно обучение – свързано е с решаването на реални познавателни проблеми. В резултат от 
решаването на проблема се усвояват нови знания и умения. Процесът е изцяло диалогичен и се извършва 
в група. 

- Кооперативно (съвместно) обучение – обучаваните (студентите) работят в група (екип) с обща 
задача (обща цел). При този вид обучение се стимулират отношения: 

- сътрудничество – всички за всеки и всеки за всички. Изграждат се отношения на позитивна 
взаимозависимост, на подкрепа, на толерантност, на взаимно разбиране и на психологически комфорт, 
на удовлетворение; 

- изследователско обучение – проявява се в два варианта: опитно обучение и проектно обучение; 
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- инцидентно обучение – осъществява се чрез непосредствени действия или транзакции, чиято цел 
не е дидактична. Знанието е допълнителен продукт. Към това обучение спадат учене от грешки, учене в 
информационна мрежа и др.; 

- обучаваният като обучаващ – студентът е в ролята на преподавател на група студенти в 
регулирана обстановка; 

- базирано на игра обучение – проявява се в два варианта: инструктивен модел – обучаващите се 
учат, играейки образователни игри, зададени и разработени от преподавателя; и конструктивистки модел 
– студентите се учат, играейки образователни игри, зададени и разработени от тях самите. Това обучение 
е силно емоционално обагрено, с висока вътрешна мотивация, високо активно диалогово участие; 

- електронно учене – учене чрез е-поща за установяване на контакт, обмяна на идеи, поставяне на 
задачи и т.н. 

Интерактивното и свързаните с него останали видове обучение, основани на интерактивния 
модел, дават възможност за оптимално изграждане на знанията, уменията и способностите, влизащи в 
съдържанието на различните видове професионална компетентност на студентите бъдещи учители. Това 
изграждане се осъществява преди всичко чрез използването на образователни технологии, реализирани 
чрез интегративните методи като основни механизми и начини на обучение. 

В научната литература са описани множество класификации на интерактивните методи. Така 
например Л. И. Корнеева посочва като основни следните активни методи на обучение: тренинги; учебна 
дискусия; анализ на конкретни практически ситуации (кейс стъди); делови и ролеви игри [4]. Т. Кирст и 
Ф. Смит акцентират на следните интерактивни методи: групова дискусия; мозъчна атака; 
взаимообучение; метод на изучаване на случаи; методи за обучение на основа на опита (полеви опити, 
лабораторни опити и др.); методи за индивидуализирано обучение – свързани с електронното обучение. 
И. Иванов класифицира интерактивните методи на три вида: ситуационни методи; дискусионни методи; 
опитни (емпирични) методи [2]. 

Ситуационните методи се използват за имитация на професионалната и организаторската дейност 
за учебни цели. Към този вид спадат следните методи: 

- Метод на конкретните ситуации (кейс стъди). Целта на този метод е да научи студентите да 
анализират информацията, да откриват ключови проблеми, да избират алтернативни пътища за решение, 
да ги оценяват, да намират оптимален вариант, да формулират програми за действие. Този метод дава 
възможности на студентите да развиват следните умения: умения за групова работа; умения за анализ и 
планиране; умения за установяване на междупредметни връзки; комуникативни умения; умения за 
оценка на алтернативи, на последствията, свързани с взетото решение. Тези умения са свързани с 
формирането на организаторската, комуникативната и гностичната компетентност; 

- Тренинги. Тренингите за делово общуване водят до формиране на умения за междуличностно 
взаимодействие с останалите членове на студентската група. Тези тренинги са пряко свързани с 
комуникативната и организаторската компетентност; 

- Решаване на казуси. Казусът е възможно най-близо до действителността описание на реална 
ситуация на вземане на решение. Описани са възможно най-много факти, а не само тези, които са нужни 
на задачата за анализ и вземане на решение. Студентът трябва да разграничава важна от неважна 
информация, да анализира ситуацията и да разработва предложения за решения, като в някои случаи 
първо трябва да се разбере в какво се състои проблемът. Често няма едно правилно решение, а различни 
алтернативни възможности, които имат различни предимства и недостатъци. Този метод намира 
приложение при формирането на гностическата, конструктивната и организаторската компетентност; 

- Делови и ролеви игри. Този метод представлява комплекс от ролева игра с различни, често 
противоположни интереси на нейните участници и необходимост да се приеме някакво решение в хода 
или в края на играта.  

Ролевите игри помагат да се формират комуникативни умения и способности, толерантност, 
сплотеност и сътрудничество, умения за работа в малки групи, умения за преодоляване на конфликти и 
др. 

Деловите игри се характеризират с насоченост към анализ на определени практически проблеми 
или усвояване на определени практически проблеми, или усвояване на определени начини на дейност 
при изменение на външните условия. Деловите игри протичат по правило във формата на съгласувано 
групово мислено търсене, което въвлича в общуване всички участници в играта. По своята същност този 
метод на обучение представлява особена форма на общуване. Този метод е особено ефективен при 
формирането на комуникативната компетентност както и на организационната и конструктивната 
компетентност. 

Към втория вид интерактивни методи – дискусионните, спадат следните видове методи: 
- Анкета – свързана е с определен проблем, който трябва да се реши. Този метод обикновено е 

част от решението на дадена задача. Той въвлича студентите в колективно обсъждане, намаляване на 
разногласията, формулировка на компромисна теза. Този метод участва при формирането на 
организационната компетентност. 
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- Беседа – този метод е традиционен и познат в практиката. Тук се има предвид т.нар. обучаваща 
беседа, при която обсъждането е по-открито, целта е по-скоро междуличностно разбиране, отколкото 
отговор на специфичен въпрос или проблем. Този метод дава възможност за развитие на всички видове 
компетентност и преди всичко на комуникативната компетентност. 

- Брейнсторминг (мозъчна атака) – този метод представлява форма на съвместно обсъждане и 
генериране на нови идеи от участниците в студентската група. Има по-голяма стойност в крайните етапи 
на обучението, когато участниците притежават известни знания по темата, за да могат да създадат свои 
идеи. Този метод дава възможност за прояви на самостоятелност и творчество и е свързан преди всичко 
с гностическата компетентност. 

- Учебна дискусия – този метод се състои в провеждане на групови дискусии по конкретен 
проблем в относително неголеми групи.  

Традиционно под понятието „дискусия” се разбира обмен на мнения във всички негови форми. 
Конкретен вариант на дискусията е обсъждането. Друга форма на дискусията са дебатите, при които две 
групи разменят по утвърдени правила своите аргументи по повод на проблем или спорно схващане. 
Трета група (жури) оценява хода на дебата и сравнява противопоставените гледни точки на групите. 

Учебната дискусия се отличава от други видове дейност по това, че новостта на проблема се 
отнася само до студентите, участващи в дискусията, т.е. това решение на проблема, което е вече 
намерено в науката, предстои да бъде намерено в учебния процес в дадена аудитория. За преподавателя, 
организиращ учебната дейност, резултатът като правило е предварително известен. Целта тук е процесът 
на търсене, който да доведе до субективно ново за ученика знание. При това търсенето трябва 
закономерно да доведе до планирания от преподавателя резултат, а това може да стане, ако търсенето на 
решение на проблема изцяло се управлява от преподавателя. 

Управлението тук носи двояк характер. Първо, за провеждането на дискусия преподавателят 
създава и поддържа определено ниво на взаимодействие и взаимоотношения на обучаваните – 
отношения на доброжелателност и откровеност, т.е. управлението на дискусията от страна на 
преподавателя носи комуникативен характер. Второ, преподавателят управлява процеса на търсене на 
истина, затова той трябва да съумее да осигури правилността на изводите.  

Дискусията като интерактивен метод се използва само при наличие на известни първоначални 
знания и опит по разглежданата тема. Този метод позволява максимално използване опита на 
студентите. В учебната дискусия не преподавателят говори на студентите за правилността на дадена 
теза, а самите студенти изработват доказателства, обоснования на принципи и подходи, предложени от 
преподавателя, максимално използвайки своя личен опит.  

Учебните дискусии дават най-висок ефект при изучаване и преработка на сложен материал и 
формиране на определени нагласи. Този активен метод на обучение осигурява добри възможности както 
за затвърдяване на знанията и за тяхното увеличаване, така и за осигуряване на обратна връзка, 
подкрепа, мотивация и пренос на знания и умения от една област на друга. В зависимост от разисквания 
проблем учебната дискусия дава възможност за формиране на всички видове професионални 
компетентности. 

Към опитните (емпирични) методи спадат както известните опитни методи, така и сравнително 
новият метод на проектите (работа по проект). Изпълнението на изследователски проекти от студентите, 
им помага да формират у себе си умения: интелектуална и морална автономност; работа в екип; как да 
използват различни източници на информация; как да оценяват тяхната релевантност и качества; как да 
организират информацията и идеите за свои собствени цели и др. Този метод спомага за формирането на 
организаторските, конструктивните и гностичните видове професионални компетентности. 

В заключение, обобщавайки казаното дотук, можем да отбележим, че интерактивните методи по 
своята същност и съдържание дават наистина големи възможности за оптимално формиране на 
различните видове професионална компетентност като основа за професионалната реализация на 
студентите бъдещи учители. 
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USING EXCURSION IN STUDYING NATURE IN PRIMARY SCHOO L 
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Abstract:  Excursions for getting acquainted with nature, with plants and animals, seasonal changes have 
a great educational value. They enable immediate discovery of relationships organism – environment. 
Excursions allow you to see plants and animals in nature, in their natural environment and places created by 
human. We present methods for making excursions in primary school in studying nature. 
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На Земята живата и неживата природа са неделимо свързани и тяхното единство осигурява 

съществуването на живота на планетата. Организмите не могат да живеят извън средата. Ето защо 
единството между организмите и средата е необходимо условие. Когато се познават добре тесните 
взаимни връзки между организмите и средата, могат да се разкрият някои от причините, които пораждат 
промените у тях. Непрекъснатата необходимост на живите същества да се приспособяват към 
изменящите се условия на средата поражда в крайна сметка развитието и еволюционните процеси. 

Учебните предмети роден край, околен свят, човекът и природата, изучавани в началното 
училище, дават знания на учениците за обкръжаващата ги природна среда. Учебното съдържание в тях 
не разкрива основите на една определена наука, а поставя началото на изучаване на редица важни 
природни науки като физика, химия, география, ботаника, зоология, анатомия, физиология и хигиена на 
човека, екология, астрономия и др. Връзката с тях и учебните предмети, чрез които те се изучават от 
учениците, е съдържателна и процесуална. Учениците се запознават и с изследователски методи и 
процедури. Това са интегрални учебни предмети, като “целта е изграждане на единна картина на 
природната и обществената среда и възприемането й в цялата й сложност и многообразие според 
възможностите на учениците от началната възраст” [2, с. 21]. Те трябва да служат като основа, върху 
която ще се надграждат знанията за заобикалящия свят в следващите класове. Това определя 
пропедевтичния и интегралния характер на тези учебни предмети. Началният учител трябва да ги 
възприема като основа, върху която в следващите образователни степени ще се надгражда 
природонаучното образование. 

Учебно-възпитателният процес по предметите роден край, околен свят, човекът и природата 
изисква при изучаването на природата да се формира система от знания, умения и включените в тях 
отношения, свързани с природата. Съдържанието по посочените учебни предмети е подбрано и 
разработено така, че иманентно съдържа възпитателен заряд. Доколко възпитателната и формираща сила 
на този заряд ще въздейства върху учениците, зависи от учителите; от интерпретацията на изучаваните 
явления и факти; от логиката на изложението; от емоционалната наситеност на речта и др. Подходящи и 
водещи форми на обучение са тези, които осигуряват непосредствено общуване на детето с природата, 
т.е. които дават възможност за запознаване с изучаваните обекти и явления при естествени условия. 
Познавателният процес в началното училище се осъществява при строго съобразяване с дейностния 
подход, където основната педагогическа ориентация е свързана с включване на ученика в разнообразни 
по своя характер самостоятелни изследователски задачи. Особено значение се отдава на участието на 
ученика в процеса, където се разгръща неговият интелектуален потенциал, развива се инициативността и 
умението да работи в сътрудничество. Често използвани и взаимно допълващи се са холистичният, 
обяснително-илюстрaтивният и евристичният подход. Евристичната дейност може да бъде осигурена 
чрез решаване на различни по трудност познавателни задачи : 

задачи, които изграждат умения за анализ, сравнение, синтез; 
задачи, които разкриват причинно-следствените връзки; 
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задачи, които изискват пренос на знания. 
Опознаването на растенията и животните, изучаването на връзките им с неживата природа са 

важни елементи от формиране на цялостна представа за обкръжаващата природа. Запознаването с 
компонентите на природната среда е невъзможно да се осъществи само по време на уроците в класната 
стая. По време на урока може да се запознаят с отделни елементи на природните обекти, с някои 
процеси. Когато се изисква да се забележи уникалността и неповторимостта на обектите от природата, да 
се разкрият връзките на неживата с живата природа, да се направят елементарни изследвания, тогава 
основна форма на познание е екскурзията сред природата. Важно условие за познавателна активност е 
изучаваните обекти от живата природа и животните да се наблюдават в естествената им среда. 

Екскурзиите за запознаване с природата, с растенията и животните, със сезонните промени имат 
голямо образователно значение. Те дават възможност за запознаване най-отблизо и конкретно с 
обкръжаващата среда. Екскурзиите позволяват да се наблюдават растенията и животните в природата, в 
естествена обстановка и в създадени от човека места.   

Екскурзия, отнасяща се до изучаване на обекти от природната среда, може да бъде проведена при:  
• изучаване на особеностите на годишните сезони и промените, свързани с тях;  
• изучаване на приспособленията на растенията и животните към средата;  
• изучаване на процесите при живите организми; 
• изучаване на растения и животни в различна среда и др.  
При наблюдаване на промените през различните сезони е добре наблюденията да „се извършват 

на едно и също място, над едни и същи обекти, за да може да се проследи настъпилото изменение... При 
последователни наблюдения през различните годишни времена се задълбочават знанията на учениците 
за причинната зависимост между промените във времето и измененията, които настъпват в живота на 
живите организми”[3, с. 205]. 

В случая ще дадем пример с екскурзия за проследяване на промените в природата през годишния 
сезон есен. 

За да се реализира екскурзия за запознаване с природата, е необходима предварителна подготовка. 
Успехът на екскурзията в голяма степен зависи от организацията. Тя включва подготовка на учителя и 
на учениците.  

Подготовката на учителя за екскурзия включва (фиг. 1): 
• Теоретична подготовка. За да осъществи учителят екскурзия, е необходимо да има добра 

теоретична подготовка по природознание. Трябва добре да познава отделните елементи на природната 
среда: нежива природа и жива природа (растения, животни, човек); да има познания по етология; 
необходими са и добри познания по екология, за да възпитава учениците в дух на опазване на 
природната среда.   

• Познания за природната местност, която ще бъде посетена. Учителят трябва (по възможност) 
предварително да посети мястото, където ще се проведе екскурзията. 

 
• Методическа подготовка. Учителят трябва добре да познава методиката на екскурзионна 

работа; добре да е запознат с методиката за запознаване с растения, животни, сезони; да е овладял знания 
и умения за въздействие върху възпитанието и поведението на учениците.  

• Избор на подходящи за наблюдение и изследване природни обекти. Учителят трябва да 
разработи индивидуалните задачи за учениците и добре да обмисли самостоятелната работа. 



 115 

• Определяне темата на екскурзията и разработване на план-конспект. В него са включени 
целите на екскурзията и задачите за самостоятелна работа. Целите са образователни и възпитателни. Към 
образователните се предвиждат цели, свързани с формиране на природонаучни знания и понятия, а към 
възпитателните – изграждане на положително отношение и поведение на учениците. 

В посочената тема за годишния сезон есен целите са следните: 
Образователни: опознаване на нежива и жива природа; формиране на основни представи за сезони 

(есен); разкриване на причинно-следствени закономерности; връзки между организмите и средата.  
Възпитателни: формиране на положително отношение към природата; разкриване на красотата на 

околната среда; природолюбие; опазване на природата. 
Развиващи: разгръщане на умението да наблюдават окръжаващия свят; да анализират и 

систематизират промените, настъпващи в природата през есента. 
Подготовката на учениците включва (фиг. 2): 

 
• Организиране. Тук се отнася информацията за място на тръгване, подходящо облекло и др. 
•  Оборудване. Запознават се с материалите, които ще бъдат необходими по време на 

екскурзията. 
• Разделяне на класа на работни групи от 5-6 човека (ако се предвижда работа по групи). 

Провеждане на инструктаж за работата на всяка от групите. Учениците могат да работят и 
индивидуално. 

• Предварително запознаване и насочване към обектите, които ще бъдат наблюдавани. 
Запознаване и описание на растенията и животните по алгоритъма. Онагледяване с подходящи нагледни 
средства на растения, животни и обекти от неживата природа, които могат да бъдат наблюдавани по 
време на екскурзията. Това предварително запознаване се налага, тъй като някои от тях учениците от 
началната възраст нямат представи и ги виждат за първи път. 

• Запознаване с начина на отчитане на резултатите от изпълнението на задачите за 
самостоятелна работа. 

Учителят следва изискванията за провеждане на екскурзия. Той съдейства за осъществяване на 
изследователска работа и формиране на първоначални умения и навици за провеждане на самостоятелни 
естественонаучни изследвания и наблюдения. 

Провеждане на екскурзията (фиг. 3): 
Когато учениците са в местността (в парка, в природна местност, в гората), избрана за посещение, 

е необходимо да бъдат оставени за кратко време да се запознаят с обстановката, да разгледат природата, 
да послушат звуците. 

Екскурзията започва с встъпителна беседа на учителя, с която се създава емоционална нагласа у 
учениците. Поставя се и се мотивира темата на екскурзията. Прави се описание на природния ландшафт. 

В примерната тема, отнасяща се до промените в природата през есента, наблюдението се 
осъществява в ранните сутрешни часове. Мъглата още не се е вдигнала. Осъществява се в местност, в 
която е направено наблюдение и през други сезони.  

Със стихче за годишния сезон есен емоционално се насочва вниманието към темата „Промени в 
природата през годишния сезон есен”. Поставя се темата, като се подчертава, че с нея се цели да се 
потърсят и проследят промените в неживата природа през есента и как те се отразяват върху растенията 
и животните. Мотивира се темата – така ще опознаят по добре природата в родния край, ще научат 
повече за живите организми – растения и животни. 
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Учителят обръща внимание на промените в неживата природа: В началото на есента има топли и 

слънчеви дни. По-късно постепенно застудява и идва времето на резките температурни промени. 
Краткотрайните валежи се заменят от продължителна ниска и слоеста облачност, ръмят студени 
дъждове, а нерядко може да падне и първият сняг. Времето е все по-често ветровито. В сутрешните 
часове има мъгли и се образуват слани. Към края на есента земята е обилно напоена от есенните дъждове 
и започва да замръзва, а дните стават забележимо по-малки. 

Учителят обяснява понятията мъгла и скреж, които са характерни за сезона. На учениците се 
обяснява, че около малките прашинки във въздуха се наслояват ситни капчици вода от водните пари, 
които се съдържат във въздуха. Когато те се изстудят близо до земята, се образуват мъгли. Ветровете 
разкъсват мъглите, а топлината в по-късните часове на деня ги разпръсква. 

Обяснява се явлението слана. Тя се образува, когато тревите, клоните и стъблата на дърветата са 
толкова студени, че водните пари, които се докосват до тях, замръзват и се превръщат в скреж. Възлага 
се на учениците да наблюдават как се променя видимостта по време на мъгла. Обяснява им се защо 
шофьорите управляват автомобилите си с включени светлини, защо всички участници в движението 
трябва да бъдат особено внимателни. Дава се възможност да проследят влажността на връхните дрехи. 
Изводът, до който се стига: всичко, което е в досег с мъглата, се овлажнява, защото тя е образувана от 
много ситни капчици вода. 

След встъпителната беседа учителят оставя всяка от групите на мястото, където ще проведат 
самостоятелната работа. За формиране на качества за работа в екип е добре групата да работи заедно; да 
записва и отчита резултатите. Допуска се и всеки ученик да работи индивидуално. Наблюдаваните 
обекти могат да бъдат нарисувани или фотографирани. Събирането на нагледен материал се съобразява 
със закона за запазване на природата. Учителят наблюдава и контролира работата на всяка от групите и 
оказва помощ при нужда. 

По време на наблюдението учителят провежда беседа, с която подпомага работата на учениците. 
По време на екскурзията учителят говори основно за обектите от природната среда, които се 
наблюдават. Акцентира се на показваните обекти и се избягват излишни многословия, които не се 
отнасят до тях. Вниманието се насочва към изучаваните растения, животни, процеси и явления; 
анализират се съществените признаци; сравняват се белезите на разглежданите представители и групи; 
разглеждат се връзките и зависимостите между живата и неживата природа. Така по време на 
екскурзията учениците възприемат природата като едно цяло, проследяват връзките между обектите от 
природата; наблюдават промените в организмовия свят, разглеждат поведението на животните и др. Така 
у учениците постепенно се формира отношение към околния свят. Учителят осигурява активност на 
всички ученици. Учениците изпълняват поставените им самостоятелни задачи. Прави се опит за 
преодоляване на пасивността им, която се изразява най-често единствено в слушането на обясненията. 

Например при проследяване на промените през есента се обръща внимание на следните моменти: 
Актуализират се знанията за дървета, храсти и треви: дърветата имат само едно много твърдо 

стъбло, храстите са с няколко по-тънки, по-ниски, но твърди стъбла, докато при тревистите растения те 
са зелени, сочни и меки. През зимата те пожълтяват и изсъхват, а при дърветата и храстите пожълтяват и 
изсъхват само листата. Тези процеси започват още през есента. 
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Във връзка с промените в живата природа учениците могат да работят върху следните примерни 
задачи: 

– Да проследят как измененията на условията в неживата природа (есента) променят жизнените 
процеси в живата природа. 

– Да посочат растения, които цъфтят през есента. Да потърсят такива растения в местността. 
– Да направят сравнение с растения, които цъфтят през други сезони. 
– Да опишат цветовете на листата при различните растения. 
– Да сравнят цветовете при широколистните и иглолистните растения. 
– Да наблюдават какви животни има в местността. 
– Да проследят с каква храна от местността може да се запаси катеричката за зимата. 
– Да проследят кои птици са останали да зимуват у нас. 
– Да огледат по кората на дърветата за насекоми. 
– Да направят снимки на наблюдаваните растения и животни.  
След приключване на самостоятелната работа всяка от групите отчита резултатите от проведените 

наблюдения. След това се провежда обобщителна беседа, в която се прави равносметка на извършената 
работа. Формулират се изводи.  

Например в посочената тема след самостоятелната работа се посочват растенията, които цъфтят 
през есента, сравняват се с растенията, цъфтящи през лятото. Учениците правят извода, че през есента 
растенията са с ярки и красиви цветове. Разглеждат се глухарче и магарешки бодил. Анализират се 
цветовете, с които са обагрени листа на широколистни дървета и храсти. Правилно се отбелязва, че 
старите дървета по-рано променят окраската си, отколкото младите. Обяснява се явлението листопад – 
форма на защита, на спасение на растението от изсъхване; начин за преживяване на неблагоприятните 
зимни условия от широколистните растения.  

Разглежда се: 
– липата и брезата – като примери за широколистни дървета;  
– бор, ела – иглолисти дървета, при които листата се запазват през зимата. 
Прави се сравнение между иглолистни и широколистни растения. Разсъждава се дали трябва да се 

почистват окапалите листа в парка, дали останалите плодове по клоните на дърветата и храстите радват 
само очите с красивите си форми и багри, или са необходима храна за птиците и животните. 

Учениците наблюдават и описват поведението на катеричката, врабчетата, гълъбите и други 
обитатели в местността. Изброяват всички храни, които катеричката би могла да съхрани за прехрана 
през зимата.  

Проследяват птиците, оставащи да зимуват. Наблюдават и описват външността им. Припомня се, 
че към птиците трябва да се отнасят особено внимателно. Да не се разрушават гнездата им и да не се 
опитват да ги опитомяват, защото извадени от обичайната им среда, птиците, както и всички диви 
животни, бързо загиват. 

Изводът, до който се достига: всички живи организми зависят и се променят в зависимост от 
промените в неживата природа през сезоните. 

Събраните по време на екскурзията есенни листа се използват за онагледяване в часа по роден 
край и за изработване на есенно пано по домашен бит и техника. 

Учителят прави преценка на работата на учениците. Преценката стимулира учениците. 
Нежелателно е учителят да прави крайни отрицателни преценки. 

Резултатите от самостоятелните задачи се обработват в училище. Записват се в работната тетрадка 
или в тетрадка, в която се отчитат наблюдения. Знанията, получени при екскурзията, се затвърдяват и 
допълват по време на урока. „Усвоеният по време на екскурзията материал трябва да е останал в паметта 
на учениците и да се използва при следваща работа. В противен случай екскурзията е недовършена” [4, 
с. 9]. Учителят използва натрупания сетивно познавателен опит, подробно разяснява видяното, допълва 
го и разширява знанията на учениците. Така при „провеждане на екскурзията у учениците се изработват 
първоначални умения, необходими за изучаване на естествените науки в по горните класове” [1, с. 253].  

Усвоените знания, наблюденията, обработката на резултатите учителят използва и за въздействие 
върху личността на ученика и за формиране на положителни нравствени качества. Необходимо е 
видяното да съдейства за естетическото възпитание; за обогатяване езика и мисълта на учениците. С цел 
формиране на екологична култура и поведение по време на екскурзията се обръща внимание на местата 
за движение – трябва да се осъществява по алеите или по туристическите пътеки. Не трябва да се 
настъпват растенията, да се чупят клонки – растенията ще страдат. Ако бъдат разрушени гнездата на 
мравките и птиците – те ще загинат и т.н. 

Екскурзията може да се проведе преди темата или по рядко след темата. “По-подходящо е 
екскурзията да се провежда преди разглеждането на темата в клас. Това дава възможност на учениците 
първо да наблюдават обектите, да добият реална представа за техния външен вид и начин на живот и 
едва след това да разширят и допълнят своите знания в класната стая. Тази последователност при 
използването на формите на обучение улеснява по-точното възприемане на учебната информация” [3, с. 
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206]. По-рядко при запознаване с природата екскурзията може да се проведе след урока с цел 
затвърдяване на знанията. 

Екскурзията, като организационна форма на обучение, намира широко приложение при 
запознаване на учениците с природата. Тя дава нагледната опора, върху която по време на урока се 
надграждат знанията и се въздейства възпитателно върху личността на ученика.  

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Григорьева, Е. Методика преподавания естествознания. М., Гиц ВЛАДОС, 2008. 
2. Епитропова, А., Б. Ангелова. Изучаване на човека и природата в началните класове. 

Методика, Пловдив, Хермес, 2001. 
3. Мирчева, И., Е. Джамбазова. Докосване до природата. С., Веда Словена – ЖГ, 2006. 
4. Райков, Б., М. Римский-Корсаков. Зоологические экскурсии. М., Топикал, 1994. 

 
***** 

 
РОЛЯТА НА ВОДЕЩИТЕ ИДЕИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ 

БЪДЕЩИ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ ПО МЕТОДИКА НА ПРИРОДОЗНАНИЕ 
Милена И. Цанкова 

 
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГЛ. АС. Д-Р МИЛЕНА ИЛИЕВА ЦАНКОВА, ШУ„ЕПИСКОП 
КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”, ПК ГР. ДОБРИЧ, E-MAIL: MILENA_B@ABV.BG 
 
THE ROLE OF THE LEADING IDEAS IN TEACHING STUDNETS – FUTURE PRIMARY SCHOOL 

TEACHERS IN NATURAL HISTORY METHODOLOGY 
Milena I. Tsankova 

 
Abstract: The proposed development is part of a research with topic “System of methodical preparation 

in nature knowledge of students – future elementary teachers”. The research and the construction of the 
corresponding system are based on the disciplinarity in science, on the fundamental nature knowledge ideas, on 
the holistic approach in knowledge and on the noosphere, as a stage of knowing the surrounding world. In 
reality, this is a starting theoretical point. In the proposed report are considered the leading ideas in the 
education in methodics in nature knowledge. 
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Подготовката на студентите бъдещи учители за обучение на децата в началното училище по 

предметите роден край, околен свят, човек и природа включва интерпретация на знанието по 
природознание от гледна точка на фундаменталните идеи в съответната научна област. Поради това 
считаме, че студентите в специалността Начална училищна педагогика и чужд език е необходимо да 
познават водещите идеи, за да могат да осигурят обучение на учениците от началното училище в 
съответствие с водещите идеи. 

Водещите (фундаменталните) идеи в природознанието дават възможност за интерпретация на 
знанията в съответната област. В най-общ философски смисъл идеите означават отражение на 
обективната действителност в човешкото съзнание. В науката идеите “служат за основа, синтезираща 
знанията в определена цялостна система, изпълняват роля на активни евристични принципи за 
обясняване на явления, търсения на нови пътища за разрешаване на проблеми” [17, с. 201]. Във 
водещите идеи концентрирано са изразени постиженията на науката. Те играят роля на евристичен метод 
на познание, който се доближава до логическия (теоретичен) инструментариум. Водещите идеи са 
подчинени на научните теории в науката. Те са “обобщения с мирогледен и методологичен характер, 
разкриващи единството на природата и обществото” [10, с. 45]. Те очертават развитието на науката и 
придават цялостност на учебното съдържание.   

Изучаването на химията, физиката и биологията дава възможност за изграждане на научни 
възгледи за природата. 

Водещи идеи във физиката са следните. 
Г. М. Голин [7, с. 37-38] смята, че идеите във физиката получиха популярността на принципи, на 

основни начала, на отправни системи. Това са идеите за елементарност, за запазване, за съответствие, за 
симетрия, за допълнителност, за наблюдаемост, за единна физична картина на света “и както 
дидактическите принципи осигуряват успешно обучение, така и водещите идеи принципи мотивират 
познание по физика на равнището на развиващата се наука” [4, с. 6]. 

Една от водещите идеи във физиката е идеята за елементарност (атомизъм) на материята, която 
се отнася до строежа и структурата на обектите, процесите и явленията. Тази идея е колкото “древна, 
(неин родоначалник е Демокрит), толкова и актуална (тя е изходно начало в успехите на съвременните 
носители на Нобелова награда). Според тази идея материалният свят заедно с неговите компоненти има 
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прекъснат (дискретен) характер. Атомизмът, съотнесен към веществото, стига до разкриване на най-
малките градивни частици” [5, с. 216]. Тази идея се развива при изясняване строежа на телата, на 
веществата, на елементите. Физиката обяснява, че целият Космос в познавателен план се опира на идеята 
за елементарност. С нея са свързани фундаментални теории и в областта на химията, биологията, 
теорията на информацията… Идеята за елементарност насочва познанието на учащите се към неговите 
исторически аспекти и към логически интерпретации. 

Идеята за елементарност в социален смисъл – например дискретни, елементарни са действията, 
съставящи всяка човешка дейност. 

Идеята за запазване в науката играе ролята на ориентир. “В науката няма “равни пътища” и 
много е важно по тези пътища в неизвестното да има някакви ориентири, които показват на 
изследователя, че е и избрал непогрешен път при разкриването тайните на природата” [7, с. 38]. Такива 
ориентири са законите за запазване. И може би на първо място законът за запазване на енергията. 
Според Р. Файман [15] този закон управлява всички явления в природата, всичко, което е известно 
досега. Той е абсолютно точен и изключения от него няма. Само този факт е достатъчен, за да мотивира 
изучаването на физиката в аспектите на законите за запазване. Чрез закона за запазване на енергията се 
въвеждат учениците към разкриване на механизмите на топене и кипене, на деформациите при 
механични и топлинни въздействия и мн.др. 

Идеята за симетрия. В училище тя поставя ударение върху естетическите аспекти на изучаваните 
явления. Едно непредубедено вглеждане в предметите и явленията около нас ни разкрива симетрични 
образувания, които са обект на физичното познание – кристали, светлинни ефекти, явления, свързани със 
сферични повърхности и др. “Първоначалната представа за симетрията е свързана с реда, с 
подредеността, алтернатива на хаоса. А хаосът е друг феномен по силата на принципа на 
допълнителността (подреденост и безпорядък) в обяснение на природата.” [4, с. 9]. В училище аспектът 
подреденост – симетрия, има първостепенно значение. Значение има и алтернативата, защото природата, 
светът не е устроен съгласно с онази хармония, която най-много ни импонира. Вероятно природата и 
светът са подчинени на симетрия и хармония, които включват както подредеността, така и хаоса, но 
тяхното съвместно и допълващо се проявление се възприема, осъзнава и осмисля чрез обучението. 

Психологическата ценност на идеята за симетрия е голяма и тя е оценена от В. И. Вернадски по 
следния начин: “Чувството за симетрия и реалният стремеж към неговото изразяване в бита и живота е 
съществувало в човечеството още от палеолита” [6, с. 176]. 

Физиката като наука позволява да се създаде един обобщен образ, модел на природата или т.нар. 
цялостна картина на света. 

Идеята за цялостна картина на света 
“Физичната картина на света (ФКС) включва представите за материята и нейното движение, за 

взаимодействието, за пространството и времето, за причинност и закономерност в природата. В 
системата от фундаментални понятия, закони и теории на физиката се отразяват именно тези най-общи 
представи на физическата реалност” [12, с. 28]. ФКС е идеалният модел на природата. В науката и в 
обучението тя има преди всичко обяснителни функции. “Рисуването” на физичната картина на света има 
методологично значение. То илюстрира историческия и логическия ход на познанието заедно с 
проблемите, които са стояли, и тези, които сега стоят за разрешаване от науката. “Физичната картина на 
света – това е такава исторически ограничена система от понятия, отразяващи (приблизително, непълно) 
обективната действителност, а така също и понятия, които имат аналози в действителността, но които 
играят важна роля в процеса на мисленето” [16, с. 65]. 

Формирането на ФКС такава, каквато ни я осигурява съвременната физика, е продължителен и 
сложен процес. Можем да определим началото на физичното познание в училище като първоначална 
стъпка в “рисуването” на физичната картина на света. В процеса на обучение той се осъществява чрез 
подбора и структурирането на учебния материал. Може да се каже, че историческият ход в създаването 
на физична картина на света се отразява по аналогичен начин в учебното съдържание. Така че 
развитието на идеята за ФКС съпровожда обучението в училище съобразно възрастовите особености.  

Идеята за физичната картина съдържа в себе си следните идеи: за запазването, за симетрията, за 
елементарността. Тази идея се развива, защото “еволюцията на физичната картина на света е безкраен 
процес, тъй като обектите на физичната наука са неизчерпаеми по своите свойства, които се проявяват в 
безкрайните възможности, възникващи отношения между безкраен брой “раждащи се” и “изчезващи” 
обекти на материалния свят” [16, с. 7]. Водещите идеи във физиката са методологична основа, върху 
която се конструира методиката на съответното обучение – както в университета, така и в училището. 

Фундаменталните идеи във физиката са същите и в химията. Ние твърдим, че идеята за 
елементарност, за запазване, за симетрия и за цялостна картина на света във физиката и химията са идеи 
на фундаменталната наука. От онто-дидактически позиции ние ги довеждаме до обучението по 
съответните дисциплини. Изпускаме идеята за съответствие и за допълнителност във физиката 
(химията), когато става въпрос за обучение, защото имат абстрактен характер, недостъпен за обучението 
на студентите и за учениците по природознание. 
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Фундаменталните физични идеи са фундамент и на химията – дискретност, запазване, симетрия, 
цялостна картина на света, обединяват знанията по химия не само в науката, но и в обучението по химия. 
Ето защо ние считаме, че това са фундаментални идеи в химичното познание. В разгледаната 
методическа литература проследяваме, че водещите идеи по химия не са обосновани [1], [14].  

Същите идеи са актуални и за биологията, но в биологията са валидни идеи с преобладаващо 
значение за съответните биологични дисциплини. В дидактиката на биологията тези фундаментални 
научни идеи са адаптирани за учебни цели и те са водещи идеи в обучението по биология: 

Водещите идеи в биологията очертават развитието на биологичната наука и придават цялостност 
на учебното съдържание. Независимо че учебното съдържание се изменя и развива, в основата му лежат 
водещите биологични идеи. “Те придават структурност на биологичното познание, облекчават учебното 
съдържание, обединяват фактите, понятията и закономерностите и дават възможност да се формират 
трайни фундаментални знания и светогледни убеждения.” [2, с. 58]. Водещите биологични идеи дават 
възможност “биологичните знания да се изясняват доказателствено и да се формират трайни мирогледни 
убеждения” [3, с. 40]. Водещите идеи в обучението по биология са разгледани в научните разработки на 
В. Бозаров, Ж. Ганев, З. Костова; [3] Р. Ангелова, М. Кабасанова; [2] М. Дечева, Т. Цветанов, Е. 
Цветанова и др.[8]. 

Основните водещи биологични идеи в обучението IV-X клас според по-горе посочените автори са 
следните: 

1. Единство и взаимна връзка между структура и функция – това означава, че организмът е 
организирана система, в която всяка част има място и роля. Структурата определя възможностите 
органът да извършва определена функция. Това съответствие между структура и функция е резултат от 
историческото развитие на живата материя. 

2. Връзка между организъм и среда – двустранното взаимодействие и влияние между организма и 
средата и обратно е един от факторите за изменение на природата. 

3. Единство и разнообразие в организмовия свят – единството и разнообразието в живата природа 
се свързват с приспособленията на организмите към средата и с появата на нови структури, 
съответстващи на конкретната среда на живот. Единството и разнообразието са две диалектически 
свързани явления. 

4. Материален характер на жизнените процеси – процесите, които са в основата на биологичните 
явления могат да бъдат опознати. 

5. Еволюция на организмовия свят – съществуващото на Земята многообразие от организми е 
резултат от продължително развитие. Всички настъпили промени в организмите могат да бъдат обяснени 
чрез историческото развитие на живота. 

6. Регулация на хомеостазата – тази идея е свързана с разгледаната преди това идея за връзка 
между структура и функция. Всеки орган изпълнява определена функция и измененията в околната 
среда предизвикват изменения и в организма. Или можем да кажем, че съществува връзка между 
структурата и функцията, но и функцията се приспособява съобразно промените вън и вътре в организма 
с цел запазване на относително постоянна вътрешна среда (хомеостаза). 

7. Генетична непрекъснатост на живота – съвременното многообразие от организми е резултат от 
непрекъснати клетъчни деления. При деленията се извършва репликация на ДНК и така се запазва 
единството в наследствените качества на живата природа. 

8. Биологични основи на поведението – организмите взаимодействат с външната среда и реагират 
на промените на средата по един или друг начин. В основата на поведението стоят физиологични 
промени, които са резултат на еволюционния процес. 

9. Цялост на биосферата – биосферата е единство от взаимно свързани компоненти, цялостна 
система от екосистеми, взаимодействащи си чрез потока на енергията и кръговрата на веществата. 
Единството в биосферата се проявява в съгласувано взаимодействие на механизми, водещи до 
екологично равновесие. 

10. Опазване на природата и природните ресурси – включва оптимизиране на взаимоотношенията 
на обществото и природата. 

11. Науката като процес на търсене – изследванията в областта на биологията водят до нови 
открития и обогатяване на биологичната наука. Чрез използване на изследователският подход в процеса 
на обучение се вижда как се раждат биологичните идеи и как се развиват теориите. 

12. Науката като непосредствена производителна сила – биологичните знания се използват като 
основа в развитието на различни отрасли на стопанството и промишлеността. 

На настоящия етап на обществено развитие и навлизане на обществото в екологична криза все по-
остро се налага необходимостта от екологични знания, култура и поведение на съвременния човек. В 
този смисъл проблемът за екологичното образование е изключително актуален. Той е свързан с 
повишаване на изискванията към екологичната подготовка във всички степени на образователната 
система и реализация на тази подготовка в практиката. “Връзката между екологията и опазването на 
природата в учебното съдържание трябва да има конкретен израз чрез обобщаващите идеи, които да 
интегрират знания и дейности. Това са интегриращи концепции в екологичното учебно съдържание. 
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Интеграцията се осъществява на базата на двата основни компонента на глобалната екологична криза: 
криза в отношението към природата и криза в отношението към здравето и на базата на основното 
противоречие между обществото и природата” [11, с. 113]. 

Водещи идеи при запознаване с природната среда по роден край, околен свят, човекът и 
природата в началното училище. 

Учебното съдържание за природната среда, изучавано в началното училище, непрекъснато се 
променя, но в основата му лежат водещи идеи, които очертават развитието на науката и придават 
цялостност на учебното съдържание. Водещите идеи придават структурност на познанието за природата, 
обединяват фактите, понятията и закономерностите и улесняват формирането на знания и светоглед у 
малките ученици. Те проникват в учебното съдържание и са негова основа. Те са израз на основните 
обобщаващи теории в науките физика, химия, биология. Основите на тези науки се поставят още в 
началното училище чрез обучението по учебните предмети роден край, околен свят и човекът и 
природата. Водещите идеи в началното училище “открояват основните проблеми и акценти, върху които 
трябва да се съсредоточат усилията на учениците и учителите при изучаването на природата. Това 
допринася за разбиране, осмисляне и усвояване на знанията във взаимна връзка и система. Учениците 
могат да използват своите знания в нова ситуация само когато ги свързват с основните принципи, 
придаващи структурност на научната информация. Тази структурност се изгражда от водещите идеи” [9, 
с. 33]. Възрастовите особености на учениците не позволяват водещите идеи да бъдат формулирани в 
крайния им вид и с научна терминология, но учителят в началното училище представя фактите и 
явленията в учебното съдържание през призмата на водещите идеи. Осмислянето на водещите идеи 
трябва да се изразява в обогатяването им с нови факти. Съчетаването на фактите позволява да вникнат в 
същността на изучаваните процеси и явления. Запознаването със “същността на водещите биологични 
идеи позволява да бъде осъзната необходимостта от биологичните знания и тяхното значение за 
опазване и възстановяване на природната среда. Разкриването на тези връзки и зависимости позволява 
на педагога да създаде предпоставки за затвърдяването, осмислянето и систематизирането на знанията за 
природата” [13, с. 240]. 

Ще разгледаме водещите биологични идеи, които намират приложение в учебното съдържание 
при запознаване с природата в началното училище и дават възможност за формулиране на обобщения и 
изводи във връзка с закономерностите в развитието й. 

Както отбелязват авторките И. Мирчева [13, с. 241], А. Епитропова, Б. Ангелова [9, с. 34], 
основните водещи идеи, заложени в учебната програма и реализирани чрез учебното съдържание, са 
следните: 

1. Природата съществува обективно – с тази идея се изразява материалният характер на живата и 
неживата природа. Студентите бъдещи начални учители трябва да усвоят умението да убеждават децата, 
че материалният свят, който ги заобикаля, е познаваем. Той може да бъде наблюдаван, опознаван и 
изучаван. Този свят съществува вън и независимо от нас и може да бъде опознат. 

2. Природата непрекъснато се променя и развива – реализирането на тази идея се осъществява 
чрез конкретни примери от учебното съдържание. 

3. Хранителни взаимоотношения между организмите (биологично равновесие в природата) – тази 
идея се реализира чрез представяне на конкретни примери и факти. С помощта й студентите усвояват 
умението да разработват учебното съдържание така, че учениците да разбират съществуващите връзки 
между растенията и растителноядните животни, между растителноядните, месоядните и всеядните 
животни, да посочват подходящи за възрастта на учениците примери за хранителни вериги и така децата 
да възприемат хранителните взаимоотношения в природата. 

4. Единство между организъм и среда (единство на неживата и живата природа) – с тази 
биологична идея студентите усвояват умението да проследяват, че почти всички промени на неживата 
природа водят до промени в живата природа и че организмите непрекъснато се променят под влияние на 
факторите на средата. 

5. Причинно-следствена обусловеност на явленията в природата (цялостност на биосферата) – 
същността на тази идея е, че биосферата е единство от взаимно свързани компоненти, цялостна система 
от екосистеми, които си взаимодействат чрез потока на енергията и кръговрата на веществата. 
Единството може да бъде разгледано като единство на организъм и среда; като единство на структура и 
функция и т.н. В резултат на съгласуваното взаимодействие на много механизми се осъществява 
екологично равновесие. 

6. Място на човека в природата – студентите усвояват възможността чрез конкретни примери и 
факти да запознават учениците с възможностите човек да оказва влияние върху природната среда и да я 
променя. Тази идея се изразява в аспекта положително влияние на човека върху природата. Подчертава 
се факта, че човекът е компонент на живата природа. Разкриват се приликите между човека и останалите 
представители на живата природа. 

7. Опазване и възстановяване на природната среда – тази идея е загатната почти във всички теми, 
свързани с природната среда. С нея се проследяват и обсъждат последствията от вредното влияние на 
човека и се проследяват мерките за опазване и възстановяване на природата. 
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Класификацията на растенията е метод на познание в науката. Той е метод на познание и на 
ученици и на студенти, чрез усложняване процедурите при класификация (увеличаване признаците по 
които класифицираме) ние се изкачваме с учениците по спиралата на познанието, ръководейки се от 
идеята за цялостна картина на света. Увеличаваме ръста на класификация, като внасяме нови критерии и 
се изкачваме по спиралата на познанието. 
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Настъпилите промени в обществения живот през последните години и изграждащата се пазарна 

икономика слагат отпечатък и върху образованието. В условията на пазарно стопанство се изисква 
подготовка на специалисти, които бързо да се ориентират към нуждите на образованието при неговото 
по-нататъшно преструктуриране и специализиране. “Ситуацията на преход и икономическите условия 
обаче поставят много проблеми, свързани с цялостната подготовка и осигуряването на високо качество 
на подготовката на учители (преподаватели) в сферата на образованието. Това е свързано с 
преустройството и на системата на висшето училище, където се подготвят българските учители за 
всички степени и видове образование у нас”[1]. Организацията на учебния процес при подготовката на 
учители включва разработване на учебни планове и програми, съдържанието и структурирането на които 
трябва да отговарят на съвременните изисквания, предявени към висшето образование. Основният тип 
обучение на студентите е по дисциплини. Обучението на студентите се осъществява посредством три 
типа дисциплини: задължителни, избираеми и факултативни. Методиката на обучение по 
природознание се отнася към учебните дисциплини, изучавани от студентите при тяхната подготовка във 
висшето училище. Тя е задължителна учебна дисциплина. Може да приемем, че методиката на обучение 
по природознание осъществява интеграция в две направления – вертикално и хоризонтално (схема 1). 

Вертикално се осъществяват два вида връзки. Едните връзки са с научните дисциплини, другите 
връзки са с учебните предмети в началното училище. Учебните дисциплини са във връзки с научните 
дисциплини. Методиката на обучение по природознание като учебна дисциплина е във връзка с 
научните дисциплини. Например с биология, зоология, екология, физика, химия, математика, история, 
етология и други. Учебните дисциплини са редукция на научните дисциплини. Студентите изучават от 
тях определена част, необходима при подготовката им. Другите връзки са с учебните предмети в 
началното училище. Методиката на обучение по природознание е във връзка и с учебните предмети в 
началното училище, тъй като по методика студентите усвояват знания и умения за осъществяване на 
учебния процес по роден край, околен свят и човекът и природата в етап начален. Необходимо е 
студентите бъдещи начални учители да усвояват научни знания, да усвояват умения за преподаване, да 
познават изискванията за учебно-възпитателния процес в началното училище по роден край, околен 
свят, човекът и природата. Така у тях ще се изграждат компетенции, необходими им в бъдещата работа 
като учители. “Компетентността е индивидуално интегративно свойство на личността, което се изразява 
в спецификата на организиране и използване на различните знания и умения и позволява ефективни 
решения и поведение в различни ситуации. Компетентността е способност да се реши някаква задача и 
да се извърши нещо”[3, с. 222]. Студентите бъдещи учители ще имат знания, които ще могат да прилагат 
в зависимост от аналитичните, творческите и практическите си умения. 

От своя страна, учебните предмети роден край, околен свят, човекът и природата се намират в 
интегративни връзки с другите учебни предмети, изучавани в началното училище. Така обучението се 
осъществява в единство, а не изолирано. Учениците не възприемат знанията в рамките на отделните 
учебни предмети роден край, околен свят, човекът и природата, математика, български език, домашен 
бит и техника и др., а усещат единството на материалния и духовния свят. Възприемат го като едно цяло. 
Така се реализира идеята за единение на жива и нежива природа. Осъществяването на връзки между 
учебните предмети е положителен начин за представяне на интегрирано, взаимно свързано учебно 
съдържание. Бъдещия учител трябва добре да познава тези връзки, за да може да ги реализира в учебния 
процес. Трябва да умее да използва знанията на учениците от другите учебни предмети при преподаване 
на учебния материал, свързан с природната среда. 
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Хоризонтални са връзките на методиката на обучение по природознание (МОП) и другите учебни 

дисциплини, изучавани от студентите. Важна е връзката на методиката на обучение по природознание с 
дисциплините от групата за специализираща подготовка. Към тях се отнася учебната дисциплина 
природознание. Курсът по природознание се състои от две отделни части: явления в неживата природа и 
явления в живата природа. Чрез теоретичната подготовка по природознание студентите получават 
знания за природата като единно цяло от изключително многообразни обекти и за непрекъснатите 
промени, които се наричат природни явления. Запознават се някои явления в неживата природа, 
обясняват ги и показват начините за прогнозирането им, изучават флората и фауната и взаимовръзките и 
взаимозависимостите между тях. В курса по природознание студентите се запознават с интересни и 
близки до живота на човека явления в живата и неживата природа, единството на процесите и явленията, 
законите и закономерностите които ги управляват. Така студентите бъдещи начални учители получават 
знания за обектите и явленията от природната среда, необходими им при преподаване на учебния 
материал в началното училище, свързан с природата. 

Връзка се осъществява и с дисциплината хигиена и здравно възпитание. Основната цел на курса е 
бъдещите начални учители да получат знания за анатомичните и физиологичните особености на човека, 
да се запознаят с хигиената на различните системи, с хигиенните изисквания към рационалното хранене 
и различните видове заболявания, характерни за детската възраст. Получават познания за основните 
принципи и насоки на здравно възпитание. Най-важното е да се формира у студентите бъдещи учители 
отношение за опазване на здравето на учениците. Въз основа на получените знания за физиологичните 
основи на работоспособността на детето учителите са в състояние да обосноват и препоръчат оптимални 
съставки на дневния режим, на учебната дейност, на физическото възпитание и спортуването.  

Съществуват връзки с дисциплината математика. Усвоените знания по математика намират 
приложение при осъществяване на количествен анализ на факторите на средата, математическо 
моделиране на процесите и явленията от природната среда; прогнозиране на състоянието на средата при 
изучаване и подобряване на обкръжаващата среда. Така обучението по математика помага при 
формирането на точност и логичност на мисленето, която е нужна при решаването на проблеми, 
свързани с околната среда. 
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Усвоените знания и умения по български език и литература дават възможност на студентите да 
използват литературните източници в обучението по природознание; да използват съдържанието на 
литературния материал за реализиране на целите на урока. Да подкрепят знанията за обекти от 
природата с помощта на литературния материал – разкази, стихотворения, гатанки, пословици и др. 
Прилагат на практика създадените умения за изразително и артистично представяне на литературния 
материал в урока по методика на природознание. Използват се знанията по български и при съставяне на 
дидактични задачи и др. Например връзки се осъществяват при използването на печатни дидактични 
игри в уроците. Те съдействат за повишаване на активността и разнообразието в урочната дейност. 

Тясна е връзката на методиката на обучение по природознание с психолого-педагогическите 
дисциплини. Те се отнасят към фундаменталните учебни дисциплини.  

Психолого-педагогическите дисциплини имат връзка с природните знания, тъй като човекът е 
част от живата природа. Тези дисциплини допринасят за формиране на компетентности у студентите и 
впоследствие те формират култура у подрастващите при общуване с природата. Установяването на тези 
връзки цели изграждане на по-конкретна и обоснована представа за човека и за света, която помага на 
студентите да получат многостранно, единно познание. В тях трябва да се развие положението, че в 
единство с различните видове възпитание – умствено, нравствено, естетическо и т.н., се включва 
екологичното възпитание, в основата на което лежат висши обществени мотиви, определящи програмата 
от ценностни ориентации на личността, формира се определен тип поведение и дейност в природата. В 
курсовете по психология и педагогика трябва да се дава трактовка на такива въпроси като природата и 
сензорното възпитание, ролята на природата за формиране на наблюдателност и емоционална 
отзивчивост, нравствено и естетическо възпитание със средствата на природата, влиянието на природата 
върху основните видове дейност, а така също на съзнанието, самосъзнанието, познавателната, 
емоционално-волевата, потребностно-мотивационната сфера и социализацията на личността.  

Тясна е връзката между общата дидактика и методиката на обучение по природознание. 
„Дидактиката се стреми да установи общите закономерности и страни на обучението, които важат за 
всички учебни предмети” [2, с. 13]. Методиката на обучение по природознание се занимава с целите, 
задачите, съдържанието, принципите, формите и методите на обучение по предметите роден край, 
околен свят и човекът и природата. Дидактиката е базова наука по отношение на методиката на обучение 
по природознание и изпълнява методологични функции. 

Осъществяват се връзки и между дисциплините, даващи на студентите бъдещи учители 
компютърна подготовка и методиката на обучение по природознание. Усвоените знания и умения по 
учебните дисциплини текстообработка и информационни технологии се използват успешно в 
аудиторната заетост, самостоятелната работа на студентите, текущата и преддипломната педагогическа 
практика. Компютърът и новите информационни технологии се използват за онагледяване и неговото 
съчетаване със съдържанието, формите и методите на обучение по методика. Информационните 
технологии като средство за онагледяване дават възможност да се подобрят нагледните средства. Освен 
съществуващите статични учебни материали се използват и динамични мултимедийни разработки, 
интегриращи образ, звук, текст, анимация. Така нагледността с помощта на информационните 
технологии се поставя на качествено ново ниво. Нагледната опора вече е един комплекс, който влияе 
едновременно върху няколко сетива на обучавания. Една от модерните иновации е мултимедийното 
обучение. То е синтез на новите постижения на информационните технологии. Онагледяват се процеси и 
явления, които не може да се наблюдават. Дигиталните технологии дават възможност да се онагледяват 
процеси, които се развиват бавно във времето и не могат да бъдат наблюдавани; процеси, които са се 
развивали преди милиарди години и др. Използването на информационните технологии позволява да се 
моделират процеси и явления, за демонстрацията на които е нужно специално оборудване или е 
невъзможно да се осъществят в изкуствени условия. Така се онагледяват например темите от природна 
среда, свързани с възникването и строежа на Земята, показват се земетресенията, ветрове, хранителни 
вериги, хранене при насекомоядните растения, процеси при растенията и животните, замърсяване и 
опазване на природата и др. Мултимедията визуализира обектите, явленията и процесите и улеснява 
усвояването на учебното съдържание. Тя създава и поддържа „образователна среда, която подпомага 
придобиването на персонално и социално знание” [4].  

Тясна е връзката на методиката на обучение по природознание с другите методически 
дисциплини. По методика студентите се подготвят да осъществяват учебен процес в часовете по 
съответните предмети с учениците. Когато се осъществят връзки между отделните методики студентите 
бъдещи учители ще могат да реализират интегративни връзки при реализиране на урока. 

Може да посочим следните възможности за усъвършенстване на учебното съдържание по 
методическите дисциплини. 

Първата възможност, която отбелязваме, се отнася до участието на фундаменталните учебни 
дисциплини в интеграционния процес при конструирането на учебното съдържание по съответната 
методика на обучението по даден предмет. Когато методиката се отнася за малки ученици – I и II 
клас, тогава възпитателните елементи и процедури са значителни. При по-големите ученици тези 
елементи и процедури остават актуални, но постепенно отстъпват по-голямо място за познавателни 
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процедури, свързани със знанията, които студентите получават при обучението по специализиращите 
дисциплини. 

Втората възможност се отнася до участието на специализиращите знания в съответната 
методика. Те могат да имат строг научен характер (български език и литература, история, 
математика), но могат да имат и научнопопулярен характер, както е в природознанието. Тук 
холистичният подход в структурирането на частното научно направление на методиката на обучение 
по природознание например е не само необходимо, но и определено целесъобразно.  

Третата възможност характеризира самата технология на интеграция между двете групи 
учебни дисциплини – фундаментални и специализиращи. 

Осъществяват се интегративни връзки между методиката на обучение по природознание и 
дисциплината екология. Знанията за живата и неживата природа са фундамент на обучението по 
екология. Естествените и изкуствените източници на екологични проблеми, отношението към природата 
в аспектите на екологията (потребителско, познавателно, естетическо) и стремежът към устойчиво 
развитие на планетата се интерпретират в светлината на единението природа-общество. На настоящия 
етап на обществено развитие и навлизане на обществото в екологична криза все по-остро се налага 
необходимостта от екологични знания, култура и поведение на съвременния човек. В този смисъл 
проблемът за екологичното образование е изключително актуален. Той е свързан с повишаване на 
изискванията към екологичната подготовка на съвременния учител във всички степени на 
образователната система и реализация на тази подготовка в практиката, тъй като формирането на 
екологична култура започва от най-ранна възраст в семейството и продължава в детската градина и 
училището. Това мотивира необходимостта към типа факултативни дисциплини да бъдат включени 
лекционни курсове, които да дават екологични знания на студентите: за предмета, задачите и 
принципите на науката екология; за факторите на средата, екосистемите, видовете съобщества, биотопи 
и т.н.; за значението на екологията за формирането на цялостна взаимосвързана система от нравствени, 
интелектуални и естетически отношения, които изграждат активна жизнена позиция на личността към 
околната среда.  

Осъществяването на интегративни връзки дава възможност за осъществяване на координация и 
приемственост при преподаването на отделните дисциплини, за съчетаване на погранични познания в 
преподаването, за осигуряване на многоаспектна представа за изучаваните въпроси. Чрез интеграцията 
между отделните учебни дисциплини насочваме процеса на обучение изцяло към студентите, създаваме 
условия той да е единна система, която прогресивно и развиващо да въздейства върху знанията и 
практическите им умения, превръщаме обучението като средство между академичната и практическата 
област, между университета и училището. Така се съдейства процесът на обучение да е свързан с 
партньорство, приложение на теоретичните знания в практиката, компетентност при осъществяване на 
бъдещата професионална дейност, съобразяване с ценностната система на професията и добри връзки с 
училището.  
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Abstract: The place and the role of some interactive methods of teaching are considered in this paper. 

We stress the use of one of them, and namely the intellectual history maps in the Bulgarian history seminars of 
the college students. 
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Промените в обществено-икономическите взаимоотношения, в обществената структура и 

ценностите се отразяват най-вече на образованието, което през XXI век играе приоритетна роля в 
развитието на обществото. В европейски измерения това означава да се повишава качеството на 
образованието. Промените в образователната система са неизбежни и създават ситуация, която ще 
промени важни компоненти в процеса на обучение. Различни и нови са и образователните 
взаимодействия, усвояването на които ще даде възможност на преподаватели и студенти да постигнат 
ефективност в работата си. Това поставя на преден план йерархията на методите като компонент от 
образователната технология. Наред с класическите методи като разказ, описание, обяснение и други, с 
оглед оптимизиране и ефективност на обучението и възпитанието е нужно тяхното модернизиране и 
съчетаване с нови, по-действени и комуникативни, интегративни методи, които предлагат 
самостоятелност и голяма доза проблемност. Такъв потенциал притежават интерактивните методи на 
обучение. Те предоставят условия за общуване и интензивно взаимодействие между участниците в 
процеса на обучение, провокират творческото мислене и свободното изказване. Прилагането на 
интерактивните методи в семинарните занятия по история е гаранция за развиване на фундаментални 
умения: умение за възпроизводство на знанията, за реорганизацията им и пренос в стандартни и нови 
ситуации, умение за продуктивно мислене. 

В съвременен дидактически план се утвърди разбирането, че студентът трябва да бъде активен 
участник в процеса на обучение. Безспорно това засяга уменията на студентите за различни видове 
дейност.  

В областта на историческото образование бяха формулирани и новите приоритети: изучаване на 
миналото с цел разбиране на съвременността; поставяне на документите в центъра на историческото 
образование; изграждане на уменията и компетенциите като способност за ориентация в реални 
ситуации; развиване на историческа памет като проекция на националното и световното историческо и 
културно наследство. Така системата умения се превръща все повече във водеща сред целите на висшето 
образование, съответно в учебните програми и в Държавните образователни изисквания. По-конкретно 
системата от умения е един от основните елементи на стандартите, означени с формулировката 
„очаквани резултати”.  

Уменията се групират като общи и специфични съответно в педагогическата психология и в 
методиката по история. При много от тях прилагането на принципа на нагледността има особено 
значение за познавателната дейност на студентите. А чрез условно изобразителната нагледност (схеми, 
чертежи, картини, таблици, графики и диаграми) се показват връзки и зависимости и се облекчава 
процесът на усвояване на знанията. 

Общо по характер в методиката по история се счита например умението за графично изобразяване 
на исторически процеси. На тази основа проф. Р. Кушева в своята „ Методика на обучението по история” 
се спира на изграждането на редица специфични исторически умения, сред които и умението за четене и 
съставяне на схеми. 

Тя разглежда комплексния характер на това умение в два аспекта: като способност да се разкрива 
съдържанието на устни или писмени източници и за придаване на яснота и за „компресиране” [1, с. 200] 
на обемни описания. 

В сферата на интерактивните методи често се причисляват и техники, които изискват от 
учениците да правят асоциации. Те се основават на естествената способност на мозъка да свързва 
постъпилата информация с вече приетата и преработената. При зададена базова дума се предизвиква 
отключване на връзките (асоциациите) в мозъка. Така за кратко време се генерират множество 
асоциации.  

Използването на асоциациите в теорията е обозначено като „лъчисто мислене”. Свързва се с името 
на психолога Т. Базън. На свой ред в педагогическата теория и практика като външен израз на лъчистото 
мислене се приемат интелектуалните карти. Наричат се още „мисловни карти” и се прилагат с успех 
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както в бизнеса, така и в колективната изследователска работа [2, с. 23]. В последните три години аз 
успешно въведох и прилагам в семинарните занятия по история интелектуалните карти заедно с други 
подобни методи, като работа с исторически извори, решаване на казуси и други. 

Най-напред студентите се запознават с популярната игра на асоциации. Предлага им се като 
самостоятелна дейност изработване на интелектуална карта на понятия: здраве, мода, спорт и др. При 
задаването на алгоритъма на работа се изисква дълбочина на асоциативното мислене, използването на 
понятия, цвят, рисунка и стрелки, изразяващи връзки и зависимости, така също и символи. Резултатът от 
самостоятелната работа на учениците се осъществява върху дъската, където за кратко време те създават 
колективна ИК на съответното понятие. Отчитайки високото ниво на желание и интерес към 
поставеното упражнение, както и удовлетворението от своя собствен резултат, постепенно студентите се 
въвеждат в начините и последователността на действията за развиване на умението. Така получават 
задача всеки от тях да изработи интелектуална карта (по избор) на едно от двете исторически събития, 
които току-що са изучили: „Борба за национална църква” и „Движение за национална просвета и култура 
през възраждането”. Чрез беседа се обсъжда подробно практическата изработка. След дискусия 
студентите се насочват към ключовата дума „национализъм” като доказателство за възприетото 
схващане, че идеите движат света. Логично е изработването на ИК от всеки самостоятелно да дава 
възможност за проверка на усвоени исторически знания и постигане на търсените умения. 

Сериозно старание и системност изисква в рамките на учебния процес овладяването на такова 
понятие като „Българско възраждане”. Думата „възраждане” като ключова е основа за изграждането на 
интелектуална карта. Много добри практически резултати се получават при комбинирането на умението 
за изработване и използване на интелектуалната карта с други умения, които вече са овладени. Имам 
предвид умението за работа с писмени исторически документи. „Руско-турската освободителна война” е 
подходяща тема за ефективното съчетаване на тези различни умения. Снабдени с необходимия набор от 
документи, използвайки многоперспективния подход и под формата на възложена писмена работа, 
студентите прилагат овладените вече техники – анализ и сравнение. Представят различни гледни точки, 
тълкувания и оценки на това събитие. Самостоятелно откриват причините за различните гледни точки за 
характера на войната, мотивите, които са водещи за царска Русия, последиците за българите и самата 
Русия. С критичен анализ получават възможност да оформят обективна база за своето лично мнение, 
отношение и оценка на това събитие и да го изразят писмено. 

Едва сега, с максимален обем от знания, студентите изработват ИК по темата, като всички 
отбелязват с дума, знак и цветове съществуването на различни гледни точки. 

Удачни събития, служещи като познавателни задачи на този втори етап от овладяване на 
умението, са темите: „Организирано националноосвободително движение”, „Априлското въстание от 
1876 година” и др. При всички прояви на българското национално възраждане студентите поставят на 
централни позиции ключовите понятия „нация ” и „демокрация”. Спазвайки йерархията, редят числа, 
факти, имена на личности и демонстрират усвоена символика, а така също си служат свободно с 
техниката на колажа и компютърната графика 

В процеса на усъвършенстване на тези методи и забелязаните пропуски потърсих форма, която да 
създава условия студентите в още по-голяма степен да разкрият интелектуалните си възможности в 
рамките на семинарните упражнения. Така иновативен елемент в работата ми стана изработването на ИК 
в екип. За целта студентите бяха запознати със същността на екипа като вид група и правилата на 
екипната работа, като акцентът падна върху сътрудничеството като ключов момент в работата към 
изпълнение на общата цел. Групирането на учениците в екипи по четирима стана, както обикновено се 
случва на заявени интереси. Разпределението на роли беше следващ важен момент в етапа на формиране 
на екипите. 

По зададена тема всеки член на екипа получава задача за определено време (10 мин.) да подготви 
в писмен вид свои предложения по един (по избор) от посочените компоненти на интелектуалната карта 
– понятия, факти, връзки, символика и цветове. Освен това всеки е задължен да прочете пред останалите 
в екипа описаната своя задача (с цел да има публичност вътре в екипа и по-голяма ангажираност). 
Забелязва се индивидуално проявена отговорност от всички студенти. Тя им помага да се справят с 
възможно най-голямата им трудност – вземането на общо решение за изработване на ИК, т.е. 
постигането на консенсус. 

Какви изводи могат да направят от досегашният опит? 
Необходима е атрактивност при даване на алгоритъма за изработване на ИК. Тя води до силен 

интерес и желание студентът да се пробва сам в изпълнение на поставената задача в час по история и да 
получи адекватна оценка.  

Приложението на добре овладяно умение за сравнение на документи е необходим етап, който 
осигурява изработването на качествена ИК. 

Комбинацията между умението за работа с писмени текстове и изработването на ИК е условие за 
ефективност на учебния процес. Това съчетание работи многократно и е особено ефективно. 

ИК спомага за усвояването и разбирането на историческите факти и процеси, стимулира 
творческото мислене и усилва мотивацията за учене и разбиране. 



 129 

Дидактическата техника за работа в екип работи за максимално ангажиране и активизиране 
учебната дейност на всеки студент. Налице е обмен на знания, студентите се учат един от друг. 
Екипното изработване на ИК пък им помага да развиват умението си за общуване. В проведената от мен 
анкета студентите изтъкват рационалността на умението. Демонстрират по-голяма увереност в своите 
възможности. Осъзнават колко е важна екипната работа в бъдещата им житейска и професионална 
реализация. 

Ако интелектуалните карти са интелигентно предизвикателство за студентите, то те са 
предизвикателство и за преподавателя по отношение степента на контрола и дозировката на намесата в 
процеса на овладяване на това умение. 

Така разгледаното умение за систематизиране на исторически знания чрез изработване на 
интелектуални карти в екип се вписва в една от осемте ключови компетентности за учене през целия 
живот (Умения за учене) в рамките на Комуникационната стратегия на Република България за 
Европейския съюз. 
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В последните години в методическата литература отново се акцентира върху значението на 

документалните източници за развитието на познавателната активност и самостоятелност на студентите. 
Познавателната самостоятелност като качество на личността се характеризира с нейния стремеж и 
умение без странична помощ да овладява знания и начини на дейност, да решава познавателни задачи с 
цел по-нататъшно преобразуване и усъвършенстване на обкръжаващата действителност. Това качество 
на личността се състои от три основни компонента: мотивационен, съдържателно-операционен и волеви. 
Познавателната самостоятелност като качество на личността се формира преди всичко в учебния процес 
в хода на самостоятелната дейност на студентите. Върху стимулирането на познавателната 
самостоятелност на студентите оказват влияние и съдържанието на учебния материал, и методите на 
обучение, и неговите организационни форми, и материалната база и личните качества на преподавателя. 

Основно средство за формиране на познавателна самостоятелност е системното решаване от 
студентите на познавателни задачи, с помощта на които преподавателят организира и насочва учебния 
процес. Познавателните задачи съдържат като задължителен компонент проблемна ситуация, която 
служи като източник и импулс на творческо мислене. Според И. Я. Лернер [1] необходимо условие за 
развитието и управлението на познавателната самостоятелност на обучаемите/студентите е използването 
на система от познавателни задачи [2], която отговаря на определени изисквания. В обучението по 
история системата от задачи обхваща: 1) всички типове аспектни проблеми; 2) методите на 
историческото познание; 3) чертите на творческата дейност; 4) принципа на постепенното нарастване на 
сложността; 5) методически условия и необходимост от индивидуално включване на студентите в 
решаването на познавателни задачи. 

Проблемът с използването на документални източници за развитието на познавателната 
самостоятелност и активност на студентите не е нов [3]. В моята преподавателска практика съм се 
убедил, че документалните източници изпълняват следните функции: 

1) Илюстрация и конкретизация на информацията, изложена от преподавателя или в литературата. 
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2) Източник за придобиване на нова, но готова информация, т.е. документалният източник 
съдържа готов отговор на зададените въпроси и служи като основа за усвояване на фактическия 
материал. 

3) Източник за самостоятелно придобиване на знания в резултат на повече или по-малко сложни 
умствени усилия. Това е документален източник, поддаващ се на анализ, вследствие на което се 
установяват нови факти, правят се нови изводи, извеждат се нови проблеми, които в самия документ не 
са обозначени. Такъв тип документални източници служат като основа за съставяне на познавателни 
задачи. Това създава възможност: 

- да се научат студентите самостоятелно да анализират историческите факти и с това да се 
подготвят за самостоятелно осмисляне на текущите събития, както и за самостоятелна работа с 
историческа литература 

- да се развие у студентите умение самостоятелно да използват достъпните им методи на 
изследване, прилагани в историческата наука, за да се подготвят самостоятелно да придобиват знания 

- да се прилага по-добре принципът за индивидуализация в учебния процес 
- да се повиши интересът на студентите към по голяма креативност в областта на историята. 
Документалният източник съдържа и някои своеобразия. Той може да е посветен не на един 

въпрос, а неговото съдържание да създава възможност за поставяне на различни въпроси. Аналитичната 
работа над документалния текст може да придобие комплексен характер и да бъде насочена за решаване 
на няколко задачи. Към документа могат да се поставят въпроси, за отговор на които няма достатъчно 
данни в текста. Често въпросите към документалния източник изискват анализ на разнороден материал, 
който не се поддава на обобщение. 

Типовете въпроси и примерните етапи на работа с документалните източници ми позволиха да 
използвам в семинарните занятия не само по История на България, а и в занятията по Етнография, 
Културно-историческо наследство, Краезнание система на обучение на студентите в умение да работят с 
документални източници. През учебната 2008/2009 г. проведох анкета със 100 студенти колежани, като в 
анкетата беше включен документален текст върху изучаван от тях в семинарните занятия материал. 
Времето за отговор на всички бе еднакъв, като основа за анализа и изводите послужиха писмените 
отговори на студентите. 

Документалните текстове, включени в анкетата, бяха следните: 
1) Първата задача бе от Паисиевата История славянобългарска, като въпросите бяха два – 1. Какви 

задачи поставя Паисий пред българския народ в националноосвободителните борби? При отговора на 
първата задача се изисква студентите да направят преки изводи от текста. 

2) Втората задача бе съставена върху статистическа таблица за развитието на капитализма в 
България. Задачата, поставена пред студентите – „Направете изводи за степента на развитие на 
икономиката на България от тези цифрови данни?”, им дава възможност да отговорят на доста широк 
кръг от въпроси, които характеризират дадената тема. 

3) Третата задача бе откъс от Крумовото законодателство от византийската енциклопедия 
„Свидас” – „Крумовото законодателство от какви социални промени е предизвикано?”. Това е документ, 
в който всяка дума има по-обобщен смисъл и изискването на предварително усвоени знания е 
задължително, за да се направят търсените изводи. 

След обстойния сравнителен анализ на допуснатите грешки и слабости се оформиха следните 
основни критерии за равнището на уменията на студентите да работят с документални източници: 

1. Умение да се правят преки изводи върху документални източници с нарастваща сложност. 
2. Умение да се правят по-сложни косвени изводи върху документалните източници с нарастваща 

сложност. 
3. Умение ясно да се разграничават направените преки и косвени изводи от документалните 

източници. 
4. Умение да се обосновава правилността на направените изводи от документалните източници 

чрез логически доказателства. 
Качествените характеристики на отговорите на студентите от направената анкета, оценени по 

основните критерии, формулирани като умения, са представени в проценти по следния начин: 
Количественият и качественият анализ на данните от проведената анкета разкрива относително 

ниска степен на развитие на умението в студентите да работят с документални източници, ниска степен 
на развитие на познавателната им самостоятелност. На тази база могат да се направят следните изводи: 
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Варианти Констатирано при Анализа 
Крумово 

законодателство 
История 

славянобългарска 
Статистическа 
таблица 

1. Наличие на преки изводи 38 58 20 
2. Наличие на косвени изводи 12 30 20 
3. Наличие на неяснота в смисловото 
разграничаване на изводите 

25 40 60 

4. Наличие на логически доказателства 
на изводите 

10 18 22 

5. Осмисляне съдържанието на 
исторически документи, наличие на 
изводи, непротиворечащи на 
документалния текст 

53 36 28 

6. Описване на изводи, опирайки се на 
др. сведения, без опора в 
документалния текст 

12 25 24 

 
1. Един от основните критерии за равнището на познавателна самостоятелност на студентите е 

количеството както на преките, така и на косвените изводи, направени от тях върху документален текст. 
Данните сочат колебанията, които дори при преките изводи се движат от 20 до 58% при различните 
варианти. 

2. Особено слаби са отговорите на студентите относно умението им да правят верни косвени 
изводи. Колебанията тук се движат от 12 до 30%. Данните дават основание да се твърди, че сложността 
на документалното съдържание не влияе върху количеството косвени изводи. Причината, която 
затруднява студентите да правят такива изводи, вероятно се намира в степента на развитие на това 
умение в средното образование и в психическите свойства, които характеризират познавателната 
самостоятелност на студентите. 

3. Недостатъчен е броят на студентите, които в отговорите си доказват изводите въз основа на 
документалния текст. Рязко спада количеството на доказателства (до 10%) при работата на студентите 
над документални текстове, в които всяка дума има по-обобщен смисъл (вариант 1) и се увеличава при 
работа със статистическата таблица (до 20%). Умението да се правят изводи е основано на умението да 
се води логическо разсъждение върху текста. От обобщените данни се вижда връзката между 
логическите доказателства на изводите и количеството на косвените изводи. 

4. Неяснота в смисловото разграничаване на изводите е открита от 25 до 60% от направените 
изводи. Причина за тази грешка, допускана от студентите, е неумението им да анализират и 
разграничават изводите един от друг. 

5. Осмислянето на съдържанието на документалните източници в съответствие с характера на 
въпроса към него безусловно влияе върху изводите в работата на студентите. Изводите, които не 
произтичат от документалния текст, и изводите, които се опират само на сведения от лекционния курс, 
се наблюдават в голям процент от отговорите на студентите – от 28 до 53%. Особено трудно се поддават 
на осмисляне документи, в които всяка дума има по-обобщен смисъл. 

Статистическата таблица се осмисля от студентите със същия неуспех, както и текстовите 
документи. Въпреки някои индивидуални различия студентите допускат типични грешки и срещат 
трудности, които определят ниското равнище на уменията им да работят с документални източници, 
които са основа за съставяне на познавателни задачи. 

6. Основните критерии за равнището на уменията определят, че студентите умеят да работят с 
документални източници, ако направят всички необходими преки и косвени изводи в съответствие със 
зададените въпроси към документите, ясно ги разграничават и не допускат необосновани изводи от 
документа и въпроса към него; ако доказват истинността на своите изводи и са способни дълбоко да 
осмислят съдържанието и структурата на документите и въпросите към тях. 

Изводите направени дотук, показват, че за осъществяване на успешни обучаващи занятия е 
необходимо да се има предвид следното: 

А) правилният подбор на система от документални източници по история на България; 
Б) в хода на семинарните занятия да се анализират грешките, допускани от студентите; 
В) да се развие умението у студентите да правят логически разсъждения и да доказват своите изводи; 
Г) да се развие у студентите стремежът и умението да вникват в смисъла на предложения текст. 
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THE INDIVIDUAL WORK OF THE STUDENTS IN THE LEARNING  OF THE DISCIPLINE OF 
LOCAL HISTORY 
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Abstract: The individual work of the students is a significant factor for the acquisition of knowledge in 

the learning of the Local history discipline. By means of doing individual tasks the high quality of teaching is 
combined with the individual cognitive activity of the students. 

Key words: local history, individual tasks 
 

Дисциплината Краезнание е включена в избираемия цикъл на учебните планове на всички 
педагогически специалности. Съдържанието й е разработено в модули, като към всеки модул са 
предвидени задачи за самостоятелна извънаудиторна работа. В тези модули се дават знания от 
материалната и духовната култура на родния край, родознанието и българските празници и обичаи. 
Самостоятелните задачи дават възможност да се съчетава високото качество на преподаването с добре 
обмислено моделиране на извънаудиторната самостоятелна познавателна дейност на студентите. На 
базата на натрупания опит могат да бъдат профилирани четири основни типа задачи – с репродуктивен 
характер, с познавателно-изследователска характер, с творческа характер и с познавателно-практически 
характер. 

• Задачи за самостоятелна работа с репродуктивен характер 
Задачите за прилагане на умствени действия, действия по образец и по подражание са насочени 

към усвояване на нови знания и утвърждаване на развитието на методологичното мислене. В процеса на 
овладяване на базовите знания по краезнание е необходимо да се дават такива задачи, които изискват 
участието в единство на репродуктивни и продуктивни компоненти на мисленето, като на този начален 
етап репродуктивните имат относително по-висока тежест. Те се основават на възпроизвеждащото 
мислене, което изисква наличието на минимум изходни знания, които при изпълнението на семинарните 
упражнения определят преминаването на знания от кратковременната и оперативната памет в 
дълговременната. Репродуктивните задачи трябва да бъдат облечени във форма, която носи емоционално 
удовлетворение от изпълнението чрез изискването за нестандартно представяне на основните понятия. 
Например образно представяне на понятията роден край, обичай, родословие и др. (чрез карикатура, 
клип или друг вид изкуство). Тези задачи осигуряват разбирането на съдържанието на понятията чрез 
обличането им в образна форма. Процесът на тяхното решаване се основава на възстановяването в 
паметта на определенията на изучаваните понятия и категории, които са необходими за разбиране на 
фундаменталните основи на краезнанието и съотнасянето им с търсените образни решения. 

Целта на тренировъчните задачи е студентите да организират по нов начин познавателното 
съдържание, спазвайки неговата логическа структура. Поради това тези задачи също имат относително 
чист репродуктивен характер. Ценността на тренировъчните задачи се състои в това, че студентите 
овладяват основните механизми на дейността моделиране и могат да съотнасят, да сравняват получените 
резултати както с реалните исторически процеси и явления, така и с педагогическата теория, която ги 
отразява. Към тренировъчните занятия се отнасят и тези, които са насочени към създаване на модел от 
взаимно свързани понятия. Към тези задачи обикновено прилагам списък на понятията, чиито 
определения студентите следва да изяснят, като използват различни източници (речници, статии, 
монографии). 

За качественото изпълнение на задачите за съставяне на научен обзор студентите трябва на първо 
място да могат да диференцират основните понятия, които определят съдържанието на обзора и на второ 
място, да подредят получените резултати по определен признак. Тези задачи подготвят студентите за 
самостоятелна научноизследователска работа, и по-специално, за първия етап, който представлява 
оценка на актуалността на предстоящото изследване. 

Целта на задачите за проверка е студентите да могат сами да проследяват и проверяват 
собственото си развитие, да извършват самопроверка, да формират професионален самоконтрол, което 
съдейства за възникването и развитието на научния стил и формирането на качествата на студентите 
като субекти на професионалната дейност. Чрез проверовъчните задачи се дава възможност да се 
коригира склонността на някои студенти да дават обширни и нищо неозначаващи отговори, с които да се 
опитват да скрият своето незнание. Ето защо е нужно проверовъчните задачи да са малки по обем, 
конкретни и водещи до ясни резултати. 
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• Задачи за самостоятелна работа с познавателно-изследователски характер 
Същността на задачите с познавателно-изследователски характер се състои в това, че те изменят 

качествено дейността, в която са включени студентите. Те вече имат възможност да търсят 
самостоятелно решение на проблеми и да прилагат своите виждания и тези на практика. В този случай 
преподавателят трябва да влезе в ролята на научен консултант и ръководител, който създава ситуациите, 
при които студентите сами определят обекта и предмета на своите търсения и овладяват постепенно 
елементи от научноизследователската технология. 

Подготвителните задачи имат за цел развитието на умението на студентите да използват различни 
информационни източници. Към тези задачи спадат съставянето на рецензии, подготовка на тезиси и 
реферати, които са необходими за качественото провеждане на семинарните упражнения и 
хоспитирането. В процеса на самостоятелното извършване на подготвителните работи студентите се 
убеждават, че основите на краезнанието като научна дисциплина съчетават в себе си знания от 
генеалогията, историята и етнографията. Всички те имат характерна за тях терминология, т.е. система от 
основни понятия. Решавайки самостоятелно подготвителните задачи, студентите се учат да 
диференцират основни понятия, които да използват като ключови думи, и да се изправят пред 
необходимостта да класифицират получената информация и по други допълнителни признаци. 

Задачите за опериране със съществени признаци на изучаваните понятия функционират като 
своеобразно продължение на подготвителните задачи и формират професионалния език на студентите. 
Те се формулират като задачи за съпоставяне на сходни и различни признаци на изучавания материал. 

Познавателно-изследователска насоченост имат и задачите за констатиране (установяване) на 
състоянието на даден теоретичен или практически аспект, касаещ основите на краезнанието. Към тях се 
отнася събирането на масив от фактологичен материал (подреждане, анализиране, обобщаване и 
съхранение), задачи за параметричен анализ (установяване на параметрите на даден народен обичай или 
празник), задачи за типологичен анализ (установяване на типичното и тенденциозното в прилагането 
например на краеведческия подход), задачи с оценъчен характер (като например оценяване на 
материалната и духовната народна култура на база местните обреди и обичаи), задачи за факторен 
анализ (например установяване на решаващите фактори за по-доброто изучаване на родния край), задачи 
за системен анализ (установяване на системните характеристики на процесите на патриотично 
възпитание), задачи за причинно-следствен анализ (установяване на причините, поради които възниква 
дадена педагогическа идея и влиянието на различни определящи фактори върху нейното съдържание и 
развитие), задачи за методически анализ (съставяне и изследване на пакета от методически препоръки и 
технологични инструменти), задачи за извършване на прогностичен анализ (на основата на 
фактологичен материал да се извърши прогнозиране на развитието на някои теоретични идеи или добри 
педагогически практики). Задачите за констатиране са особено полезни на първия етап от овладяване на 
основите на съдържанието на знанията по роден край, когато се представят конкретните научни понятия. 

Задачите за извършване на експериментално-опитна работа от студентите включват компоненти, 
адекватни на основните изследователски методи на педагогиката. Чрез своята експериментално-опитна 
работа студентът се развива като субект, защото формира самостоятелно своята концепция и избира 
начините, по които може да разреши поставения пред него проблем. 

• Задачи за самостоятелна работа с творчески характер 
Задачите с творчески характер изискват от студента да намери дидактически форми на конкретни 

цели и задачи на патриотичното възпитание, като използва средствата на различните видове изкуства. 
Художественотворческите задачи са основани на образното отражение на действителността. На 
студентите се предлага да напишат собствена приказка, разказ, есе или да опишат случка, като отразят 
основните връзки и зависимости при прилагане на краеведския подход. Тези задачи са продуктивни, те 
се характеризират с висока степен на новост и оригиналност на получения продукт. Първите 
художествени задачи, които поставяме пред студентите, са да създадат приказка по опорни думи, 
например самодиви, самодивска неделя. Изисква се приказката да утвърждава характерни народни 
обичаи, обреди и да формира емоционално-ценностно отношение към тяхното опазване и съхранение. 
Творческата работа по-нататък продължава с изработване на сценарий за занимание в детската градина 
или урок в началното училище. Студентите разработват сценария и осигуряват илюстративните 
средства, които се създават в съответствие с допълнително определени ключови думи. 

• Задачи за самостоятелна работа с познавателно-практически характер 
 Учебно-практическите задачи са насочени към това студентите да се научават самостоятелно да 

получават конкретни знания за миналото на родния край. За осъществяване на процесите на получаване 
на знания за миналото на своя род и роден край студентите трябва да познават в основни линии 
историята и етнографията на страната и съответния регион лице в лице, т.е. необходимо е да ги 
разпознават не само четейки за тях, а при живия контакт с тях. Затова към тези задачи се отнася 
изработването на родословно дърво, издирването описването и представянето чрез съвременни 
аудиовизуални средства (компютър и др.) на съхранени народни обичаи, работа с веществени паметници 
в музеите и архивите. 
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Описаните задачи за самостоятелна работа извън аудиториите и тяхната класификация 
диференцират проблемите на педагогическата технология на прилагане на личностно-ориентирания 
подход. Тяхното моделиране има практическа насоченост, като основна цел е изясняване на общата 
логика на обучението по краезнание и намирането на вътрешното единство и взаимната свързаност на 
разнообразните задачи за самостоятелна работа на студентите. Оптималното използване на всички 
задачи активизира различните начини на възприемане и учене, което детерминира методологичната, 
теоретичната, практическата подготовка на студентите от педагогическите специалности в колежа. 
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REPETITION AND IMITATION THROUGH STORIES 
IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO YOUNG LEARNERS 

Zhivka St. Ilieva 
 
Abstract: Repetition and imitation are part of first language acquisition. They are necessary in second 

and foreign language learning as well. Through repetition and imitation exercises children acquire good 
pronunciation and various grammar structures. Imitation and repetition exercises are sometimes demotivating 
and boring for the young learners. In order to be interesting they have to be presented in meaningful context. 
Stories provide repetition and imitation in meaningful context and children love them. Young learners have fun 
repeating the phrases from the story many times. 

Key words: imitation, repetition, story, teaching English to young learners 
 
При усвояването на роден език периодът на възприемане на реч и невербална комуникация 

предшества вербалната комуникация. При изучаването на чужд език в училище децата трябва да 
проговорят сравнително рано. За целта са им необходими готови изрази, които в началото се използват 
като неанализирано цяло, а по-късно се разчупват. Тези изрази се заучават чрез повторение и имитация 
(както на роден език, но за по-кратко време – повторението и имитацията трябва да са по-интензивни). 
Малките ученици бързо се отегчават от еднообразни деконтекстуализирани дейности. Поради това така 
необходимите за комуникативното развитие повторение и имитация в ранните етапи на изучаване на 
чужд език трябва да се поставят в подходящ, значим за децата контекст. Приказката е обичана от децата, 
тя внася нещо познато в часа по чужд език, забавна и приятна е; предоставя многократно повторение на 
изразите и възможност за имитация от страна на учениците, както и възможности за творчество – може 
да даде контекст за упражнение за повторение и имитация и за творческа комуникативна задача. 

Пиаже [7] твърди, че имитацията е основна тенденция на детската дейност. Според Виготски [1] 
детето може да имитира само в зоната на своите възможности, която се определя от разликата между 
това, което детето може да постигне само, и това, което може да постигне с чужда помощ. Мненията 
доколко децата учат чрез имитация са противоречиви. 

Лайтбаун и др. [17] установяват, че някои деца имитират много, когато усвояват първия си език, и 
все пак техният език не се развива по-бързо или по-добре от този на децата, които имитират рядко. Нещо 
повече, децата не имитират всичко, което чуват, но често имитират селективно определени думи, които в 
момента са в процес на усвояване [17, 20]. Децата, учещи първи език, често повтарят думи и фрази, за да 
свикнат със звуковете и значението. Когато детето усети, че е научило думата, повтарянето спира [10]. 
Така имитацията отразява нивото на развитие на детето и стратегиите на преподаване на възрастните 
наоколо. Различните деца в различна степен имитират и имитацията намалява с възрастта [20]. Тя е 
важна при усъвършенстване на произношението и интонацията. Лабораторните упражнения с 
внимателно слушане и имитация са ценни за някои напреднали учащи се, но за начинаещите честата 
имитация и автоматичното запомняне може да са изключително демотивиращи. Липсата на истинско, 
значимо взаимодействие, в което децата да се стараят да разбират и да бъдат разбрани, води само до 
наизустяване на определен брой фрази, които не могат да се използват [17].  



 135 

Точната роля на имитацията в усвояването на езика все още не е напълно анализирана. Голяма 
част от това, което казват децата, е имитация на другите говорещи [20]. Според Уелс [22] децата копират 
това, което чуват, и последователността на ученето е определена от характеристиките на модела. Натина 
[4] твърди, че малките винаги подражават на възрастните или на по-големите ученици. На базата на 
различни изследвания Оуенс [20] прави извода, че имитацията не е добро обяснение на езиковото 
развитие, тъй като то не е пасивен процес на имитация. Спонтанните изречения на децата са твърде 
творчески, за да бъдат имитация на речта на възрастните (Браун и Белуджи в [20]). Чуковски [6] смята, 
че детето копира възрастните и “без да подозира, се стреми по пътя на аналогията да усвои езиковото 
богатство”, сътвореното най-често свидетелства за точна класификация на възприетото. Детето показва, 
че обработва и формулира езикови правила с форми като “eated and goed”, макар че не ги чува при 
възрастните [20]. Обучаемите съставят много нови изречения, които не са чували предварително. Тези 
изречения се основават на развиващото се разбиране на учащия се за това, как работи езиковата система. 
Социалният контекст, в който се появява езикът, помага на детето да го разбере [17]. 

Част от езика на детето изглежда имитативен, но с това не се твърди, че усвояването на езика е 
предимно имитативен процес. Възрастните наистина приспособяват езиковия материал към детското 
ниво на внимание и разбиране, предоставят модели на опростен език за детето, имат склонност да 
реагират на детските изречения така, че да се увеличи шансът детето да повтори тези структури по-
късно. Това включва непряко поведение като повтаряне и разширяване на детското изречение. 
Функцията на речта на майката може да има голямо влияние върху имитацията. Количеството на 
имитация от детето изглежда отразява количеството на имитация от майката [20]. 

В определен смисъл езикът се учи чрез имитация – без примери децата не биха могли да знаят как 
да изразяват значенията, но няма доказателства, че децата учат чрез повтаряне на това, което 
възрастният току-що е казал, повечето деца рядко имитират по този начин [22]. И все пак те са добри 
имитатори. Имитацията е една от важните стратегии, които детето използва в усвояването на езика. 
Изследванията показват, че повтарянето като ехо е стратегия в ранното изучаване на език и важен аспект 
в ранното фонологично развитие [11]. 

Когато децата първо съчетаят думи, те имат склонност да комбинират самостойни думи и да 
пропускат несамостойните думи (подобно на начина, по който възрастните пишат телеграми). От това се 
предполага, че децата разбират, че съдържателните думи са по-информативни. Детето не просто 
подрежда думи, а ги подрежда систематично, по определени модели [13]. Децата твърде рано усвояват 
по практически път, чрез подражание, модела на изречението. С постъпването им в училище започва 
съзнателното овладяване на особеностите на изречението и се развиват уменията за построяване на 
изречението като единица на речта, граматически правилно оформена, със смислово-интонационна 
завършеност и единство [5]. 

Чужд език не може да се научи само чрез имитация и механично повтаряне, но и ученето, и 
усвояването включват фази на имитация и повторение [9]. Крайната картина изглежда много сложна. 
Имитацията и упражненията са важни в усвояването на езика, макар че децата са изключителни творци. 
Включването на повторението, особено с разнообразие, е важно, но трябва да се ръководи от детските 
реакции и да се спре навреме [10]. Според Колева [3] е необходимо разумно и целенасочено “съчетаване 
на методи и похвати не само с имитационна, но и с моделираща същност и функция”. 

Луис [16] разглежда важността и възможностите, които предлагат упражненията за повторение 
(drills). Тъй като непрекъснатото повторение на фрази, заучени като цяло, е част от усвояването на 
първия език, упражненията за повторение на изрази и конструкции (drills) са важен елемент от ученето 
на втори език. Днес стандартните упражнения за повторение са табу. Луис [16] предлага модифицирана 
роля за тези упражнения. Деконтекстуализираните лексикални единици са изцяло лишени от значение. 
Упражненията за повторение са важни, но трябва да са контекстуализирани (напр. скрити в приказка). 
Могат да се направят по-интересни, като една и съща фраза се произнася по различен начин – агресивно, 
поверително, със съмнение; това са упражнения за повторение, които могат да бъдат забавни и са 
ориентирани към усвояването, а не към точността [16]. Майър и др. [18] разглеждат диалозите като вид 
полезно упражнение за повторение. Те предоставят на децата възможност да се научат да говорят 
естествено, позволяват им да станат, да влязат в роля, да импровизират; притежават характеристики на 
упражнения за повторение, но в тях има и творчество. Диалогът предоставя език малко над настоящото 
ниво, а илюстрациите към него го правят разбираем [18]. 

Значението, ритъмът, удоволствието и интерпретацията са от изключителна важност. Ритмичните 
дейности намаляват напрежението и насърчават участието [16]. Много от приказките имат естествени 
ритмични качества, които са полезни за работа върху ударение, ритъм, и интонация, а честите 
повторения ги правят идеални за преговор на новите думи и граматика [21]. Повторението поощрява 
участие в разказването, като по този начин предоставя вид упражняване по модел в значим контекст [14]. 
Отиграването на ролите предоставя полезни повтарящи се упражнения [12]. 

Механичните, деконтекстуализирани дейности трябва да се използват пестеливо [16]. Типовете 
упражнения за повторение могат да се свържат с типовете значение. Те могат да се използват с елемент 
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на проблемна ситуация, за да развият знанията за семантичното значение, сигнализирани от лексиката и 
синтаксиса в изреченията, да предоставят разширение към комуникативно ориентирани дейности [23]. 

Интерактивното представяне на приказката позволява на децата да участват в процеса на 
разказване. Интерактивното представяне започва от предварителната беседа (Според Светловская [8] 
четенето/приказката се предхожда от беседа), въвеждането на темата и представянето на героите и 
продължава по време на самото разказване на приказката. Героите могат да се въведат чрез игра, 
гатанки, или друга дейност, която позволява активното участие на децата. 

Многократното повторение на един и същ епизод в приказката дава възможност на децата да се 
включат още в първото разказване, а това е условие за интерактивно представяне. В хода на работа с 
приказки между учител и ученици се установява сигнал – поглед или жест, който показва на учениците, 
че е техен ред, че могат да се включат с повтарящата се формула в ролята на герой или разказвач. 
Участието на децата още в първото разказване им носи удоволствие, забава и чувство за постижение 
(могат да помогнат при разказването на приказката още в началото), а в начална училищна възраст това 
са важни показатели за поддържане на интерес към чуждия език, желание и мотивация за учене. 

Практиката показва, че въпреки, че не бива да се злоупотребява с тях, имитацията и повторението 
са важни за автоматизирането на новите думи и структури и доброто произношение. Приказката с 
повтарящите се епизоди може да се използва като контекстуализирано упражнение за повторение (т.нар. 
модифициран drill - Луис [16]). Всяко ново разказване е подобно упражнение. В някои случаи класът 
може да участва в приказката на групи [2], като по този начин упражнението за повторение става 
интерактивно. Отиграването на приказката с нов герой или нова ситуация е упражнение за повторение с 
творчески елемент. 

Изразите: ‘A … came near’ в “The Magic Mitten” [15] и ‘The … came and said’ в “Good Morning, 
Farmer” [19] дават възможност да се променят животните, да се добавят нови – те позволяват повторение 
с промяна и творчество. Останалите изрази в двете приказки се повтарят непроменени в началото (при 
първото и второто разказване) – децата само имитират, а след това могат да упражняват различна 
интонация и своята артистичност. 

Примерен план за работа върху приказката “Good Morning, Farmer”  [19] 
Възраст: 8 г. 
Цел: Да се усвоят думите и фразите така, че учениците да могат да ги използват в различни 

ситуации 
Задачи 
• Речникова работа: преговор на животни (sheep, duck, dog, cat, pig, horse, rabbit), въвеждане на 

нови животни (hen, goose, cow, turkey, goat,) 
• Граматика:    множествено число – правилно -s, неправилно – geese, sheep 
Сегашно продължително време (Present progressive) – Where are you going? (изразът се усвоява без 

да се обяснява времето) 
Минало просто време (Past simple) – The….. came and said….. (изразът се усвоява без да се 

обяснява времето) 
Инфинитив за цел – I’m going to the town/to the shop to buy earplugs 
• Социален език: поздрави - Good morning, Hello, Good afternoon, Good evening 
• Умения: слушане с разбиране, говорене; задаване и отговаряне на въпроси; работа с картинки 
Време: 2 часа 
Материали: картинки на животните, приказката “Good Morning, Farmer” (изключително опростен 

вариант) 
Първи час 
I. Въведение 
Дискусия за животни; картинна игра What is this? (какво е това) – преговаряне на изучени вече 

названия на животни, въвеждане на нови, упражняване на мн. ч. – ‘-s’ и неправилни, и звуците, които 
издават животните 

II.  Въвеждане и представяне на приказката “Good Morning, Farmer”; Разказване 1 с използване на 
картинки за животните; учениците могат да вземат участие 

Преди завършване на приказката може да се зададе въпросът “Къде отива фермерът?” (“Where is 
he going?”) 

III. Разказване 2 – по време на второто разказване учениците подреждат картинките на 
животните (предварително раздадени) в реда, по който се появяват в приказката. 

IV.  Поздрави (поздравете другарчето си, като използвате “Hello”; “Good morning”; “Good 
afternoon” или “Good evening”), работа по двойки 

V. Дискусия за животните, животни от фермата, които не са споменати в приказката – horses, 
goats, turkeys, rabbits, donkey, въвеждане на звуците, които те издават чрез кратки стихчета [24] 

Втори час 
I. Въведение 
Дискусия за животните във фермата – звукове, работа 
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II.  Преговор на стихчетата 
III.  Разказване на приказката с участието на учениците 
IV. Интерактивно разказване (упражняване на трите езикови модела, които се срещат в 

приказката, използване на различни поздрави и разнообразни животни) 
а) Учителят играе ролята на фермера, а учениците са разделени на групи, за да представят 

различните животни. Фермерът ги поздравява, напр. “Good morning, hens”, а те отговарят – произнасят 
типичния за животното звук, поздравяват фермера и го питат къде отива “Where are you going?”. 

б) Половината от класа са разказвачи, а другата половина са животни. Разказвачите казват кой 
идва, а животните произнасят своя звук, поздравяват и задават въпроса; ролите се разменят. Учителят 
помага да се следва редът на животните, като показва съответната картинка. 

в) Игра, в която се използват разнообразни поздрави, а животните не са подредени като в 
приказката – има непредвидимост. Учителят или учениците (по ред) назовават животно и време от 
денонощието, а останалите реагират на подадените ключови думи с репликите от приказката. 

V. Упражняване на модела ‘Where are you going?’ ‘I’m going to the… to buy …’ в ситуация по 
избор на учениците 

VI. Заключение 
Възможни междупредметни връзки: изобразително изкуство – илюстрация към приказката, 

рисуване на ферма; музика – “Old Mac Donald” и други песни за животни или за фермата; Околен свят – 
дискусия за домашните животни и за фермата 

В хода на работата върху приказка в значим контекст децата имат възможност за повторение и 
имитация, докато се забавляват с героите от приказката. След упражненията, свързани с повторение и 
имитация, и усвояването на моделите малките ученици могат да ги използват в различна ситуация. 
Пример за това са диалозите, получени в резултат на V упр. във втория час върху приказката: 

A: Hello! 
B: Hi! 
A: Where are you going? 
B: To the pet shop! 
A: Why? 
B: To buy a new pet – a pig. 
A: A pig? 
B: Yes! 
 
A: Hello, B. Where are you going? 
B: Hello, A. I’m going to the car shop. 
A: Car shop? 
B: Yes, to buy a new car - Peugeot 
A: Bye! 
B: Bye! 
 
A: Hello! 
B: Hello! 
A: Where are you going? 
B: To the shop to buy icecream. 
A: Mmmmm 
 
A: Hello! 
B: Hello! 
A: Where are you going? 
B: To the cemetery. 
A: To the cemetery?! Why? The cemetery is no good. 
B: Why? I like it! 
 
Виждаме, че в ситуациите децата проявяват творчество – те прилагат към изразите, заучени чрез 

повторение и имитация фрази и думи, научени от детските анимационни филми – получава се език, 
който, както Оуенс [20] твърди, не е чисто имитативен – децата успяват да съчетаят по различен начин 
информация, усвоена от различни източници. Чрез приказката “Good Morning, Farmer” се автоматизират 
поздравите като социален език и изразите ‘The….. came and said….’, ‘Where are you going?’, ‘I’m going to 
the…. to buy ….’. В резултат на упражненията за повторение, свързани с поздравите, децата ги 
автоматизират и нито една двойка не пропуска поздрав при по-свободното V упражнение (втори час). От 
цитираните диалози се вижда, че децата не винаги следват строго модела – те вмъкват въпроса ‘Защо?’ 
(Why) или повтарят чутото, за да изразят изненада. Тези диалози не са просто упражнение за повторение 
и имитация. Упражнението се реализира различно от различните ученици: по-неуверените строго 
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следват модела и не излизат от рамките му; при по-самоуверените се наблюдават допълнителни реплики. 
Изненадата (непредвиденият елемент) е характеристика на комуникативните упражнения. Чрез 
упражненията за повторение и имитация се усвояват изрази, които децата могат да използват в 
комуникативни упражнения, а по-късно и в процеса на комуникация. 

При обучението по чужд език имитацията и повторението имат важно значение при усвояване на 
фонетичните особености и интонационните модели, а приказките предоставят възможност за имитация и 
повторение, скрити в репликите на героите или във въвеждането на ситуацията, и поради това не 
омръзват. Предоставят се условия за творческо прилагане на моделите. 
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QUEUEING SYSTEM MODEL FRAGMENT  

FOR DISTRIBUTED DATABASE MANAGEMENT SYSTEM 
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Abstract: The paper presents a starting fragment of queueing system model for investigation of 

transaction processing in distributed databases. We begin with considering a model of a system, in which there 
are five nodes – the generators of transactions and one central node for transaction concurrency control. 

Key words: distributed databases, queueing system, concurrency control, distributed transactions, two-
phase locking, input flows, GPSS transactions 

 
“Системата GPSS World е мощна среда за компютърно моделиране от общо назначение... Това е 

комплексен моделиращ инструмент, обхващащ областите както на дискретното, така и на 
непрекъснатото компютърно моделиране, притежаващ високо ниво на интерактивност и визуално 
представяне на информацията. Използването на GPSS World дава възможност да се оцени ефектът на 
конструкторските решения в извънредно сложни системи от реалния свят” [8]. Казаното по-горе и 
изследваните литературни източници по имитационно моделиране [1, 5, 7, 8] и много други неназовани 
тук, убеждават в предимствата на средата GPSS World за имитационно моделиране на системи за 
обработка на транзакции, каквито са системите за управление на бази от данни (СУБД). Пред автора 
стои проблемът за изследването на паралелизма на транзакциите в разпределени СУБД, в които данните 
са подложени на фрагментация и репликация (тиражиране) по възлите на системата. 

1. Разпределена база от данни и разпределена СУБД. Модел 
В доклада се разглежда разпределена база от данни (РБД) в системата за управлението, на която 

организаторът на заданията работи по метода на двуфазна блокировка (two-phase locking – 2PL). По-
специално е разгледана разпределена СУБД с централен диспечер на блокировките. Обработката на 
транзакциите в такива системи е разгледана подробно в [2], [3, с. 873-874], [6] и други. В единствения 
възел, на който се намира диспечерът на блокировките, се съхранява цялата информация за 
блокировките на елементите от данни в системата в единствената таблица на блокировките. 

При стартирането на глобалната транзакция от сайт Si: I.  Координаторът на транзакциите на 
възела ТСi я разделя на няколко субтранзакции, използвайки информацията от глобалния системен 
каталог. Ако транзакция обновява реплициран елемент данни, ТСi трябва да осигури обновяването на 
всички съществуващи копия на този елемент данни. Затова ТСi трябва да изиска установяване на 
изключителни блокировки на всички копия на обновявания елемент данни, а след това да освободи тези 
блокировки. За прочитането на обновяван елемент данни ТСi може да избере всяко от съществуващите 
копия. Обикновено се прочита локалното копие, ако такова съществува. II.  Централният диспечер на 
блокировките проверява допустимостта на постъпващите заявки за блокиране на елементи от данни, 
отчитайки текущото състояние на блокировката на тези елементи: 

Ако блокировката е допустима, диспечерът на блокировките изпраща към изходния сайт 
съобщение, уведомяващо, че исканата за елемента блокировка е предоставена; иначе заявката се поставя 
в опашка и се намира в нея, докато исканата блокировка не бъде предоставена. 

На фиг. 1 е показан структурен модел на такава разпределена СУБД (РСУБД). Модулите, 
участващи в обработката на транзакциите, са изобразени с кръгчета, а необходимите данни – с 
правоъгълници. За нагледност в модела на сайта S0, където се намира единственият диспечер на 
блокировките (lock manager) LM0 и единствената таблица на блокировките (lock table) LT0, не са 
изобразени останалите компоненти: мениджърът на транзакциите (transaction manager) TM0, мениджърът 
на данни (data manager) DM0, координаторът на транзакциите (transaction coordinator) TC0, локалната база 
от данни (local database) LDB0 и службата за предаване на данни SC0. Останалите означения на схема 1 са 
Si – сайт – източник на транзакции; TCi – координатор на транзакциите в Si (в него е включен и 
компонентът за предаване на данни); SCi – системен каталог (system catalogue). Mениджърът на 
транзакциите води отчет на транзакциите, взема решения за прекъсване (abort) и фиксация (commit) на 
транзакциите и предава заявки за блокировка на диспечера на блокировките. Диспечерът на 
блокировките получава заявките за блокировка, проверява в таблицата на блокировките тяхната 
съвместимост и предава операциите четене/писане на мениджъра на данните, съответно връща 
резултатите в TMi. Мениджърът на данните асинхронно изпълнява операциите, получени от 
блокировчика. 
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На фиг. 2 е показана базова схема на изпълнение на централизирана двуфазна блокировка (2PL) в 
разпределена база от данни (РБД) с 5 възела (S1 – S5) за глобална транзакция Т2

n, обновяваща елемент от 
данни xj, имащ копия в локалните бази от данни (ЛБД) на S1 и S5 инициирана от възел S2. Транзакциите 
използват стриктна 2PL, при която елементите от данни се блокират, преди да се прочетат или обновят, 
блокировките се освобождават, след като транзакциите фиксират или абортират. 

Централният диспечер на блокировките и единствената таблица на блокировките са на един възел, 
означен с S0. 

При постъпване на транзакция във възел Si (i=2) мениджърът на транзакцията TMi изпраща 
заявката за блокировка на xl(xj) към централния диспечер на блокировките LM0 (операция 1 на фиг. 2). 
LM0 проверява в таблицата на блокировките и ако xj е свободен, поставя записа <Тип искана блокировка; 
Номер транзакцията, Номер сайт-генератор> (операция 2 на фиг. 2). Ако блокировката е 
предоставена, се изпраща съобщение до TMi (операция 3 на фиг. 2) и транзакцията Ti

n продължава 
изпълнението си – координаторът на транзакцията я разцепва на подтранзакции Ti

n(xj) според броя на 
копията на елемента xj (операция 5 на фиг. 2). 

В общия случай подтранзакциите се предават по мрежата към сайтовете изпълнители (S1 и S5 на 
фиг. 2 – операция 6). Мениджърите на данните извършват операция запис на копията на xj в локалните 
бази от данни LBD1 и LBD5 (операции 7, фиг. 2). След това подтранзакциите се връщат в ТМi (операции 
8, фиг. 2), обединяват се (операция 9) и ТМi изпраща заявка за освобождаване на блокировката на x

j към 
LМ0 (операция 10). Диспечерът на блокировките премахва записа за блокирането на xj от Ti

n, т.е. 
освобождава се блокировката на елемента (операция 11) и изпраща съобщение към ТМi (операция 12, 
фиг. 2). Ако транзакцията Ti

n обработва само един елемент от данни, тя приключва работата си и напуска 
системата (операция 13 на фиг.2). 

 
Фиг. 1. Модел на структура на разпределена СУБД при централизирана 2PL 

 
Фиг. 2. Базова схема на изпълнение на централизирана двуфазна блокировка 
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2. GPSS модел на системата за масово обслужване 
При построяване на вероятностни модели на компютърни системи от различен тип и най-вече 

информационните системи за колективно ползване, процесът на обработка на потребителските заявки се 
описва като обслужване на заявки в затворена система за масово обслужване (СМО). Броят на фазите на 
обслужване – броят СМО, съставляващи мрежата, вероятностите за предаване на заявките от една фаза 
към друга, броят на паралелно работещите канали за обслужване във фазите, средните времена и закони 
за разпределение на обслужването на заявките във фазите зависят от конфигурацията на изследваната 
система [1 и 6]. Освен това, структурата на модела, топологията на модела много зависят и от 
алгоритъма на обработка на заявките на потребителите в системата. За мрежата от СМО в модела се 
приема, че: 

- Потокът на постъпване на глобалните транзакции в сайтовете на РСУБД е Поасонов с параметър λλλλ; 
- Продължителността на обслужване на транзакциите има експоненциално разпределение с 

параметър µµµµ; 
- Обслужващите прибори са разположени последователно в паралелни канали; 
- Дисциплината на обслужване в опашките е „First Input – First Serviced”; 
- Постъпващата транзакция не напуска системата, докато не бъде обслужена. 
В нашия случай транзакциите постъпват в сайтовете по експоненциален закон. Същите се 

изпращат по паралелни канали, записват се в определени входящи и изходящи буфери, достигат до 
сайтове с необходимите данни и се предават на получателя (напускат системата). 

 
Фиг. 3 Модел на СМО по протокола на централизирана двуфазна блокировка 

На фиг. 3 е представен логическият модел на обслужване на паралелните транзакции по 
централизирания протокол за 2PL. При условие че са предоставени необходимите блокировки, 
транзакцията се разцепва и тиражира от съответния координатор на транзакциите TCi и се изпълнява в 
съответните възли – DMj, след което отново се „събира” в блока мениджър на транзакциите TMi; 
освобождава заетите блокировки – блок LT0 и напуска системата.  

Тук ще се разгледа реализацията на симулационния модел на GPSS World само за началния 
фрагмент: от генерирането на случайни транзакции до влизането им в блока LM0. 

На фиг. 4 е дадена част от GPSS модела, реализиращ началния фрагмент 
* Експоненциално разпределение със средна = 1 
ЕXPON FUNCTION RN1, C20 
0,0/.1,.104837/.22546,.25387/.33,.3988/.46179,.614632/.56199,.82063/.654314,1.0553/.72535,1.2854/.78235,1.5178/… 
BroiEl EQU 50 
****************************** 
LockTip1 FUNCTION RN3,D3 
.40,1/.70,2/1.0,3 
LockTip2 FUNCTION RN3,D3 
.20,1/.50,2/1.0,3 
DistrS1 FUNCTION V$SiteRepl1,D6 
1,2/2,6/3,1/4,5/5,3/6,4 
DistrS2 FUNCTION V$SiteRepl1,D6 
1,3/2,4/3,6/4,1/5,2/6,5 
DistrS3 FUNCTION V$SiteRepl2,D6 
1,2/2,6/3,1/4,5/5,3/6,4 
DistrS4 FUNCTION V$SiteRepl2,D6 
1,3/2,4/3,6/4,1/5,2/6,5 
FiksP FUNCTION P5,D2 
0,Fiks/1,Krai 
Opash1 FUNCTION V$SiteRepl1,D6 
1,OPA2/2,OPA6/3,OPA1/4,OPA5/5,OPA3/6,OPA4 
Opash2 FUNCTION V$SiteRepl1,D6 
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1,OPA3/2,OPA4/3,OPA6/4,OPA1/5,OPA2/6,OPA5 
Opash3 FUNCTION V$SiteRepl2,D6 
1,OPA2/2,OPA6/3,OPA1/4,OPA5/5,OPA3/6,OPA4 
Opash4 FUNCTION V$SiteRepl2,D6 
1,OPA3/2,OPA4/3,OPA6/4,OPA1/5,OPA2/6,OPA5 
TransCor FUNCTION P2,D6 
1,TRACO1/2,TRACO2/3,TRACO3/4,TRACO4/5,TRACO5/6,TRACO6 
NomSait FUNCTION P2,D6 
1,1/2,2/3,3/4,4/5,5/6,6 
Prio FUNCTION RN5,D4 
.30,1/.60,2/.80,3/1.,4 
BrEl FUNCTION RN4,D2 
.30,1/1.,2 
************************ 
VNOMER VARIABLE C1 
ElemN1 VARIABLE  RN2@50+1 
ElemN2 VARIABLE  RN2@50+1 
SiteRepl1 VARIABLE (P$El1@6)+1 
SiteRepl2 VARIABLE (P$El2@6)+1 
NMR1 VARIABLE P$El1 
NMR2 VARIABLE P$El2 
RAZRBL1 VARIABLE MX$LTA(P$El1,1)#P3 
RAZRBL2 VARIABLE MX$LTA(P$El2,1)#P4 
PRC1 VARIABLE P$CHTN1#P$CHTS1 
PRC2 VARIABLE P$CHTN2#P$CHTS2 
************************* 
GBDA MATRIX ,50,2 
LTA MATRIX ,50,5 
RAZST MATRIX ,6,1 
RAZDEV MATRIX ,6,1 
INITIAL X$BROITR1,0 
INITIAL X$BROITR2,0 
INITIAL X$BROITR,0 
INITIAL X$ZAVTR1,0 
INITIAL X$ZAVTR2,0 
INITIAL X$ZAVTR2,0 
INITIAL X$ZAVTR,0 
INITIAL MX$GBDA(1,1),1 
INITIAL MX$GBDA(1,2),0 
... 
INITIAL MX$LTA(50,3),0 
INITIAL MX$LTA(50,4),0 
INITIAL MX$LTA(50,5),0 
INITIAL MX$RAZST(1,1),100 
INITIAL MX$RAZST(2,1),120 
INITIAL MX$RAZST(3,1),130 
... 
INITIAL MX$RAZDEV(4,1),20 
INITIAL MX$RAZDEV(5,1),15 
INITIAL MX$RAZDEV(6,1),25 
************************** 
OPA1 STORAGE 2 
OPA2 STORAGE 2 
OPA3 STORAGE 2 
OPA4 STORAGE 2 
OPA5 STORAGE 2 
OPA6 STORAGE 2 
SEGM01 STORAGE 200 
SEGM02 STORAGE 200 
DaTable  TABLE M1,50,50,72 
TablGen TABLE X$BROITR,20,20,20 
TablZav TABLE X$ZAVTR,20,20,20 
RespTime QTABLE TOTALTIM,50,50,100 
********************* 
        GENERATE 60,FN$XPDIS 
Potok1  ASSIGN 2,1         
        ASSIGN 1,(MP2+FN$NomSait) 
        TRANSFER  ,BEGI 
        GENERATE 60,FN$XPDIS 
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Potok6  ASSIGN 2,6 
        ASSIGN 1,(MP2+FN$NomSait) 
********************************************* 
BEGI    GATE FV P2 
        SEIZE P2 
        FUNAVAIL P2 
        ASSIGN Nel,FN$BrEl 
        ASSIGN El1,V$ElemN1      
        ASSIGN 3,FN$LockTip1   
        ASSIGN 5,0   
        TEST E P3,1,NazEl 
        ASSIGN CHTN1,0        ; Параметрите CHTN1 и CHTS1 ще имат стойности <> 0 ако транзакцията,  
        ASSIGN CHTS1,0         ; моделирана от транзакта – само чете елемента 
NazEl   TEST NE P$Nel,1,Etik2 
        ASSIGN El2,V$ElemN2 
        TEST NE P$El1,P$El2,NazEl 
        ASSIGN 4,FN$LockTip2 
        TEST E P4,1,Etik2 
        ASSIGN CHTN2,0        ; Параметрите CHTN2 и CHTS2 ще имат стойности <> 0 ако транзакцията, 
        ASSIGN CHTS2,0         ; моделирана от транзакта – само чете елемента 
Etik2   RELEASE P2 
        FAVAIL P2 
        QUEUE TOTALTIM 
        TEST E P$Nel,1,Prebro2 
        SAVEVALUE BROITR1+,1          ; Преброяваме генерираните транзакти с дължина 1 елемент 
        TRANSFER ,Prebrg 
Prebro2  SAVEVALUE BROITR2+,1   ; Преброяваме генерираните транзакти с дължина 2 елемента 
Prebrg   SAVEVALUE BROITR+,1      ; Преброяваме всички генерирани транзакти  
        TABULATE TablGen 
        ADVANCE 4,1                             ; Обработка в координатора на транзакциите 
        GATE FV FN$TransCor 
        SEIZE FN$TransCor 
        FUNAVAIL FN$TransCor 
        TEST E P2,FN$DistrS2,Dele ;Ако номерът на сайта генератор съвпада с N на 2-рия сайт с копие на елемент 1, 
        ASSIGN 6,FN$DistrS2          ;то параметърът P6 = номера на сайта, където се съхранява второто копие на 
елемента 
        TRANSFER ,Dele1 
Dele    ASSIGN 6,FN$DistrS1 
Dele1   TEST NE P3,1,Pered1 
        TEST E P2,FN$DistrS2,Dele3 
        ASSIGN 7,FN$DistrS1 
        TRANSFER ,Pered1 
Dele3   ASSIGN 7,FN$DistrS2 
Pered1  TEST NE P$Nel,1,Pered2 
        TEST E P2,FN$DistrS4,Dele2 ; Ако номерът на сайта генератор съвпада с N на 2-рия сайт с копие на елемент 2, 
        ASSIGN 8,FN$DistrS4       ; то параметърът P8 = номера на сайта, където се съхранява второто копие на 
елемента 
        TRANSFER ,Dele5 
Dele2    ASSIGN 8,FN$DistrS3 
Dele5   TEST NE P4,1,Pered2 
        TEST E P2,FN$DistrS4,Dele7 
        ASSIGN 9,FN$DistrS3 
        TRANSFER ,Pered2 
Dele7   ASSIGN 9,FN$DistrS4 
Pered2  RELEASE FN$TransCor 
        SPLIT 1,Pat01,REPLI 
        TEST NE P$Nel,1,PrKrai 
        SPLIT 1,Pat02,REPLI 
PrKrai  FAVAIL FN$TransCor 
        TRANSFER ,Krai 
********************** 
Pat01   ADVANCE MX$RAZST(P2,1),MX$RAZDEV(P2,1)  ; Предаване по мрежата към централния диспечер на 
блокир. 
LockR1  ASSIGN 10,P$El1 
        ASSIGN NoEl,1 

        QUEUE QLM01                                      ; начало на обработката в централния диспечер на блокировките 
        SEIZE LM01 
        DEPART QLM01 
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Заключение 
Представеният по-горе GPSS World модел на фрагмент на мрежа от СМО представлява част от 

симулационен модел на разпределена система за управление на бази от данни, в която управлението на 
едновременния достъп се извършва по метода на двуфазната блокировка. Не са известни такива модели 
(от изследваните литературни източници). 
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SIGNIFICANCE OF THE GAME PLOT FOR KNOWLEDGE 

INTEGRATION IN THE PLOT-AND-ROLE GAME  
Svilen Hr. Markov 

 
Abstract: In experimental conditions we investigate the significance of the plot as a psychological and 

pedagogical condition for knowledge integration in the plot-and-role game. The basic indices for analysis are 
the number of game units for the topic, the number of contacts and interactions, the number of roles on this 
topic, the number of the children and the continuation of the game. We draw some pedagogical requirements for 
the process of planning, forming and setting the game plot. 
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Сюжетно-ролевата игра има структурни компоненти: игров замисъл, съдържание и игрови роли, 

които се намират в определено отношение с игровите действия и показват степента на развитие на 
играта като сюжетна, съвместна дейност. Несъмнено тези структурни компоненти имат определено 
значение и за осъществяването на интегративно-познавателните функции на сюжетно-ролевата игра.  

Според Д. Б. Елконин ”под сюжет следва да разбираме тази сфера от действителността, която 
децата отразяват в своята игра” [3]. В многобройните изследвания върху играта стана традиция 
разглеждането на сюжета да става не толкова от позицията на отразяването на обкръжаващата 
действителност, но и структурните елементи на сюжета, формиращи определена схема на дейността. По 
този начин сюжетът се разглежда вече като „особено описание на дейността, описание на това как и в 
каква последователност e длъжно да се развият събитията в играта” [2]. В зависимост от това под 
съдържание на играта следва да разбираме онова, което е определено от детето в качеството на основни 
моменти от дейността на възрастния, изразявани в играта, съобразно определената от сюжета "схема на 
дейността”[1]. Тази схема, реализирана в играта, създава основа за систематизиране от детето на 
предметния свят и семантичния материал, да преобразуват смислови операции, да извършат игровото 
действие, да изразяват определени отношения, зададени чрез роли. 

Можем да предположим, че чрез съответното целенасочено определяне на сюжета, в който ще се 
реализират тези схеми на дейността, ще насочим децата към определена предметна дейност на 
възрастния и чрез извършването на съответните игрови действия ще осигурим интегрирането и 
обобщаването на наличните знания у децата за съответната дейност на възрастния.  

За да проверим това наше предположение, ние организирахме сравнителни наблюдения върху 
развитието на сюжетно-ролевата игра в три групи в различни детски градини в продължение на пет 
изигравания. Особеното беше това, че игрите бяха организирани с помощта на три различни по 
съдържание сюжета, зададени от учителките. Тези сюжети бяха: 
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1. Група – конкретен сюжет не бе определен, децата бяха организирани за обща игра с помощта на 
песничка и стихче в зависимост от разпространената от някои педагози неправилна практика за 
организация и ръководство на сюжетно-ролевата игра. 

2. Група – сюжетът бе игра на „поща” в зависимост от темата, реализирана в момента в 
организирания процес на обучение.  

3. Група – сюжетът бе „нашият град" в зависимост от общата тема, реализирана във втора 
възрастова група. 

След поставянето на сюжетите учителките имаха за задача, да помогнат на децата за 
реализирането им по отношение на организацията на игровата среда, подбор и използване на материали, 
осъществяване на взаимоотношенията, но само при изявено желание и въпроси от страна на децата. С 
това фактически ние искахме да създадем условия за осъществяването на играта само на базата на 
насочването от сюжета и определения интерес, без каквото и да е допълнително ръководство от 
учителката. Искахме да установим какво ще бъде съдържанието на играта, как ще се организират и 
осъществят игровите действия, а оттам и какви знания ще се използват и действено ще се проверят в 
играта. Ето защо като основни показатели за оценка на развитието на играта по определените три 
сюжета бяха: 

1. Броят на звената по темата, определена от сюжета като критерий за обема на знанията, 
използвани в играта 

2. Броят и характера на установените контакти между ролите и звената – като критерии за 
използване и действена проверка на знанията и степента на опериране с тях в игрова ситуация 

3. Брой роли по зададения сюжет 
4. Продължителност на играта и брой на включените деца по темата – критерий за определяне 

степента на развитие на игровия интерес и установяване на броя на децата, които чрез включване в 
играта, на база на осъществяваните игрови действия затвърдяват, интегрират и обобщават определените 
знания.  

Получените резултати са предоставени в таблица 1.  
Отчитайки особеностите на групите и нивото на развитие на игровата дейност, въз основа на 

получените резултати може да се даде следната кратка характеристика на трите игри: 
І игра. При тази игра се получиха най-ниски количествени резултати. Възникнаха само 2-3 звена, 

които не бяха постоянни и трайни. Ролевото поведение бе епизодично и в повечето случаи се определя 
от предметната среда и особено от внесените нови играчки. Установените контакти между звената и 
ролите бяха малко и в повечето случаи еднопосочни (1-2). Възникна игров интерес у не всички деца, 
което определи малкия брой както на включилите се деца по темата (3-6 деца), така и 
продължителността на играта (15-17 мин.). Децата бързо напускат поетата роля и осъществяват 
предимно манипулативни действия с играчките. Общата констатация е, че играта се развива стихийно, 
без обединяващ и насочващ център. Вследствие на това се осъществява на ниско ниво на организация, 
характерно повечето за първа възрастова група.  

II игра. Възникнаха 8 звена по темата, като в играта се осъществиха разнообразни контакти, 
които след втората игра са предимно двупосочни (3-7). Постепенното разгръщане на съдържанието на 
играта бе предпоставка за реализирането на колективна игра, в която децата активно търсеха какво ново 
да включат в нея, дори след третото изиграване предложиха частична промяна на определения сюжет. 
Това и постепенното включване на всички деца в играта (не се включиха само четири деца, но като 
детска учителка и готвачи в стола, те активно контактуваха с децата от различните звена на пощата) е 
признак за възникване на траен игров интерес, на активно използване на знанията при организацията на 
съответните игрови действия, в процеса на които тези знания се обобщават. За степента на игровия 
интерес говори и фактът, че продължителността на играта достигна 25-30 мин., а някои деца изказаха 
съжаление за нейното прекъсване. След второто изиграване се създаде възможност за осъществяване на 
активна подмяна на изпълнителите на главните роли. Общата констатация е, че сюжетът създаде 
предпоставка за възникване на обща игра, насочи децата към определено съдържание и игрово действие, 
за чието построяване и осъществяване децата активно извършват мисловна преработка на наличните 
знания. Многобройните въпроси към учителката за уточняване на знания и начина на осъществяване на 
съответните действия и контакти в играта показват, че чрез сюжета децата се насочват към определено 
съдържание на играта, но неговото реализиране изисква целенасочено ръководство на прекия игров 
процес от учителката.  
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Koфициент  
на Pearson 0,416025 

Коефицент 
на Pearson 0,980648 

Коефицент 
на Pearson -0,58138 

III игра. Чрез сюжета децата определиха съдържанието на играта, което включи до три звена по 
темата, в които се включиха максимум 6-7 деца. Осъществените контакти бяха в повечето случаи 
еднопосочни (1-2). Децата не са особено активни в играта по отношение на изграждането на 
материалната среда и реализирането на игровите действия. Максималната продължителност от 15-17 
мин. се определи не от възникналия игров интерес или колективните взаимоотношения, а на базата на 
епизодично възникнали ситуации, които определиха и начина на осъществяване на игровите действия и 
контактите. Не се създаде интерес към съответната тема у всички деца (5-11 деца), което не създаде 
предпоставки за осъществяване на подмяна на изпълнителите на ролите. В играта имаше звена, които 
привидно са включени в сюжета „нашия град”, но внимателното вникване в тяхното съдържание, показа, 
че те са постоянни от началото на годината (майки, строители, лекар) и са пренесени от старите игри. 
Общата констатация е, че така определеният сюжет е твърде общ и не насочва децата към разгръщане на 
определено съдържание и контакти, не насочва децата към включване на конкретни знания за околната 
действителност при реализирането на съответните игрови действия.  

Получените резултати при проучването налагат следните изводи:  
1. Формирането на сюжета насочва към построяване на играта в зависимост от игровия замисъл. 

Той предполага определено съдържание, което съществува в обществото във вид на сложни образувания 
като производство, култура и материални отношения и не може пряко да се съотнесе към дейността на 
детето и непосредствено да се усвоява от тях. Ето защо сюжетът и съдържанието на играта се формират 
на базата на възникналия обобщен образ на дейността и предметната среда на дейността на възрастния, 
формирани в процеса на наблюденията и заниманията в организирания учебен процес, но за неговото 
реализиране е необходимо изработването на определена умствена схема на дейност, която включва както 
преработката на знанията за реалната дейност, така също и интериоризираните действия с предметите в 
процеса на играта. В този смисъл сюжетът 

а) е образец и средство за насочване към определено последователно извършване на действията в 
играта; 
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б) е средство за насочване към активна мисловна преработка на наличните знания за определената 
професионална дейност на възрастните;  

в) насочва към преноса на знания от една предметна ситуация към друга, игрови умения от един 
сюжет към друг, с което съдейства за развитието на съдържанието на играта в определена система и 
последователност.  

2. В основата на реализирането на сюжета са определените от него игрови действия и операции, 
които се развиват на базата на знания за реалната дейност на възрастните и натрупаните практически 
умения в играта. 

3. В следствие на това можем да определим сюжета, като средство за насочване към интегриране 
на знания за определена дейност на възрастните, получени чрез организираното въздействие в учебния 
процес в колективен план. Към този извод ни насочват резултатите от наблюденията по отношение на 
общия брой на децата, които използват знания от различни раздели за реализирането на определеното от 
сюжета съдържание на играта (графика 1).  

Получените най-високи резултати при втората игра ни дават основание за определянето на някои 
основни изисквания към сюжета с оглед на тези изводи: 

1. Сюжетът на детските игри следва да се разглежда като особено педагогическо средство за 
организиране на дейността на децата и като реален процес на играта. Само специалното определяне и 
организация на сюжета, целенасоченото развитие на съдържанието на играта ще даде възможност 
всички деца да се включат в играта, в която мисловно ще преработят и практически ще използуват 
определени знания за реалната дейност на възрастните. 

2. Съобразно достигнатото ниво на развитие на сюжетно-ролевата игра във втора възрастова група 
сюжетът трябва да насочва не толкова към определени звена и роли, към строго определена структура, 
която ще ограничи самостоятелността и инициативата на децата, а към конкретна обединяваща 
ситуация, която може да се определи и промени в зависимост от предварително определени 
образователни и възпитателни задачи и да е условие за развитието на игровата задача. По този начин ще 
съдействаме за развитието на съдържанието на играта, чрез което ще помогнем за непрекъснатото 
разширяване на обема от знания, използвани за реализирането на определените игрови действия, тяхната 
мисловна преработка и осмисляне.  

 
Графика 1 

3. Резултатите от наблюденията на втората игра ни дават основание да твърдим, че сюжетът 
трябва да се определя в тясна връзка и зависимост от реализираните в момента теми в организирания 
процес на обучение, тъй като чрез това се осъществява най-пряка връзка между процеса на усвояване на 
знанията и използването им в практиката на децата. По този начин най-целесъобразно се съдейства за 
свързването на компонентите на първоначалното възприемане, осмисляне и затвърдяване на знанията, 
което се осъществява в организирания учебен процес и тяхното интегриране, обобщаване и синтезиране 
по пътя на действеното им преобразуване, използване и проверка в играта.  

4. Наблюденията върху развитието на съдържанието на играта в последователност на пет 
изигравания ни дават основание да твърдим, че сюжетът съдейства за включването на всички деца в 
играта, но това става постепенно, на базата на целенасочения преход от старата към новата игра.  
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Abstract: The new paradigmatic education is a new vision and expression of the role of education for the 
development of the person and society, of its world mission. 

Accepting the relationship between the social and personal consciousness as a guarantee for the new, we 
stress the change of the personality paradigm and the social structures of the society that guarantee conditions 
for the theories and paradigms for the socio-cultural development in unity. By means of personal and 
competency paradigm as a form of juxtaposing the “cultural and educational colonialism”, special attention is 
given to globalism, cultural identity, humanism, and democracy, human development as a value, as a basis for 
transition from the objectivistic paradigms to constructivism expressing and defining the basic tendencies of the 
evolution to a new pedagogical doctrine in which the world /social/ and knowledge/ personal, subjective/ 
complement one another in building the wholeness of the worldview. 

Key words: paradigm, personal development, social competency 
 
Разглеждането на този въпрос се налага главно по две причини. Процесът на формиране на човека 

е едновременно обект на много науки – философията, социални и биологически науки, но единствено 
педагогиката се стреми да открие и анализира начините за по-рационално овладяване на опита, т.е. 
педагогическото формиране (преднамереното образование), различаващо се от противоречивостта и 
стихийността на социализацията (непреднамереното образование) или естествените психо-физиологични 
механизми на съзряване и развитие. 

От тази гледна точка целенасоченото формиране на личността се характеризира със специално 
организирани дейност, въздействие и взаимодействие, в които се осъществява психолого-педагогически 
процес на овладяване на социален опит. В този смисъл най-дълбоката същност на образованието и 
възпитанието като факт е психолого-педагогическият процес на овладяване на социален опит, на 
формиране и реализация на личността. Ръководството и управлението на това целенасочено формиране 
на личността се състои в съзнателно използуване на система от цели и съдържание и съответни на тях 
методи, форми и средства, съобразени със закономерностите на педагогическия процес. В същото време 
трябва да подчертаем, че същността на преднамереното образование е не толкова и само в методите и 
средствата на въздействие и взаимодействие, колкото в съдържателната, мотивационната, 
операционната и комуникативна страна на собствената дейност на субектите на усвояването, която 
педагозите (субектите на управлението на педагогическия процес) насочват, подпомагат и стимулират. 
Ето защо целенасоченото формиране на личността като обект и основна цел на педагогиката трябва да се 
разглежда като единство на процесите на развитие на личността (психологически подход) и процеса на 
нейното възпитание (педагогически подход), единство, даващо основания правилно да се определят и 
реализират социално-педагогическите изисквания на обществото към този процес. 

Утвърждаването на социално-педагогическия подход отразява по-пълно и точно същността на 
педагогиката като наука и практика, като форма на отразяване, но и на ръководство на педагогическата 
реалност. Този подход се дефинира така: ”обект на педагогиката е развитието, формирането и 
реализацията на личността, а предмет – целенасоченото й развитие и формиране, т.е. педагогическото й 
формиране” [14, с. 74]. 

Така формулирани предмета и обекта на педагогиката я определят като наука за свойствата и 
закономерностите на преднамереното образование в контекста на психо-физиологичното развитие и 
социализацията на личността, на педагогическата дейност, взаимодействието (комуникацията) и процеса 
на предаване и усвояване на социален опит, на педагогическите цели и средства/педагогическите 
системи [15]. 

Става ясно, че педагогиката има за предмет главно целенасоченото, т.е. преднамереното 
образование. То има следните сфери: 

- образованието – възпитанието като обективен факт на целенасоченото развитие и формиране на 
личността (цел) 

- образованието и възпитанието като субективно конструирано ръководство и управление на 
целенасоченото формиране на личността (задача) 
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- образованието и възпитанието като съзнателно осигуряване на условия и средства за формиране 
на личността (задача) [15, с. 10]. 

Според философско-социологическото определение целта е мислен и желан резултат от някаква 
дейност. В педагогиката целта е мислен и желан (възможен и очакван) резултат от учебно-
възпитателната дейност. 

Традиционно това е формирана в съответствие с определени и осъзнати социални условия и 
изисквания (социална поръчка) личност, разбирана като набор от присъщи типични качества [6, с. 103]. 
Така формулирана, тя е съставна част от нормативната култура на обществото и става образователна цел, 
когато се установи, че е валидна и за следващото поколение [Пак там]. Целите са предвиждани качества 
на личността или идеални психически диспозиции, които трябва да могат да се изразят в приложими 
понятия. Важното и същественото е, че те не трябва да означават процес, а неговия резултат. Колкото 
по-малко абстрактна е една цел, толкова по-удобна за педагогическа операционализация (таксономия) е 
тя [Пак там]. 

В педагогическата литература и практика съществуват различни теории и доктрини, основани на 
различни методологии и концепции, т.е. различни мисловни модели за интерпретация на 
педагогическата проблематика, свързани с определянето и структурирането на целите и задачите на 
образованието и определянето облика и характера на съответните им педагогически системи. 

Това разнообразие, на първо място, прави актуален въпроса за подходите при определянето на 
педагогическите цели. Л. Попов определя два аспекта на проблема за педагогическите цели [10, с. 114]: 

- социално-педагогически – обща представа за социален тип личност, като идеал за 
педагогическата дейност на двата субекта; 

- методически – като предварителна идея за резултатите от педагогическата дейност. 
В педагогическата теория има утвърдени няколко идеални представи за развитието и реализацията 

на личността, имащи водещо значение през различни етапи в развитието на обществото –
монофункционализъм, всестранност и хармоничност. В синтетичен вид те са определени още от 
Коменски – „Homo univeralis” – човек на своето време, а в сегашно време в САЩ в доктрината за 
„всестранна компетентност”. От теоретическа гледна точка тези идеални представи водят често до 
смесване и едновременност на отделните, но различни етапи на развитието, погрешно отъждествяване на 
функционалност, духовен облик, идеал-автономност, размиване на различието между развитие и 
реализация, а от практическа гледна точка – до невъзможност да се конкретизират в достатъчна степен 
детерминираността, съдържанието, таксономията на образователните цели и етапите на тяхното 
реализиране. С оглед, преодоляването на тези недостатъци има разработени варианти за определяне на 
различни нива на целеполагане. Един от тях е на Л. А. Беляева [Беляева, Л. 1985, 31 с.] и включва: 1. 
Цел-идеал. 2. Конкретно-историческа модификация на личността. 3. Система от социални роли, които 
трябва да се овладеят от личността. 4. Система от социално необходими ценностни ориентации. 

Теоретичната педагогика, определяйки въпросите за педагогическите цели като първостепенни, се 
разделя на две взаимно свързани части: 

- теология – съдържателното и философско обосноваване и определяне на педагогическите цели 
(философия на образованието) 

- методология – разкриване пътищата (методите) за постигане на целите, като се основава на 
единството на психологически и педагогически знания и опит (психология и педагогика) [9]. 

Но преди разглеждането на посочените части считаме за необходимо да направим кратък 
теоретически анализ на преднамереното образование по отношение на неговите основни (базови и 
надстроечни) елементи [15], тъй като по този начин ще очертаем логиката и последователността на 
анализа и структурата на настоящото изложение съобразно формулираната тема. 

1. Педагогическа дейност – вид социална дейност, подчинена на реализирането на определени 
педагогически цели. 

2. Педагогически явления – социалнопсихологически явления, свързани с целенасоченото 
формиране на личността 

3. Педагогическо взаимодействие – отношение и характер на връзката между въздействие, 
стимулиране и ръководство на учителя и активността на ученика. 

4. Педагогически процес – характерът и обликът на системата от педагогически въздействия при 
реализиране на образователните цели, последователност от операции, психологически процеси и 
състояния, в резултат на които се овладява социален опит. Два аспекта: организационно-педагогически – 
дейност и взаимодействие; психолого-педагогически – овладяване на социален опит. 

5. Педагогически закономерности – характеристики, главно психолого-педагогически и 
социалнопедагогически, заемащи възлово място, тъй като отразяват зависимостта на целенасоченото 
формиране от базовите педагогически явления (дейност, взаимодействие и процес) и са определени от 
надстроечните (педагогическа система, концепция, стратегия). 

Посочените базови елементи, взети заедно, определят единния и многомерен характер на 
педагогическото формиране, изразено в определена педагогическа система, която представлява: 
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1. Единство на специфична система от водещи цели и съответни съдържание, принципи, методи и 
средства на педагогическо управление. Философия, методология и намира израз в педагогическа 
доктрина и подход. 

2. Съвкупност от генетичната и социо-културната предопределеност върху физическото, 
интелектуалното и социалното развитие и формиране на личността (водеща психологическа теория за 
личността, същност и структура на развитието й). 

3. Система на ръководство и управление на педагогическата дейност, взаимодействие и процес. 
Основни цели и положения за определяне облика и ефективността на педагогическото управление и 
ръководство определят последователността в организацията и изграждането на целостта от взаимно 
свързани части. 

4. По отношение на границите на педагогическото управление – възможности за осъзнаване и 
оценяване на знанията и социалния опит, ниво на обучаемост и възпитаемост, граници и параметри на 
автономността на личността, отношение между авторитарност и съуправление. По същество това са 
променливите величини, обозначени във възрастови особености, определящи спецификата на 
педагогическата система. 

5. Единство на организационно-педагогическо управление на дейности и взаимодействия – 
психолого-педагогическо управление – психически процеси и състояния при усвояване на социалния 
опит – мотиви, процеси на усвояване и приложение на социалния опит, управление на процеса и 
резултата (обуславящо единството на психологически и педагогически подходи и аспекти) на 
педагогическия процес. 

Това, което обединява елементите на педагогическата система и определя нейния характер, е 
концепцията, която е: 

1. Система от възгледи при определяне разбирането на конкретни процеси и явления, в случая 
педагогическия процес 

2. Определящ замисъл или виждане по отношение на основните проблеми и закономерности 
3. Израз и форма на планирането, при които на базата на оценки на определящите елементи и 

структури и достигнатото равнище на педагогическия процес като цяло се извършват научно обосновани 
предвиждания на основните насоки на бъдещото оптимизиране и развитие, осъществявани в и чрез 
формите на неговото планиране. 

Както вече посочихме, от гледна точка на същността на преднамереното формиране 
педагогическият процес е форма на субект-субективно взаимодействие и можем да го определим и 
разбираме като насочен, ръководен и систематизиран. Ето защо основните направления за изграждане на 
концепцията, на първо място, са важни и определящи в единство същността на педагогическия процес, 
тъй като определят целите, задачите, съдържанието, характера на процеса, принципите, методите, 
формите и резултати, т.е. да се определи характерът и спецификата, водещите аспекти на въздействие и 
взаимодействие, разглеждани като условие за прехода от субект-обективни към субект-субективни 
отношения в определена образователна степен, в случая предучилищното възпитание. 

На второ място, концепцията, определяща психологическия и педагогическия аспект на 
педагогическия процес като закономерна и фундаментална връзка и изискване, предполагаща не 
смесване или абсолютизиране, водещо до деформация, подмяна или двузначно тълкуване на развитието 
на децата съобразно условията, в които то протича, а динамично единство, съобразено с възрастовите 
особености и изразено в определянето на единни цели (педагогически и психологически) за всяко 
конкретно въздействие поотделно и подреждането им в педагогическа система като цяло, изразено в 
доктрина и подход и обобщено като парадигма, модел, таксономия на цели, принципи и закономерности. 

Така структурирана, концепцията е в основата на педагогическата система, като теоретичните й 
основи се градят съобразно водещи философски теории и тенденции в развитието на обществото, върху 
психолого-педагогическите аспекти на съвременните постижения на теориите за структурата на 
личността, таксономията на образователните цели, онтодидактиката и диагностиката на развитие на 
децата. Тя трябва да е виждане и основа на взаимодействието между интересите и възможностите на 
личността, от една страна, и обществените потребности и интереси за развитието и усъвършенстване на 
качествата на човешкия потенциал в демократичното гражданско общество, от друга. 

Концепцията има основно и определящо значение за изграждането на педагогическата система, 
която намира израз по-късно в съответна програма (систематично изложение на основни цели, задачи, 
насоки на работа и съдържание) и Държавни образователни изисквания и едва след това в принципи за 
изграждане на съответна технология като конкретизация на системата в процесуален план. 

Казаното по-горе определя последователността на анализа по посока главно на теологическия 
аспект на определянето на водещата педагогическа концепция и основните елементи на съвременната 
парадигма на системата от образователни цели : 

А) Определяне на водещите обществени изисквания и тенденции – определящи основната 
характеристика и съдържание на педагогическата концепция и основните принципи при изграждането на 
съответната и парадигма на системата от образователни цели. 

Б) Философски аспект – методологично и съдържателно обосноваване на педагогическите цели. 
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А. Изминалият ХХ век и първите няколко години на ХХI век с основание се разглеждат като 
преход към свръхмодерно общество, в което глобализацията и технологизацията играят първостепенна 
роля. Тези изводи се базират на определените три „шока източници на движение”: 1) нарастване на 
икономическия обмен до световни мащаби; 2) възход на информационното общество; 3) ускоряване на 
НТР [2]. 

С развитието и все по-мащабното разгръщане на комуникациите и на информационните потоци 
светът постепенно върви към тотална универсализация, засягаща не само материалната, а и духовната 
сфера. В съответствие на това проблемите на образованието се свързват с тенденцията за глобализация 
на световната общност по посока на изграждането на “единен свят”.  

Както се изтъква в доклада на Международната комисия за образование за ХХI век пред 
ЮНЕСКО, изнесен от нейния председател Жак Делор, изискванията на глобализацията и културната 
идентичност трябва да бъдат възприемани като взаимно допълващи се, а не като противостоящи [4]. 

Тези постановки се потвърждават изцяло и в доклада на председателя на Световната комисия за 
култура и развитие Хавиер Перес де Куеляр [5]. В този доклад се лансира едно по-различно виждане за 
ролята и значението на културата, определящи една нова парадигма, че развитието на обществото и на 
икономиката не са нищо друго, освен част от културата на един народ. Културната свобода е колективна, 
а не само индивидуална. Тя гарантира свободата като цяло, защитавайки не само групата, а и правата на 
всеки неин член. Плурализмът в културата трябва да бъде основен и винаги действащ в обществото 
принцип. 

Една от съществените особености на глобализацията е промяната на нагласите за приемане и 
разбиране на другите и на света, за разширяване на контактите и взаимното разбиране между хората, за 
правата на човека, за диалог между културите, за изграждане на демократично гражданско общество, 
което да акумулира всичко ценно от прогреса на човешката цивилизация. 

Става ясно, че духовното развитие на човечеството до голяма степен зависи от хуманизацията и 
демократизацията на обществото и на образованието. Динамичните процеси в обществото изискват 
глобален преход към ново парадигмално образование, при което парадигмата е разглеждана като образец 
на конкретно решение на образователните проблеми, който се използва в качеството си на модел, 
заменящ експлицитно разгърнати правила и стандарт за правилното дефиниране на проблема и 
законосъобразността на неговото решаване [7] и предполага създаването и утвърждаването на радикално 
нови познания, принципи и идеи, които са подготвяни от цялостното материално и духовно развитие 
[12]. 

Предизвикателствата на бъдещето поставят въпроса за приоритетните ценности. В доклада на 
Международната комисия за образованието за ХХI век се подчертава водещата роля на образованието 
за развитието на личността и на обществото, и на неговата световна мисия. 

В ”Образованието – скритото съкровище” са формулирани четири фундаментални цели на 
образованието през нашия век [4]: 

- да се научим да знаем, което означава да овладеем способността да разбираме 
- да се научим да правим, така че да успяваме, да бъдем градивни 
- да се научим да живеем заедно, така че да участваме и да си сътрудничим с останалите хора 
- да се научим да бъдем, което означава да се движим напред. 
Първа цел – с основание съвременното образование се определя преди всичко като образование за 

човешкото развитие. То има много по-важна цел от целта да осигурява обучена работна сила за 
икономиката: ”то трябва да прави от човешките същества не средство, а мерило за развитието” [Пак 
там]. Хуманистичният, антропологичният подход в образованието се противопоставя на технократичния, 
”потребителския” подход към човека. Основна негова цел е развитието на индивида и на обществото. 
Всеки индивид трябва да бъде обучен да използва възможностите за обучение и учене през целия си 
живот, както за да обогатява собствените си знания, така и да се приспособява към променящия се 
сложен свят. Откроява се глобалната тенденция социално ориентираното и строго регламентирано 
обучение да се заменя с личностно-хуманистичната образователна ориентация, т.е. съвременното 
училище да бъде антропоцентрично – в центъра да е конкретният ученик и начините и формите на 
обучение в максимална степен да стимулират неговото личностно развитие. Парадигмата ”натрупване на 
знания и механична унификация”, т.е. образование с репродуктивен и консумативен характер, се заменя 
с парадигмата “ гарантиране на личността като неповторима, но съизмерима ценност”, т.е. 
образованието е средство, а не цел в живота на човека, то е преди всичко личен и свободен избор и след 
това обществен въпрос. Основни характеристики според М. Фъргюсън [1, с. 102-103] са перманентност в 
развитието на личността чрез самообразование и утвърждаване на Аз-а; знанията средство, а не цел на 
развитието; развитие на интелекта по посока на нестандартното, алтернативно и творческо мислене и 
поведение; нагласа за промяна в ценностните ориентации и поведение; създаване на технологии, 
насочени към интериоризация и персонификация на педагогическото въздействие и др. 

На второ място – посочените фундаментални принципни положения очертават прехода от 
усвояването на знания и умения към формиране на социални умения и компетенции. Налице е 
неудовлетвореност от образователната парадигма ”знания-умения-навици”, превърната в цел и самоцел 
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на досегашната образователна практика и замяна с нова, при която ученикът е в центъра на 
образованието, чрез което наред със знанието и разбирането се формира нова култура на учене, насочена 
към формиране на умения за пълноценно съжителство, разбирателство с другите, но и умения за 
трансформиране на знанията в компетентност, за оцеляване и персонално развитие.  

В обобщение на направения кратък анализ дотук можем да определим общата цел на 
съвременната педагогическа концепция като формиране на личностна компетентност, ориентирана 
главно към усвояване на знания през целия човешки живот и към овладяване на все повече умения за 
въздействие върху средата. Тази формулировка определя основните принципи на изграждане на 
основната парадигма (теоретичен модел) на системата от цели на образованието: 

- Образователните цели са динамична система, която трябва да съответства на динамиката на 
социалните промени и изисквания, които обществото поставя към образованието 

- Системата от образователни цели да е личностно насочена 
- Системата от образователни цели да включва четири основни компонента [8]: 
- за мотивация на ученето 
- за усвояване на знания и умения 
- за формиране на компетенции 
- за изграждане на отношение към изучаваното 
- системата от образователни цели да е изградена на принципа на йерархия на посочените 

компоненти, определящи обобщената структура на изучаваната реалност. 
Б. Според определението на Енциклопедия „Британика” философията на образованието е 

„теоретична и приложна изследователска област, в която философските методи се прилагат при 
изучаване на образователни проблеми”. Тя е наука за съществуването и генезиса на човека в 
образователното пространство, за предназначението на образованието и неговата роля, влиянието на 
съдбата на личността, обществото, държавата, за целите и смисъла на образованието, неговата 
методология (Е. Г.Осоговски). Най-общите въпроси на образованието обуславят парадигмата на 
образованието (А. Н. Поддъяков). Обекти на философията на образованието са главно човекът, неговите 
същностни характеристики в аспекта на образователните дейности, целите на образованието от гледна 
точка на баланса между потребностите на човека на различните етапи от неговия жизнен път и 
изискванията на обществото, системата и характера на процеса на образование и развитие на човека, 
съдържание, методи, средства и организационни форми на образованието [13]. 

Всяко философско течение има свое представителство в педагогиката. Основни положения от 
всяка философска теория се използват за разрешаването на педагогически въпроси и правенето на 
педагогически изводи. В рамките на различните философски доктрини са се формирали различни 
разбирания за образованието, т.е. различни модели за мислене при интерпретацията на педагогическата 
тематика. Главните съвременни подходи са два: емпирико-аналитически – ориентиране на съответните 
науки за човека като типологическо същество, подчинено на закони (биологични и социални) и 
хуманитарни направления, в които човек се интерпретира като личност, уникална индивидуалност [6]. 

Общите за социалните науки холистична и индивидуална парадигма имат своята проекция и в 
педагогиката. Запазвайки основните си характеристики, тук те имат особено значение, отнесени към 
образованието на човека – индивидуална (егоцентрично-индивидуалистична) и социална 
(социоцентрично-колективистична) [15]. 

В съвременното образование те се проявяват в две основни тенденции – формираща 
(традиционна) доктрина и хуманистична (личностно-ориентирана) доктрина [6]. 

Формираща (традиционна) доктрина. Традиционалистки (академичен) модел, основан на 
консервативната роля на училището, целта, на което е предаване на младото поколение на есенцията 
на културното наследство на човешката цивилизация: знания, умения, навици, идеали, ценности, 
технологии, всичко, което води до индивидуално развитие на човека и до съхранение на реда в социума. 
При този подход човек е ценен само като носител на определени знания, като образец на определено 
поведение. 

По-късно при рационалистическия й модел, фокусът е не върху съдържанието на образованието, а 
върху ефективните начини за усвояване на знания и формиране на умения. Целта е формиране на 
“адаптивен поведенчески репертоар”, съответстващ на нормите и стандартите на културата. Цел – 
списък от знания, умения. Основни понятия – учене, тренинг, тест, корекция. Отношението на учителя 
към ученика се гради върху принуда, изисквания, императиви. Обща и доминираща, единна за всички 
линия на психическо развитие. 

Съвременната тенденция за промяна в педагогическата доктрина се свърза на първо място по 
същество с отказа от нормативизма и унитаризма на традиционната просветителска концепция (знаещ 
човек), с нова представа за образоваността – става смяна на антропологическите основания на 
педагогиката. Съвременни измерения на понятието “образован човек” са формиран устойчив светоглед, 
подготвен за живота, способен да осмисли своето място в живота, ориентиращ се в сложните проблеми 
на съвременната култура; „свободна творческа личност, разбираща другите, способна да мисли, общува 
и практически да действа, развитие на разнообразни способности със системен характер и висока степен 
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на продуктивност, всестранно развитие, разбиращ и приемащ другите културни позиции и ценности, 
нравствено отговорен човек” [6, с. 40]. 

Промените във философията на образованието са породени, на второ място, от промяната в 
разбирането за природата на човешкото учене и за условията, които могат да му влияят. В 
психологията представите за обучението се променя от обективистичните парадигми бихевиоризъм 
(асоционистки представи) и когнитивизъм (обучението като информационен процес) към 
конструктивизъм. Това намира израз в следните, очертани от практиката тенденции на еволюция към 
нова педагогическа доктрина: 

- От дейностно центрирана към личностно центрирана педагогика, подход, “съсредоточен върху 
детето”, върху неговите способности и възможности 

- От пасивно към активно мислене и запомняне 
- От обучение, свързано с външно стимулиране (бихевиоризъм), към развиващо обучение. 
Съвременен отговор на тези тенденции ни дава конструктивизмът, философска теория, която 

обяснява природата на човешкото знание и процеса на учене. Той определя знанието не като „за” света, а 
като „определящо” света. Знанието не е статичен предмет, а се получава чрез участие и контакт на 
индивида със съдържанието, а не чрез имитация или повторения, както е в посочените по-горе 
традиционни дидактически памет-ориентирани модели, така се постига по-висока степен на 
интернализация и разбиране [6]. 

Ето защо конструктивизмът е едно от най-влиятелните течения през последните 20 години на ХХ 
век. Тази нова концептуализация на мястото и ролята на детето като обект на социално-педагогическо 
въздействие и субект на взаимоотношения в процеса на обучението се свързва с имената на Дюи, Пиаже, 
Виготски, Брунер и с практиката на обучението чрез откриване. 

В теоретичен план съществуват три типа конструктивизъм: 
- екзогенен конструктивизъм – външна действителност, на която отражение е знанието. 

Умствените структури се развиват, за да отразят организацията на света. 
- ендогенен (когнитивен, психологически) конструктивизъм (Пиаже) – концентриран е върху 

вътрешните, индивидуални процеси на конструиране на знанието, стимулирано от вътрешните 
познавателни конфликти (липса на равновесие между опита и съществуващите познавателни схеми) 

- диалектически (социокултурен) конструктивизъм (Виготски) – разглежда произхода на 
конструиране на знанията от социалните взаимодействия на хората (учители и ученици). Това е пряко 
отражение на социокултурната теория на Виготски, подчертаваща ръководството на ментора, 
позволяващо на ученика да достига последователно по-сложни нива на знанието и разбирането и в 
крайна сметка независима компетентност. 

От тези позиции по отношение на връзката образование и развитие в обобщен вид могат да бъдат 
изведени две гледни точки: 

- Образованието е само външно условие за съзряване и развитие. Развитието създава възможности 
– образованието ги реализира, или образованието следва развитието (Ж. Пиаже) 

- Образованието се осъществява под формата на непрекъснато стимулиране чрез образование (Л. 
Виготски, Дж. Брунер). 

По същество посочените гледни точки са отричане на традиционализма (главно Платон и Ж. Ж. 
Русо, а по-късно Пиаже, при които образованието е чисто психологически процес), развитието води 
знанието, т.е. знанието е възможно, само ако методите на обучение съответстват на тяхната естествена 
природа (вътрешен фактор на развитие) и заменена с алтернативата, представена в научните трудове на 
Виготски, който разглежда образованието като процес на натрупване на културно определено знание 
чрез когнитивни инструменти (определящи разбирането), унаследени от еволюцията и културната 
история. [3, т. 3-4]. 

Внимание заслужават главно двете основни тези, дефиниращи ролята на образованието за 
развитието: 

- Генетичен (психологически) конструктивизъм – Ж. Пиаже – целта е развитието на детската 
индивидуалност, чрез отчитане на неговите интереси и потребности. Развитието е естествено, спонтанно 
и неконтекстуално, биологически предопределено и еднакво за всички, независимо от социокултурните 
им особености и образованието трябва да се съобразява с развитието на детето (пасивно 
образование) 

- Социокултурен конструктивизъм – Дюркем – 1912, Щерн – 1916, Виготски – 1930, Леонтиев – 
1932, Лурия – 1928, Дюи – 1938 и др. Индивидуалното развитие е резултат от социалните 
взаимодействия, чрез които културните значения се интернализират от личността. Социокултурните 
подходи към образованието и развитието са основани на концепцията, че човешките действия се 
реализират в културни контексти, определени от езика и други символни системи и по-добре може да 
бъдат разбрани в техния исторически контекст [3]. ”Културата е важна променлива в образованието. 
Опитът, историята и културата на учениците не може да се игнорира, ако се очаква от тях да играят 
активна роля в строителството на тяхното бъдеще (конструктивизъм). Основния факт на нашата психика 
е факта на посредничеството” (...) извод, формулиран в основния генетичен закон за културното 
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развитие, според които ”интерперсоналните/интерментални процеси са предшественици и необходими 
условия за появата на индивидуални (интраментални) психически процеси” [3].  Развитието се 
осъществява под формата на непрекъснато стимулирано от възрастните (образование) преминаване на 
уменията от зоната на близкото развитие в зоната на актуалното [3]. Зоната на най-близкото развитие е 
определена като разстояние между нивото на фактическото развитие и нивото на потенциалното 
развитие, което се проявява във взаимодействието между повече или по-малко способни участници. 
Според Виготски това е потенциалът, който всеки човек има за обучение и пълноценното му проявление 
изисква ръководство или сътрудничество в условията на образователен процес, който трябва да 
ръководи развитието, което превръща концепцията за развитието в теория за обучението, т.е. 
динамична теория за преподаването и ученето, при което двете страни се обуславят взаимно 
(преднамерено образование). 

В обобщение на казаното дотук можем да определим водещите положения на конструктивиския 
модел на образованието и неговите цели: 

1. Основната цел е личността. 
2. Образованието е ориентирано към обучаващия се. 
3. Целите се определят от учителя в сътрудничество с ученика, основано на неговите потребности. 
4. Проблемите се решават релевантно на личността на ученика. 
5. Знанието не е цел. Индивидуалното знание е резултат от конструиране на значения и 

интерпретация, родени от опита на ученика, от експериментиране, подлагане на съмнения и анализ на 
задачи, което има предимство пред предаването на знания и регистрация на информация, предадена от 
другите. 

6. Знанието е индивидуално и е социално конструирано, основано на персоналния опит. 
7. Основни характеристики – коопериране на учител и ученик, диалогично обучение, 

индивидуално познание, неструктурирани дейности [6, с. 154]. 
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Abstract: We follow studying the grammatical category of definiteness of nouns and adjectives in 

Bulgarian Language classes with students of pedagogical specialities. In order to acquire the spelling and 
pronunciation of the article we include information about the descendance and condition of the category 
definiteness in the phonetic transcription. Through suitable tasks we widen the students’ knowledge about the 
category definiteness and the regularities of the language . 
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Съвременното езиково обучение има за цел да изгради у студентите такава езикова 
компетентност, която да обедини лингвистичната информация с прагматични речеви умения. С 
изучаването на дисциплината съвременен български език в Колежа се овладяват системно теоретични 
знания за езиковите единици и се формират комуникативни умения, необходими за пълноценното 
вграждане на обучаваните в социалната среда и успешната им бъдеща реализация. Добрата речева 
култура на студентите изисква системно изградена езиковедска компетентност и развитие на 
комуникативните умения. Голяма част от научните изследвания в езикознанието през последните години 
се насочиха върху употребата на езика с основната му комуникативна функция и според социалните 
роли на комуникантите в обществото. 

В обучението по дисциплината съвременен български език на студентите от Колежа възникват 
проблеми както поради пропуски в родноезиковото обучение в училище, така и поради силното влияние 
на социалната среда и езика на средствата за масово осведомяване, които вулгаризираха стила си с цел за 
експресивност и манипулация на обществото. В речевата комуникация наблюдаваме заличаване на 
границата между официалния и разговорния стил на употреба, а завършващите средно образование 
младежи масово не владеят книжовноезиковите норми на българския език. Доброто владеене на 
езиковите норми, определяни най-често като правоговорни и правописни, е израз на висока езикова 
култура на всички равнища – фонетично, морфологично, лексикално, синтактично и текстово. За 
усвояването на речевата култура факторите са няколко (семейството, средата, училището, медиите). За 
всички е ясно, че демократичните промени в обществото ни и в съзнанието на носителите на книжовния 
език днес предизвикаха разколебаване на традиционните книжовни норми, като ежедневно се допуска 
използването на езикови изрази и лексеми, които преди бяха недопустими в официалната реч. 

Важна морфологична особеност на книжовния български език е наличието на граматичната 
категория определеност на имената, която го отличава от другите славянски езици и заедно с отпадането 
на падежната система и други морфологични особености очертава аналитичния характер на съвременния 
език в сравнение с класическия старобългарски език – синтетичен по строй. 

Наблюденията върху студентските речеви продукти показват, че много от типичните грешки в 
правоговора и правописа са свързани със слабо познание за същността и характеристиките на тази 
граматична категория. Изучаването на категорията определеност (членуване) би могло да започне не с 
имената в дял морфология, а по-рано, още в семинарите по фонетика и практическите задачи по езикова 
култура, за да се овладее книжовната норма при членуването на фонетично равнище. 

В настоящата статия ще проследим изучаването на категорията определеност в различните 
равнища на езика с цел да се коригират и отстранят правоговорните грешки при членната морфема и се 
усвоят правилата за членуване. 

Учебният процес по български език в Колежа, съпоставен с обучението по български в училище, 
би трябвало да доизгражда езиковата подготовка на студентите. Според целта на родноезиковото 
обучение колежаните трябва да са изучили книжовния език като система, да владеят правописните и 
правоговорните норми, както и да използват богатите изразни възможности на езика в речеви модели и 
стратегии. Резултатите от първите тестови задачи по български език показват различна степен на 
грамотност, като тревожно нараства броят на студентите с елементарни пропуски в езиковата 
подготовка. Причините са индивидуални и могат да се групират като пропуски в знанията, влияние на 
диалектни навици, билингвизъм, диглосия, липса на правописни навици и умения за самоконтрол. 
Организацията на езиковото обучение с акцент определеността е необходимо да започне на семинарите с 
проучвания становищата на видни езиковеди за произхода на определителния член, за морфологичната 
същност и разновидностите на категорията определеност, както и научните спорове за опозицията 
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определеност-неопределеност и мненията за наличието на неопределителен член, произлязъл от 
числителното име един. 

По въпроса за възникването на определителния член се анализират становищата на езиковедите от 
периода на Възраждането с хипотезата за чуждо езиково влияние (Копитар, Миклошич, Вл. Георгиев) и 
на защитниците за появата му според законите на вътрешното развитие на езика като изконна славянска 
черта (Л. Милетич 1887, К. Мирчев 1958). В първите изследвания върху категорията определеност и 
нейните изразни средства преобладава функционално-граматичният подход (Стоянов 1965), като 
вниманието е насочено към членната морфема и образуването на определените форми. От съвременните 
езиковеди в последно време е предпочитан функционално-семантичният подход, при който има ясно 
изразена комуникативна насоченост. 

Българският определителен член се развива от слабите енклитични показателни местоимения ТЪ, 
ТА, ТО, които винаги са следвали името и са били постпозитивни (родъ-ТЪ, народъ-СЪ, жена-ТА, чедо-
ТО). Чрез тяхното свързване с предходното име местоимението добива характер на детерминант и става 
морфема към името. В научната литература категорията определеност се разглежда главно в 
морфологичен аспект – като граматическа категория, изразявана чрез членуването на имената в 
изречението, което се обуславя както от семантични, така и от синтактични причини. За успешното 
обучение на студентите след анализ на пропуските в подготовката се насочихме към включването на 
информация за категорията определеност в семинарите по фонетика и езикова култура. След запознаване 
с фонемната система и със звуковата стойност на буквите при изпълнение на фонетичната транскрипция 
трябва да се отбележи, че най-чести са грешките при членната морфема за мъжки род, единствено число. 
Безспорно е трудно за студенти нефилолози да осмислят писменото отбелязване на членната морфема 
според условния правописен принцип и изискванията на правоговорната норма, без да получат 
допълнителни знания за тази категория. Историческият правописен принцип изисква да пишем думите, 
както са били писани в миналото, макар че днес изговорът им е променен . На този принцип е подчинен 
правописът на членуваните форми на десет съществителни от мъжки род, единствено число: ден, зет, 
сън, път, лакът, нокът, кон, огън, цар и крал. Днес те завършват на твърд съгласен, но възстановяват 
мекостта на крайния съгласен при членуване и приемат член –Я, ЯТ: деня-денят [ден’ъ – ден’ът]. По 
същия начин възстановяват мекостта на краен съгласен в членуваните си форми и съществителните от 
мъжки род, образувани с наставките –АР или –ТЕЛ : родителя-родителят; млекаря-млекарят и пр. Към 
тази група се включват и съществителни, които са образувани с наставка –ЯР, отбелязваща палатален 
съгласен пред суфикс-АР: иманяря-иманярят, коняря-конярят. 

След като се изясни звуковата стойност на многозначната буква я в българския правопис: (йа), 
(’а), (йъ), (’ъ) за овладяване на правоговорната норма се транскрибират лексеми, в които графемата я 
отбелязва диференциалния признак палаталност на съгласен звук пред членна морфема. Напр. 
Членувайте съществителните и след като транскрибирате формите, открийте в кои от тях е налице мек 
съгласен звук пред членната морфема: спасител, будител, пълнител, стругар, буквар, откривател, 
говорител, хотел, пазар и пр. (А. Александров, Р. Татева, Д. Атанасова, Съвременен български език, I 
част, Шумен, 1991, с. 13). 

Необходимо е да направи разграничение в правилото за членуване на имената, образувани с 
наставка –АР, тъй като с член -Я, -ЯТ се членуват само имена за лица, а за нелица приемат член -А (-Ъ) 
или -ЪТ: буквара-букварът, хотела-хотелът. Чрез практически задачи се отделят в група имената от 
мъжки род, при които тези звукосъчетания не се осмислят като наставки (от съвременно гледище), а като 
част от корена на думата: авоар, долар, коментар, мемоар, хонорар, ягуар, пастел, картел и др. За да се 
затвърди правилото за членуване и коригира изговорът на меки съгласни пред членна морфема, 
подходящи са задачите за транскрипция. Напр.: Транскрибирайте формите, според правоговорната 
норма: овчаря [офчар’ъ], преподавателя [преподавател’ъ], зетят [зет’ът]. Дори при студентите, усвоили 
знания за меките съгласни, при невнимание често се чува изговор с твърд съгласен и вокал [а]: [зета], 
[преподаватела]. Друга фонетична особеност, свързана с правописа и изговора на определителния член, е 
писменото отбелязване на кратката членна морфема с буква А за м.р. ед.ч., когато името завършва на 
твърд съгласен. Буквата А отбелязва в два случая фонема [Ъ]: като глаголно окончание за сегашно 
време: кова-коват [ковъ – ковът] и кратка членна морфема за м.р.ед.ч.: брега, мира [брегъ, миръ]. 
Студентите се запознават с аргументите на Правописната реформа от II 1945г. да натовари буква А по 
условния правопис, за да не съвпадне с крайния голям ур за м.р. ед.ч.: градъ, човекъ и пр. Ако не се 
овладее тази правописна особеност, все по-често ще се чува в речта и на интелигенцията изговор с 
гласна [А]. Осмисляне чрез примери за транскрипция на членна морфема за м.р. ед.ч. спомага да се 
коригира изговорът и да се синтезират знанията по езикова култура. Определителният член се 
класифицира в литературата по различни начини според вижданията каква част от думата е. Докато в 
чуждите езици е отделна дума, в българския е съставна морфема. Определян е като частица (Л. 
Андрейчин), наставка (Н. Костов, Ю. Маслов), творница (А. Т.-Балан), флективно окончание, 
изпълняващо словоизменителна и формообразуваща функция (Р. Гилин). В монографията си “Членуване 
на имената в българския език“ Ст. Стоянов дефинира определителния член като формообразуваща 
морфема, която стои в края на имена и пълни притежателни местоимения, като изразява определеност, 



 157 

известност, познатост на същината, назована с членуваното име или със словосъчетанието, в което влиза 
членуваното име. Върху членуваните форми на прилагателните се изясняват фонетичните закони при 
гласните: редуване на Е –Й, елизия на гласна Е от суфикс -ЕН, елизия на гласна -Ъ от суфикс -ъв, -ък, -
ъл, -ър, преглас на променливо я. Тези звукови промени настъпват при членуване на прилагателните от 
мъжки род, единствено число и се отразяват в правописа и изговора  

С подходящи задачи се научават звуковите закони и се анализират промените при членуване. 
Обобщава се, че при членуваните прилагателни от м.р. имаме двойно изразяване на определеността, с 
два морфологични показателя: и – наследник на старото показателно местоимение, сраснало се с 
формата на простото име и придобило още в старобългарски стойността на определителен член, а след 
това с я, ят, който е истински определителен член. Върху правоговорната норма на членуваните 
съществителни се работи при ударение, падащо върху члена: брегът, векът, младостта и пр., за да се 
направи изводът, че вметнатият гласен [ъ] не изпада с изключение на имената, образувани с наставка -
изъм: алтруизмът, класицизмът и др. 

Проблемите, които възникват в писмената реч във връзка с нормативните правила при 
членуването, са свързани с употребата на пълна и кратка членна форма за имената от мъжки род в 
единствено число. Правилото за “пълния член” е кодифицирано чрез “Наредба-закон за правописа”, чл. 
5, който гласи следното: „Съществителните имена от мъжки род в Именителен падеж се членуват с 
пълен член” (ДВ, София, година, 27 февруарий 1945, бр. 47). Това нерядко критикувано правило изисква 
знания по синтаксиса на изречението. Необходимата информация и указания за справяне с 
морфологичните грешки при членуването се анализират и усвояват с подходящи задачи в следния вид: 

1. С пълен член се членува подлогът в изречението, най-удобното правило за откриването му е да 
се замени проверяваната дума с личното местоимение в 3 л., ед. ч. им. падеж – той, доказващо, че името 
е подлогът в изречението. Напр. Празникът се организира от Общината (Той…); Изпитът ще се 
проведе днес. 

2. С пълен член се членуват и всички определения на подлога в изречението – съгласувани, 
обособени, сказуемни определения и приложения. Напр. Новият конкурс се организира… Сказуемното 
име (предикативът) създава често грешки при членуване, необходимо е да се изясни морфологичното му 
образуване – от име (съществително, прилагателно, числително) заедно с формата на глагола съм и 
няколко други глаголи с избледняла семантика, напр. Петър е отличникът на випуска, Той е най-
силният в играта, Петров стана наблюдателят на агенцията, Брат ми се оказа първенецът. 
Приложението като вид определение също се членува с пълен член: Дончев информатикът е в отпуск, 
Марин второкурсникът замина на бригада. 

3. Възвратните (рефлексивни) глаголи, образувани с частица се, изискват членуване с пълен член, 
както и глаголните форми в страдателен залог, съдържащи страдателна конструкция (глагол съм + 
причастие), напр. Ученикът се подготви (е подготвен) за матурата, Изпитът се проведе (беше 
проведен) вчера. 

4. Когато сказуемото е изразено с безлична или неопределено-лична глаголна форма, подлогът 
прилича на допълнение и е важно да се внимава при членуването на съществителното име, напр.Боли ме 
гърбът (Той ме боли), Трябва ми речникът (Той ми трябва.) 

5. Съществителните имена, употребени с безличен глагол или с неопределенолична глаголна 
форма, не могат да бъдат подлог в изречението, а са пряко допълнение, затова задължително се членуват 
с кратка членна морфема, напр. Учителя го няма в клас (Кого го няма…), Крадеца го е срам (Него го…). 

6. Когато имаме удвояване на подлога в изречението, задължително се членува с пълен член –  
Той, студентът, се яви на изпита; Двамата, директорът и заместникът, си заминаха. 

7. С кратък член членуваме винаги в един от следните случаи: 
- когато пред съществителното име има предлог, то не може да бъде подлог и следователно 

членуваме с кратка членна морфема – Изпитът се проведе от професора; Получих конспекта от 
студента. 

- краткият член се употребява, когато при заместване на съществителното име използваме 
личното местоимение във винителен падеж – него/го: Изпитът се проведе от него. 

Кодификацията на книжовната норма за членуването на имената може да се проследи и в новите 
лингвистични речници. Съвременната книжовна норма за морфологичната категория определеност на 
имената в българския език трябва да се разпознава при четене според правоговора и да се прилага при 
писане според правописа. 
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Abstract: The paper considers the speling knowledge and skills concerning word spelling. The spelling 
and phonetic principles in the Bulgarian language are acquired while learning the phonetic laws. The typical 
spelling errors of vowels and consonants are reported.  
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Използването на книжовния език в страната е престижно речево поведение, задължително 

кодифицирано във всички сфери на публичното и официалното общуване: в училище, медии, 
институции, стопански и обществено-политически дейности. Научните изследвания в езикознанието 
през последните години, повлияни от развитието на социолингвистиката, прагматиката, 
текстолингвистиката и психолингвистиката, се насочиха върху употребата на езика с основната му 
комуникативна функция, както и според различните социални роли на комуникантите в обществото. 
Паралелно с това направление се засили и интересът на специалистите към различните аспекти на 
социалното взаимодействие и социалния контакт в рамките на комуникативния подход в обучението по 
роден и чужд език. 

Целта на обучението по български език в последните години на двайсетия век е да се дадат знания 
за елементите и строежа на езика в синхронен и диахронен план, за да се изгради у студентите усет за 
нормативно правилен устен и писмен изказ. Днес акцентът в обучението по съвременен български език е 
разширен освен към овладяване на лингвистичната информация за езика и езиковата нормативност в 
употребата му и към успешното формиране на прагматични комуникативни умения. 

Преподаването на учебната дисциплина съвременен български език на студенти, бъдещи начални 
учители в специалностите на Колежа, се нуждае от актуализация на учебния план, учебната програма, от 
въвеждането на нови форми и дискурсни стратегии, за да се изгради у студентите освен езиковедската 
компетентност – знания за системата на езика, така също и прагматични речеви умения за стил и култура 
на комуникация.  

Обръщайки внимание на речта около нас, всички съвременници виждат, че демократичните 
промени в обществото и в съзнанието на носителите на книжовния език днес допуснаха разколебаване 
на традиционните езикови норми – като много често се допуска използването на езикови изрази и 
словосъчетания, които преди бяха неправилни и недопустими за употреба в регистъра на официалната 
реч и общуването. 

Доброто владеене на книжовните норми, определяни най-често като правоговорни и правописни, 
е израз на висока езикова компетентност на всички равнища – фонетично, морфологично, лексикално, 
синтактично и текстово. Пред бъдещите учители в началното училище стои отговорната задача да 
ограмотяват първокласниците и да изградят основите на правописната и правоговорната култура на 
учениците. Известно е, че за усвояването на речевата култура от учениците факторите са няколко 
(училището, семейството, средата, улицата, медиите). От проведените в последните години научни 
конференции с тема тенденциите и промените в употребата на българския език, от докладите, 
публикувани в сборниците (Отговорността пред езика, Властта на медиите, Агресията на уличния език, 
Стандарт и субстандарт и др.), тревожните изводи на специалистите са, че езикът на медиите (вместо 
образец и пример за нормативна реч), както и т. нар. уличен език пагубно влияят върху качеството и 
стабилността на книжовния език, върху ежедневната му употреба в различните социални сфери. 
Справедливото негодувание на езиковедите от употребата на езика ни се поражда от състоянието на 
езиковия регистър, обслужващ публичната сфера, като се характеризира с грубо нарушаване на 
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езиковите норми, с много примери за колоквиализация на речта чрез употребата на ограничени 
стилистично лексикални пластове – като жаргонизми, ориентализми, сленгизми и просторечия, които 
много агресивно завладяват и най-масовото интернет общуване, в което липсва всякакъв езиков контрол 
и самоконтрол. В речевата комуникация на българите се наблюдава смесване във функционалната 
употреба на лексиката, на заличаване на границата между официалния и разговорния стил на употреба, а 
завършващите средно образование ученици масово допускат елементарни грешки и не владеят 
книжовноезиковата норма. Наблюденията в работата ни са, че с всяка година речта на новопостъпилите 
студенти в Колежа става все по-бедна лексикално, а езиковата им култура се отличава с нарушаване на 
законите, правилата и традициите в употребата на книжовния език. 

Целта на изследването е да се актуализира обучението по фонетика на българския език със задача 
да се откроят актуалните проблеми при формиране на правописната и правоговорната компетентност на 
студентите от педагогическите специалности на колежа. Владеенето на различни степени на успешно 
общуване на роден език (също както и при успешното общуване на чужд език) се обуславя от различните 
натрупвания на знания и умения във всички отделни аспекти на комуникативната способност: 

- езикова компетентност (познаване и разбиране на думите и владеене на граматическите и 
структурните правила за свързването им в значещи изрази) 

- социоезикова компетентност (уместното използване на думи, форми, изрази в зависимост от 
събеседника, читателя, темата, обстановката в рамките на конкретната ситуация на общуване) 

- прагматична компетентност 
- дискурсна компетентност (уменията да се създават, следят и поддържат връзките – 

“сцеплението” – на разговора или на писмения текст; да се разбират и произвеждат последователно 
подредени, свързани изречения) 

- стратегийна компетентност (използването на словесни и несловесни стратегии за общуване, за да 
се компенсират пропуските в познанията – езикови и не само – на тези, които общуват) 

- социокултурна компетентност (по отношение на родния език социокултурните умения се 
проявяват в това, че всеки отделен индивид в рамките на общата национална културна среда има своя 
лична/групова/субкултурна интерпретация на схемите и обстоятелствата на общуване, като 
непрекъснато следи неговите интерпретации да съвпадат със социокултурната сфера, в която се 
извършва комуникацията); 

- социална компетентност (по отношение на родния език – уменията да се влиза в официални, 
професионални, служебни и др. актове на общуване, които са пределно ясно дефинирани по намерения, 
форми, цели и очакван резултат). 

Овладяването на правоговорните норми се извършва едновременно с изучаването на 
правописните правила в обучението по фонетика. Правоговорът е сбор от правила за устната реч, които 
осигуряват единно произношение в съответствие с нормите на книжовния език. Въз основа на 
съотношението между фонема и варианти правоговорът е система от изисквания за спазване на 
възприетото за норма звучене на фонемите в потока на речта. В по-широк смисъл правоговорът включва 
и изговора на отделни думи или словосъчетания, с нормативно установен акцентен модел, интонацията и 
дикцията. В работата върху правоговора е наложително да се открият и анализират типичните 
отклонения в изговора на студентите чрез езиковата информация за връзката на фонетичните закони: 
редуване на фонеми (редукция на гласните, променливо я, елизия на гласни и съгласни фонеми, вмятане 
на звукове, уподобяване по звучност/беззвучност, краесловно обеззвучаване) с изговора и правописа, да 
се овладее фонематичната транскрипция на думи и текстове, отразяваща книжовното произношение. 
Предпоставка за проблемите в обучението е различното равнище на езикова компетентност на 
колежаните, тъй като за част от тях книжовният език не е майчин и по тази причина внимание изисква 
работата върху грешките и отклоненията, дължащи се на езиковата интерференция. Степента на 
отклоненията в индивидуалната реализация на изговорните норми понякога отразява индивидуалното 
овладяване на правоговора и зависи от образователното равнище на говорещия, от традицията на 
говорене в семейството или от влиянието на социалната среда. 

Типичните отклонения от книжовния изговор се определят като: 
- изговор на вокалите (редуциран изговор на широките гласни дори когато са под ударение), на 

променливо я; 
- постоянни грешки при ударението и акцентните дублети; 
- некнижовно омекотяване на съгласни фонеми в различни позиции на думата; 
- твърд изговор на глаголните окончания за сегашно време, 1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч. и на членната 

морфема за имената от мъжки род; 
- грешки при изговора на граматични форми: глаголни форми, местоимения, числителни имена, 

предлози, наречия и др. 
Причините за грешките в пълния (маркиран стил) на изговор на студентите се определят като 

отклонения под диалектно влияние, диглосия, билингвизъм, слаби познания върху сегментните и 
суперсегментните единици на речта; грешки по аналогия и подражание. За да се овладее изговорът на 
гласните, ударението и меките съгласни, се работи върху задачи за транскрипция, изучава се звуковата 
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стойност на буквите: ю, я, а в случаите за отбелязване на гласна ъ, тъй като честа грешка е изговорът на 
гласна ъ в краесловие в три морфеми: членна морфема (миръ, брегъ, учительъ), глаголно окончание за 
сегашно време (четъ, пушът, правьъ, мольът), за бъдеще време (ще ходьъ, ще мълчът). Един от 
спорните и трудни проблеми във фонетиката е т.нар. ятов преглас, при който появата на грешки в 
източния регион се обяснява с непознаване на правилата за променливо я или от свръхстарателност 
(тяхни вм. техни, засяти вм. засети, десятка вм. десетка, кафеви вм. кафяви и др.). Често под влияние 
на родния говор, на узуса или на други фактори – аналогия, чуждоезиково подражание, ударението се 
поставя погрешно върху думите. Факторите за изграждане на правоговорната култура са известни, това 
са преди всичко образователната система чрез учебното съдържание по български език, но за формиране 
на правоговора значимо е и влиянието на живото слово на преподавателите, журналистите, на 
културните институции. Правоговорните грешки не могат да се редактират, да се поправят коректорски 
както правописа и пунктуацията, те се избягват с осъзната и мотивирана потребност за книжовно 
произношение. 

Овладяването на правописните правила се постига със задълбочаване на знанията за фонемната 
система на езика, заедно с правилата на правоговора. Спазването на нормативния правопис е най-
препоръчителната стратегия по две основни причини, които са свързани: (1) да се сведе до минимум 
колебанието и двусмислиците при разбиране и възприемане на писмен текст, (2) да се осигури добра 
скорост на комуникацията. Спазването на нормативния правопис също така осигурява на пишещите 
възможността да се изявяват професионално в официалните сфери на общуване. Осъзналият и приелият 
такава стратегия следва да познава правописните норми, да използва нормативните варианти и при всяко 
колебание да проверява в речници и нормативни граматики. 

Българското писмо е образец на фонографско (буквено, звуково) и е изградено от три системи: 
азбука, графика и правопис, с които максимално точно се предават звуковите особености на езика ни. 
Буквите и препинателните знаци съставят графичната система и се характеризират със специфични 
особености в употребата. Правописът е система от правила за писмено предаване на значещите единици 
на речта. Тези правила условно се разпределят в шест групи, според това какъв аспект на писмено 
предаване от речта обхващат: 

1. Правила за обозначаване на звуковете с букви в коренови морфеми и на афиксите в структурата 
на думата, т.е. на значещите части на думата 

2. Правила за употреба на главни букви 
3. Правила за слято, полуслято и разделно писане на сложни думи и техни части 
4. Правила за пренасяне на думи и за образуване на буквени абревиатури и на графични 

съкращения 
5. Правила за употребата на препинателните знаци (пунктуацията) 
6. Правила за транскрипция на заети думи и изрази. 
Правописът и правоговорът независимо от тяхното разграничаване от научно гледище са тясно 

свързани и обусловени. Усвояването на правописните правила се опира на правоговора, възприет като 
обща книжовна практика. В много случаи установеният начин за писане на отделни думи и форми играе 
решаваща роля за уеднаквяване и на правописа им. Без овладяване на правоговора трудно могат 
съзнателно и трайно да се усвоят и правописните норми. Правописните норми се изграждат върху 
принципи, различни от правоговорните, поради което думите невинаги се пишат така, както се 
изговарят. Съвременният български правопис отразява звуковия състав на думите върху основата на два 
главни принципа: фонетичен и морфологичен, като по-слабо застъпени са етимологичният 
(историческият) и смисловият или синтактичен принцип. Основното изискване при фонетичния принцип 
е за всяка фонема да съответства една буква. Макар че след последната правописна реформа през 1945 г. 
се опрости изписването на няколко думи (сърце, празник, гозба, цъфтя, расна, нужно, лешник, 
въстание) – да се пишат, както се и изговарят, този правописен принцип е по-слабо приложен в езика ни. 
При морфологичния принцип, наричан и морфематичен, писането на думите се определя от 
особеностите на морфемния им строеж, както и от някои комбинаторни звукови особености. Най-
характерното приложение на морфологичния принцип е при означаването на звучните и беззвучните 
съгласни в слаба позиция, при писане на представките (из-, раз-, без-, под-, от-) и при отбелязване на 
съгласни с изпадане при изговор. При традиционния исторически принцип се цели да се пишат думите, 
както са се писали в миналото (втори, Георги). Като проява на този принцип е правилото за т.нар. 
“променливо я” и изписването на глаголните окончания с буквите а, я – вместо с буквата ъ или ьъ, а така 
също и при членната морфема за имената от мъжки род. В по-малка степен в българския правопис се 
прилага и смислово-синтактичният принцип, наричан още семантичен и диференциращ. Той урежда 
слятото, полуслято и разделно писане на сложни и съставни думи, употребата на диакритични знаци за 
разграничаване на омоними, представки. Резултатите от тестовата проверка върху правописните правила 
показват типичните грешки на студентите: грешно изписани букви, думи, двойни съгласни, грешки при 
съгласуването на имената по род и число, неправилно членуване, незнание на правилата за пренасяне и 
употребата на главни букви, грешки в пунктуацията, грешки в нормативната употреба на глаголни и 
местоименни форми. 
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Грешките в правописа на гласните са следните: замяна на букви на гласни поради непознаване на 
редукцията или под влияние на диалектен изговор (рекал вм. рекъл, приръст вм. прираст, боржуазия 
вм. буржоазия, изричение вм. изречение, инжинер вм. инженер). Работи се върху морфемната и 
словообразователна структура на думите, изучават се слово- и формообразуващите морфеми, начините 
за проверка на правописа. 

Нормативните промени в речта при съгласните включват двойките звучна-беззвучна фонема, като 
създават правописни колебания. Фонетичните редувания регресивна асимилация, краесловно 
обеззвучаване, изпадане на съгласните при изговор не се отразяват при писане. Грешките най-често 
биват: замяна на звучна с беззвучна съгласна (ефтино вм. евтино, отекчение вм. отегчение, адрез вм. 
адрес), замяна между сонантите м/н (бомбон вм. бонбон, бемка вм. бенка); изпускане на съгласни 
(бесмислен вм. безсмислен, искачам вм. изскачам); прибавяне на съгласни (писменно вм. писмено, 
словестна вм. словесна). Еднообразното записване на морфемите независимо от промените, настъпили в 
резултат от фонетичното обкръжение, осигурява приемственост и стабилност в правописа ни, 
възможност за автоматизиране на писмените навици. 

В обучението по български език на студентите в Колежа е необходимо да се включат и въпроси за 
езиковата чистота, за непримиримост към грешките в правоговора, стремеж за правописна култура, 
изискване за точна и стилово богата реч без шаблонни, паразитни и дори вулгарни думи, за да се търсят 
възможности за функционална употреба на отделните типове лексикални значения на думите в 
зависимост от конкретната ситуация. Добрата речева култура означава владеене на правоговорните 
норми, яснота и логика в постройката на устния текст; правописна и пунктуационна грамотност, яснота 
и логика в писмения текст; информираност за строежа на езика, която осигурява граматическа 
правилност на речта: уместна употреба на езиковите средства в зависимост от целите и 
предназначението на речевата изява. 
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Abstract: The education of the students from different specialities of the universities includes writing an 

academic essay. All steps of studying an academic essay are followed in this paper as well as the studying of 
academic writing with the students from the college in the Language culture seminars with the purpose of 
building up their communicative competence. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ  
Академичното писане е част от цялостния образователен процес, от формирането на умения за 

усвояване на знания в университета, свързано е и с начина на мислене и комуникация, който е различен 
от този в училище. Предмет на приложната лингвистична дисциплина Езикова култура за студентите от 
педагогическите специалности, както и на факултативната дисциплина Делова кореспонденция е 
усвояването на различни комуникативни стратегии, чрез които се повишава качеството на създадените 
от студентите писмени и устни изказвания (текстове), с оглед на тяхното по-лесно възприемане и 
разбиране и чрез които се оптимизират процесите на извличане и обработка на информацията от 
готовите студентски текстове.  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ  
Актуалността в обучението по академично писане за студенти от нефилологически специалности 
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е мотивирана от проблемите с пропуските в езиковата компетентност на студентите. В приложната 
лингвистика терминът езикова компетентност включва умението не само да се прилагат граматическите 
правила на езика, но и да се знае кога, къде и по отношение на кого да се използват точните думи, 
словосъчетания и изречения. Владеенето на правописните и правоговорните норми на българския език е 
израз на езикова компетентност на всички равнища – фонетично, лексикално, морфологично и текстово. 
Трайното овладяване на речеви стратегии за успешно общуване на родния език (както и при успешното 
общуване на чужд език) се обуславя от различните натрупвания на лингвистична информация и речевите 
умения във всички аспекти на комуникативната способност. 

Развитието през последните години на нови направления в езикознанието като социолингвистика, 
психолингвистика и прагматика налагат откриването на нови подходи в езиковото обучение по роден и 
чужд език, съгласувани с динамичните промени в обществото и в езика ни. Нашата съвременност се 
отличава със значителни изменения във всички сфери, с интензивно развитие на науката, компютърната 
и информационна техника, с навлизане на нови технологии във всяка област от живота, с процесите на 
европейска интеграция и глобализация. Тези значими процеси влияят върху качествата, стабилността и 
динамиката на книжовния български език в ежедневната му употреба като основно комуникативно 
средство. 

В съвременната езикова среда въпросите на езиковата култура в училище и в университета стават 
все по-актуални. Утвърждават се академичните дисциплини като Езикова култура, Академично писане, 
Език и комуникации, Делова кореспонденция в обучението на всички студенти в университетите, 
независимо от специалността, с цел успешното усвояване на книжовния език от студентите да бъде 
осъзнато като необходимост за реализация в социума и реална възможност за успешно усвояване и на 
други европейски езици. 

Създаването на научни текстове от студентите е част от образованието в Колежа в условията на 
академичност и научен стил. С цел да обогатим и развием комуникативните умения на студентите в 
Колежа в учебната програма по приложната езиковедска дисциплина Езикова култура въведохме 
обучение по Академично писане – изграждане на успешни писмени и устни умения в процеса на 
академичната комуникация – като втори модул след темите за правописните, правоговорните и 
пунктуационните норми. 

Студентското научно творчества се реализира в процеса на обучение във висшите училища чрез 
изготвяне на реферати, доклади, курсови работи, академични есета, дипломни работи и магистърски 
тези. Изискванията са в посока натрупване на знания, усвояване и използване на терминологичната и 
специализираната лексика на отделните науки, творческо мислене, създаване на умения за самоконтрол, 
самоподготовка, работа с научна литература в библиотеки, в интернет, подбор на информацията и 
използването й за продуцирането на научни разработки по определена тема, зададена от 
преподавателите. 

Подготовката на един научен текст от студентите трябва да отговаря на изискванията на 
съответния жанр, да бъдат спазени стандартите за съдържателно, структурно и графично оформление, да 
не се допускат правописни и пунктуационни грешки, да се покажат трайни познания по учебната 
дисциплина, да се следват изискванията за научен стил.  

В университетските среди писането на академично есе придобива популярност, като се включва в 
процеса на обучение на студентите от различни специалности. Практиката да се възлагат на студентите 
кратки писмени изложения, свързани с проблеми от живота и икономиката, не е от днес. В процеса на 
обучението в университета есето присъства с определението академично, което насочва към неговата 
обучаваща функция и свързаността му с теоретичните знания. От друга страна, то се свързва много по-
директно с едно от основните значения на думата “есе” във френския език: резултат от някакъв опит, 
първите текстове на този, който прави опити да пише в някакъв жанр. Студентите имат познания и 
умения да пишат есета от средното училище, но това са друг вид съчинения, докато академичното есе 
има специфични изисквания. 

Академичното есе е творческа научна разработка. При изготвянето му студентът трябва да покаже 
умения да аргументира дадена теза, да доказва твърдения, да изгражда логически свързан текст, да 
следва изискванията за структурно подреждане на своя текст. 

В някои учебници и научни публикации се разграничават и определят няколко вида академични 
есета по следния начин: 

- описателно есе, в което се представят познанията за предмета; 
- обяснително есе, в което се очертават и извеждат логически връзки; 
- аналитично есе, в което предметът се описва, като се подразделя на съставни части; 
- дефинитивно есе, в което се разглеждат различни интерпретации на термини; 
- сравнително есе, в което се сравняват различни тези, становища, точки (параграфи), съобщения, 

т.е. посочва се дали са сходни или различни; 
- оценяващо есе, в което се оценяват качествата на различни точки (съобщения), параграфи; 
- аргументативно есе, в което се представят доказателства с цел доказване на теза. 
Думата “есе” по произход е френска и преведена на български означава опит. Тълковният речник 
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на френския език Robert я обяснява по следния начин: ”Резултат от опит; първите писмени текстове на 
някого, който прави опити да пише в рамките на определен жанр”. По-късно думата “есе” развива 
омонимия и означава също така ”съчинение в проза, неголямо по обем и със свободна композиция”. 
Мнозина смятат, че жанрът есе е заемка, появила се през последните години под английско и под 
американско влияние и че не особено успешно конкурира традиционната българска писмена работа. 
Началото на този жанр се открива в далечното минало, като пример за първите есета се посочват 
текстовете от Античността: “Характери” от Теофраст, ”Размишления”от Марк Аврелий и ”Писма до 
Луцил” на Сенека. Определянето на думата есе като жанр в писането се свързва с Мишел дьо Монтен, 
който през 1580 г. публикува два тома, озаглавени ”Essis” (“Опити”), а оттогава до днес писането на 
есета е престижно за много учени, писатели, творци. 

Есето е писмен текст, който въпреки характерната за жанра свобода се изгражда по определени 
правила, като притежава характеристиките на писмения текст: смислова и формална свързаност, 
граматичност, информативност и завършеност. Като свободно разсъждение по конкретна тема есето 
притежава характеристиките на аргументативния текст, какъвто са и теоремата, и научната монография. 

Академичното есе е научно-учебна форма и изпитна задача, която проверява езиковата и 
комуникативната компетентност на студентите и по този начин ги подготвя за писането на по-сериозни 
академични текстове с по-голям обем, които трябва да създават в процеса на своето обучение. На изпита 
по писане на академично есе студентите трябва да покажат, че могат и са способни: 

- да открият съдържащия се в зададената тема проблем; 
- да заемат определена позиция по отношение на този проблем; 
- да изразят тази позиция като ясно и точно формулирана теза; 
- да защитят тази теза по разумен начин, като представят достатъчно на брой убедителни 

аргументи;  
- да създадат смислен, свързан аргументативен текст, в който да покажат, че владеят правилата и 

възможностите на българския книжовен език. 
Важна предпоставка за ефективната организация на езиковото обучение в академично писане е 

установяване на равнището на студентските знания и умения в началото на семестъра. Използваме ясни 
показатели за правописната и правоговорната компетентност, по които се отчитат граматичните 
особености и типичните грешки в студентските езикови изяви, чрез тестови задачи и задачи за създаване 
на писмен текст върху избрани теми за житейски събития. Работи се върху езиковата нормативност при 
грешки под влияние на диалектни навици, подражание, в условия на диглосия и билингвизъм, на за 
развитие на комуникативните способности на студентите внимание изискват уменията за съставяне на 
писмени текстове. С подходящи теми от текстолингвистиката се дава информация за признаците и 
функциите на езиковия текст като комуникативна единица на най-високо езиково равнище: 

1. Текст. Изграждане на смисловите връзки в текста (същност и признаци на езиковия текст, 
механизми и средства за текстова свързаност) 

2. Формулиране на тезата и изграждане на аргументацията (същност на тезата, правила и грешки 
при формулирането й; подбор на аргументите – правила на аргументацията, логически грешки в 
аргументацията). 

3. Текст и графика (шрифтове, графични знаци в текста; графична защита на смисъла на текста; 
пряка реч, цитати, библиография; графични символи, идеографски символи; оформяне на стандартни 
документи; оформяне на текстове без стандартни ограничения). 

4. Академично писане (студентското научно творчество: реферат, доклад, курсова работа, 
дипломна работа, магистърска теза). 

5. Есето (есето като жанр; академично есе; структурно-композиционен модел на академично есе). 
6. Правопис, пунктуация и редактиране (правописни норми и правила; пунктуационни норми и 

правила; редактиране и видове редакции). 
Студентите усвояват информация за подредеността на езиковия текст, която може да бъде 

хронологическа, причинно-следствена или асоциативна. Тази подреденост на текста именно осигурява 
достатъчността на езиковия контакт както за извличане на смисъла от целия текст, така и за разбиране на 
всички негови абзаци, изречения, словосъчетания и думи. Темата на текста може да бъде някакво 
твърдение, явление, настроение, които трябва да се опишат в изложението. Когато темата се развива, тя 
се подразделя на микротеми, в които авторът последователно се аргументира, дообяснява, привежда 
нови доказателства.  

При оценяването на даден текст задължително трябва да се открият признаците на добрия езиков 
текст: свързаност, граматичност, информативност и завършеност. 

След като се дадат знанията за езиковия текст и се проверят репродуктивните умения на 
студентите върху текстове от учебната дейност като напр. конспект, реферат или структуриране на 
курсова работа по зададена от преподавателя тема, студентите се запознават с особеностите на 
академичното есе като учебно-научна форма на писмен текст и като изпитна задача, с която се проверява 
езиковата и комуникативната компетентност. С обучението по академично писане студентите се 
подготвят за създаване на по-сериозни академични текстове, с по-голям обем (дипломна работа, 
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магистърска теза), необходими им за завършване на висшето образование. 
За да подобрят езиковата си подготовка в процеса на академичната комуникация, в обучението по 

езикова култура и делова кореспонденция студентите трябва да придобият следните умения за написване 
на академично есе: 

- умения, свързани с ориентацията спрямо зададената тема; 
- умения да се изгражда тезата (добре формулирана, ясно заявена във встъпителната част, 

доказуема в рамките на няколко абзаца); 
- умения, свързани с организацията на текста (ясен метод и логически ред от подтези и аргументи, 

стройна структура с логически преходи и свързаност между увода, изложението и заключението, 
логическа свързаност на всяко ниво на текста); 

- умения, свързани с аргументацията (наличие на логически ред от подтези, подпомагащи 
основната теза, наличие на специфична аргументация, отнасяща се до подтезите, адекватност и 
достатъчност на аргументацията – без грешки в доказателствената част: неточни дефиниции, фалшиви 
аргументи, подвеждащи силогизми);  

- граматични умения (синтактически правилно изградени изречения, отсъствие на правописни и 
пунктуационни грешки, граматическа свързаност на текста – съгласуваност на глаголните времена, 
нормативност при имената, умения за вярна употреба на предлози и др. 

- стилистични умения (уместност в употребата на метафорични, идиоматични и др. конструкции, 
както пословици, поговорки и житейски максими, обоснован стил на писане, отсъствие на грешки, 
свързани с непознаване на семантиката на думите). 

Структурно-композиционният модел на академичното есе се състои от три компонента: увод, 
изложение и заключение, върху чието изграждане се дават обяснения, препоръки и илюстрации. В някои 
публикации се смята, че библиографията също трябва да се включи като структурна част към есето след 
заключението. Съветите относно обема на отделните части са следните: уводът и заключението заедно 
не трябва да надвишават 10-15% от целия текст. Представят се преди писане основните правила за 
съдържателните, структурните и граматичните норми. 

В уводната част студентът трябва да представи основните тези, да фокусира вниманието върху 
отговор на въпросите: кой, какво, къде, кога. Освен това той трябва да формулира въпросите и 
твърденията, както и целите, да представи структурата на есето. 

По отношение на езика се препоръчва използването на сегашно и бъдеще време на глаголите, 
както и изразяване на позицията чрез личното местоимение първо лице единствено число “аз”. 

В заключението следва да се даде отговор до каква степен са постигнати целите, формулирани в 
уводната част. Добре е авторът да използва условно наклонение на глаголите при даване на изводите и 
обобщенията, както и модалните глаголи. 

Основната част (изложението) се разделя на параграфи и абзаци. Доказателствата се събират от 
различни източници, като най-често това са цитати, примери, събития, мисли на учени и др. Студентите 
трябва в работата си да разграничават факт от мнение, да оценяват силата на аргумента, да преценяват 
дали той е достоверен или не, дали е силен или слаб, дали има връзка с тезата и дали ще подпомогне 
процеса на доказване. Не е препоръчително да се започва писането на есето, ако преди това не е 
проучена литературата и не са събрани доказателствата. Възможно е да бъдат потърсени доказателства 
“за” и “против” тезата, да се прецени дали може да се даде еднозначен отговор. Изготвянето на план 
също предхожда процеса на академичното писане на есето. Необходимо е да се изготви един първи 
вариант на есето, след което то да претърпи редакции и корекции, преди да бъде изготвен окончателният 
му вариант. 

Началото, уводната част на есето, обикновено включва представяне на темата, привличане на 
вниманието към нея, акцентиране върху значимото и същественото. Още в уводната част следва ясно и 
категорично да се формулира тезата, която ще се доказва; позицията, която ще се отстоява. Ако есето е 
само една научна публикация, то може да бъде и кратко и тогава уводната част ще включва няколко 
изречения. Ако есето е по-дълго и в него се разглежда сложен проблем, тогава началната част трябва да 
включва по-обстойно представяне на проблематиката и изясняване каква точно теза ще се защитава. 
Още в тази първа част се формулира въпросът или се изказва твърдението и едва след това се пристъпва 
към доказателствата. Препоръките за т.нар. ефект на началото на есето обикновено насочват към 
използване на сентенции, афоризми, цитати, риторични фигури, напр. метафори, кратък разказ, 
интересен факт или събитие. Необходимо е обаче това да не е самоцелно, т.е. да привлича вниманието – 
използваната сентенция например да няма връзка с твърдението, което ще се доказва, а по същество. 
Следователно необходима е смислова и тематична връзка. 

Заключението е относително кратко, но е от особена важност, за да придобие академичното есе 
завършеност. Препоръчително е заключението да не повтаря основните изводи, изречения или извадки 
от изложението, а наистина да се покажат умения за обобщение. За да се постигне ефект накрая, добре е 
да се използват сентенции, афоризми, пословици и поговорки, както и цитати от литературни 
произведения или мисли на велики личности. Нужно е не само да се познават нормите на книжовния 
език, но е важна и опитността те да се прилагат в текста и речевото общуване. 
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Добрата езикова компетентност на студентите обхваща граматическа, правописна и 
пунктуационна грамотност. 

Граматическата компетентност включва особеностите на глаголните окончания, съвместната 
употреба на глаголните времена, особености на рода и числото при съществителните имена и техните 
пояснения, употребата на бройна форма, причастия и деепричастие, грешки при употребата на 
местоименията, грешки при съгласуването и при словореда. 

Правописната компетентност включва запознаване с нормативния графичен облик на думи от 
активния и пасивния речников фонд, диалектни явления, влияния от разговорната реч, правопис на 
представки и наставки, удвояване на съгласни, употреба на главни и малки букви, слято, полуслято и 
разделно писане на думите, членуване на имената от мъжки род, единствено число и др. 

Пунктуационната компетентност се отнася до знания във връзка с употребата на препинателните 
знаци в изречението – еднородни части, вметнати думи и изрази, обособени части, междуизреченска 
пунктуация, при цитиране и графично оформяне на абзаци, употреба на буквени и небуквени знаци в 
текста (цифри, кавички, дефис и др.). 

Уменията за редактиране и внасяне на корекции в текста са свързани с владеенето на знания за 
книжовния език. Промяната на текста изисква спазване на пунктуацията и езиковата нормативност, 
както и прецизно оформяне на целия текст. Усетът към изграждане на текста и самоконтролът са важни 
за всеки студент. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Курсът на обучение по академично писане за студенти нефилолози в часовете по езикова култура 

и делова кореспонденция е много полезен за тяхната подготовка в Колежа. Препоръчително е с цел 
изграждането на успешни писмени и устни умения в академичната комуникация обучението да бъде 
ориентирано изцяло към писането на академично есе, съобразено тематично с изучаваната 
университетска специалност. 
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TESTS AS A MEANS OF QUALITY PROMOTION OF ENGLISH LA NGUAGE LEARNING  

IN COLLEGE DEGREE COURSES 
Petranka Т. Ruseva 

 
Abstract: The paper views some test types divided into groups according to their goal or to the task they 

suggest to be executed. We pay attention particularly to the one which is perhaps the most common type used in 
language teaching. There is also suggested a test which is appropriate to decide the entrance level of the student 
and another one which could be applied in computer environment only. A short comment on some advantages 
and disadvantages of using it follows as a conclusion. 

Key words: test, English language teaching, college, students 
 
Сред целите, поставени с Болонската декларация, откриваме точки, които гласят „разбираема и 

съпоставима система на висшето образование”, както и „засилване на сътрудничеството в областта на 
оценяването на качеството” в Европа. За да бъдат уеднаквени критериите за оценяване, беше създадена 
Европейската езикова рамка на база, на която се определя нивото на владеене на чужд език, като се 
проверяват четирите езикови умения. Това означава, че обучението по чужд език би трябвало да изгради 
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всички тези умения, но съвсем не е задължително те да бъдат проверявани чрез един единствен тест. В 
условията на обучение на студентите се изготвят тестове в зависимост от това, какво се цели да бъде 
проверено. В този смисъл Ричард Фрост предлага четири вида тестове [1]: 

• Тест, свързан с владеенето на езика, определящ цялостната способност; 
• Тест, свързан с постиженията, до които обучаемият е достигнал в усвояването на учебен 

материал; 
• Диагностичен тест, който подчертава силните и слабите страни, които обучаемият може да има 

в определена област; 
• Прогностичен тест, който се опитва да предскаже как обучаемият ще се с прави с определен 

курс. 
Всички тези видове могат и се използват в обучението по чужд език, но в различни етапи. Така 

например, първият вид може да се приложи за установяването на входящото ниво на студентите. 
Предвид състава на въпросите на кандидатстудентските тестове за Колеж – Добрич, които или включват, 
или не включват въпроси по английски език в зависимост от специалността, нивото на владеене на 
английски език на студентите е възможно да бъде от най-ниско до ниво напреднали. По време на 
първите занятия на новоприетите студенти може да бъде предоставен тест за попълване, за да се 
установи до какъв етап са достигнали в своите знания и да се предприемат мерки за адекватна работа със 
съответния курс. 

Вторият вид тест е уместно да се прилага по време на семестъра, когато се трупат нови знания и е 
необходимо периодично да се установява как е усвоен учебният материал. 

Диагностичният тест може да бъде в помощ при установяването на слабостите на студента, като 
вниманието се насочва в изглаждането празнините от проблемния материал. 

А прогностичният вид тест може да се приложи непосредствено след първия вид тест, след като е 
установено нивото, да се направи предположение как биха се справили студентите и в каква насока да се 
работи. 

Често преподавателите са свикнали да наричат вид тест, това което Ричард Фрост нарича вид 
задача. Тук могат да бъдат споменати познатите: 

а) Избор измежду няколко отговора (Multiple choice) 
б) Трансформация (Transformation) 
в) Запълване на празните места (Gap-filling) 
г) Съчетаване с подходящата дума (Matching) 
д) Попълване на липсващите всяка 3 или 4 дума в текст (Cloze) 
е) Вярно/Погрешно (True/False) 
ж) Отворени въпроси (Open questions) 
з) Поправяне на грешки (Error correction)  
и) други 
В издание на Просвета в помощ на кандидат-студентите за СУ се дава малко по-различна 

представа за класификацията, като тук под тестове с избор между няколко отговора се разбира 
довършване на изречение с една от четирите предложени думи, като продължение на работата четене с 
разбиране, попълване на 4 празни места в сложно изречение (Cloze), откриване на грешката (Error 
Identification) и парафраза. Навсякъде са дадени по 4 варианта на отговор. Сходно с него е изданието за 
кандидат-студенти на Великотърновския университет. 

Забелязваме, че като всеобща представа за тест се налага тази от типа а) Избор между няколко 
отговора (Multiple choice). В подкрепа на мнението ще спомена конкретен пример. Студентите в 
Мюнстърския университет, Германия, по съответната специалност полагат държавен изпит по английски 
език през първата или втората година на бакалавърската си степен, като тестът, според твърденията на 
Ана-Мария Шутц (студентка в University of Munster и преподавател по английски на непълен работен 
ден), в голямата си част е Multiple choice – Избор между няколко отговора. Друг вид тест, който се 
използва при кандидатстването в това висше учебно заведение, е попълване на липсващата всяка втора 
дума в текст (Cloze). Без да бъдат посочени минимум 70% верни отговора на този езиков тест, 
кандидатът не може да бъде записан за студент. 

И все пак тест от тип а) си остава най-често срещан и в интернет пространството откриваме много 
подобни, от които като примери предлагаме два такива теста: 
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Фиг. 1. Примерен тест от интернет (1) 

 
Фиг. 2. Примерен тест от интернет (2) 

Тестовете, които откриваме в интернет, са изготвени от автор или екип от не една държава и 
въпреки това всички те имат сходен облик, т.е. всички се придържат към утвърден тип тест с 
незначителни разлики. 

Съдържанието на учебника, по който студентите работят, предлага всички изброени видове 
тестове. Разнообразието от видове задачи е предпоставка за интересното и ползотворно протичане на 
семинара, но също така то е начин да се провери доколко са усвоени различните граматични и 
лексикални структури, както и уменията за тяхната употреба. 

В колежа се ползват учебници от издателство Oxford University Press, което е гаранция за добре 
подбрани материали с високо качество и съобразеност с европейските изисквания за обучение по чужд 
език. И все пак динамиката на новото време изисква често сверяване на часовника, което може да се 
изразява и в сърфиране в интернет с цел откриване и съпоставяне на различни тестове (например 
кандидатстудентски тестове за различни висши учебни заведения). 

Сред множеството тестове, които се предлагат в интернет, прави впечатление един общ 
диагностичен тест за определяне на езиковата компетентност, на база на отговорите, на който се дава 
прогнозен резултат за владеене на английски език и в края се предлага кратко описание на езиковите 
умения за полученото ниво и оценка на езиковата компетентност съгласно общата европейска рамка.  

Този тест е доста смел в даването на оценка за четирите езикови умения, като се има предвид в 
него липсата на елементи за слушане и дори писане и говорене. Но интересното в този тест е, че като 
последно предложение за отговор е даден израза „ не знам”. 

 
Фиг. 3. Тест за определяне на езиковата компетентност по английски език 

По този образец бе изготвен тест за определяне на входящото ниво по английски език на 
студентите в Колеж – Добрич (Приложение 1). Тестът е предложен на студентите на хартиен носител, 
което го прави лесно приложим и не изисква непременно компютърна среда. Целта бе да се определи до 
каква степен студентите са запознати с основните граматични единици и лексика и от какво ниво да 
започне по-нататъшното обучение по английски език.  

Тестът беше проведен в три първи курса, като резултатът в смесената група ПУПЧЕ и НУПЧЕ 
показа, че 1/3 от студентите са били напълно откровени при попълването и са посочили отговор „не 
зная”. Още по-впечатляващ е резултатът при студентите от специалност ИИТ, където 52 % са посочили 
поне веднъж този отговор. Интересни са няколко попълнени теста, където не се посочва този отговор, но 
избраното дава ясна представа за недоброто владеене на материала.  

Изводът, който можем да направим, е, че е добре все пак да бъде включен такъв отговор, поради 
факта, че студентите са предразположени към откровеност, когато са спокойни, че това няма да се отрази 
на техния успех. А в случая тестът се използва единствено за установяване нивото на владеене на езика с 
цел адекватна работа с курса и присъствието на този отговор улеснява преподавателя в изграждането на 
подходящо мнение по въпроса за нивото на владеене на езика и най-вече проблемите, които срещат 
обучаемите, както и да установи празнините в знанията на студентите. 

За условията на компютърна среда бе разработен друг тест, отново от вида избор между няколко 
отговора. Програмата, която бе използвана, е безплатна и лесно достъпна – CourseLab 2.4. Тя позволява 
изготвянето на различни видове тестове: 

• Multiple choice (измежду многото варианти има само един правилен отговор) 
• Multiple select (измежду многото варианти има няколко правилни отговора) 
• Ordered items (подреждане) 
• Numeric fill-in-blank (попълване с номериране) 
• Text fill-in-blank (попълване с писане на текст) 
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• Matching pairs (свързване по двойки) 
Също така тя дава възможност преподавателят да определи време, за което да се попълни тестът, 

възможност студентът да получи веднага отговор дали е посочил верния вариант, като това автоматично 
се изписва на компютъра. Преподавателят може предварително да зададе възможност за повече от един 
позволени опита или пък да позволи на студента да прескочи въпроса с/без риск да намали точките си, 
ако се върне отново на него впоследствие. 

Програмата позволява задаването на не повече от 30-40 въпроса, което е напълно достатъчно. 
Разработеният тест се състои от 8 въпроса, чиято цел е най-вече проверка на лексиката. Тестът е етап от 
задачата за четене с разбиране. Зададени са посочените въпроси, като към всеки от тях са предложени по 
4 отговора, само един от които е верен. 

Самият тест е озаглавен, като темата посочена в учебника „People the great communicators”. Под 
заглавието студентът може винаги да следи на кой въпрос е и колко още му остават до края. С щракване 
на мишката посочва кой отговор избира, след което в долния ляв ъгъл се появява бутон Submit answer 
(предостави отговора). Необходимо е да се щракне и върху него, за да бъде предаден отговорът и да се 
премине на следващия въпрос, към който студентът ще бъде насочен след щракване на бутона Next 
question (следващ въпрос), който, от своя страна, се появява веднага в долния десен ъгъл. 

 
Въпросите, които предлага тестът, са: 
1. Who can communicate using words? 
2. What do monkeys use to show anger and love? 
3. How many languages do people have? 
4. When do paper and hierogliphics transform Egyptian life? 
5. Who was very good at public speaking, drama, and philosophy? 
6. When did the printing press help to develop new ways of thinking across Europe? 
7. Which one hasn't had a huge influence on society in the last hundred years? 
8. How would you describe the Internet? 
Ползите, свързани с използването теста, са следните: 
• печели се време при попълването – не е нужно да се пише, а единствено се огражда правилният 

отговор (при тест, изискващ работа с компютър, е достатъчно единствено щракване на бутона на 
мишката в подходящото кръгче) 

• пести се време при проверка – лесно се забелязват грешките и се проверява бързо, а при работа с 
компютър самият той отчита резултатите според предварително въведеното в програмата.  

•  установяват се бързо проблемните въпроси и може веднага да се работи върху тяхното 
изглаждане 

• при прилагане в края на семестъра крайният резултат може да бъде отчетен почти веднага (с 
компютър – веднага) 

• на лице е безпристрастно оценяване на база на сумата от точките, получени при правилен 
отговор 

• студентите харесват и предпочитат тази форма на изпитване. Вероятно това е свързано с 
наличието на готови отговори, което ги улеснява значително. 

И на последно място, но не и по значение, можем да посочим, че това е стандартният начин за 
проверка на знанията в Европа, а не бихме преувеличили, ако кажем и по света.  

Недостатъците са по-малко, но все пак ги има и може би не са за подценяване. Проблемът с 
налучкването на верния отговор стои на първо място. Когато е избрал правилния отговор без наличието 
на реални знания по въпроса, дори от следващия пример да стане пределно ясно за изпитващия, че 
правилността не се дължи на знания, все пак студентът вече е спечелил точка и тя не може да бъде 
оспорена. Освен това, ако тестът е с еднакви примери за всички студенти, е необходимо да се разчита 
изключително на добросъвестното самостоятелно попълване от всеки студент в условията на 
семинарната зала. 
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Приложение 1 – тест за определяне на входно ниво 
1. John is _____ actor. 
a) a             b) the             c)an          d) не зная 
2. Susan _______ a doctor.   
a) is            b) are            c) am         d) не зная 
3. They ______ not at home. 
а) aren’t      b) isn’t          c) are         d) не зная 
4. Peter _______ in Spain.          
а) live         b) lives          c) living     d)не зная 
5. It’s ________ o’clock. 
a) half past six   b) six      c) ten to two   d)не зная 
6. How _______ petrol is there in your car?  
а) many        b) much          c) any            d) не зная 
7. Which one is correct? 
a) the first of May, two thousand  
b) may the first, two thousand   
c) the 1th of May, twenty hundred   
d) не зная 
8. He is________than you. 
a) more old    b) oldest        c) older       d) не зная 
9. _________three apples on the table. 
a) There is      b) There are  c) Have       d) не зная 
10. _____ Susan at the party? No, she ______ not.      
a) were              b) was             c) did            d) не зная    
11. He __________ the world. 
a) changed        b) change         c) changing   d) не зная 
12. We _________to the party. 
a) didn’t go      b) didn’t went    c) didn’t gone d) не зная 
13. Last year we started school _______Tuesday. 
a) in                b) at                c) on             d)  не зная 
14. ______you ______your homework yet? 
a) Has/done     b) Did/do       c)Have/done  d) не зная 
15. I’ve listened to it ______half an hour. 
a)  since           b) from          c) for              d) не зная 

 
 

***** 
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Актуално през последните години е интердисциплинарното обучение. С пълна сила в 

образованието навлизат и новите технологии. В този смисъл комбинацията от знания и умения по 
английски език и компютърна грамотност отваря много врати и прави достъпа до разнообразна 
информация напълно възможен и безпрепятствен. Изключително популярна сред всички възрастови 
групи е мрежата Facebook. Този факт ни дава основание да използваме възможностите, които тя 
предлага в полза на обучението по английски език. 

С цел обединяване на студентите в група със сходни интереси, достъпът до създадената група 
English classes (College-Dobrich) е ограничен до студентите от специалностите Начална училищна 
педагогика и чужд език (I и II курс) и Предучилищна педагогика и чужд език (I курс). Тези, които изявят 
желание да се присъединят към групата, изпращат съобщение за добавяне към групата до 
администратора на групата. Страницата се администрира от преподавателя по чужд език, който я създава 
и оформя по своя преценка. Той има право да изтрива неподходящи коментари, както и да дава нови 
теми за дискусии. В описанието на групата се уточнява, че не се допускат други участници освен 
студентите от съответните специалности. Категорично се забранява ползването на друг език, различен от 
английския.  

Целите, които си поставяме със създаването на групата, са следните: 
• Мотивиране на студентите да упражняват употребата на английски език по приятен и забавен за 

тях начин;  
• Натрупване на достатъчно необходими материали за работа с децата във връзка с бъдещата 

професия на студентите; 
• Постигане на свобода на изказа на чужд език в реална езикова ситуация чрез различни 

коментари; 
• Създаване на приятелски взаимоотношения между студентите от трите курса и добра основа за 

работа в тим с други колеги. 
Предложението за мотивиране на студентите за участие в групата се състои в организирането на 

конкурс с победител в три различни категории: 
1. Най-активен участник по отношение на предложени материали; 
2. Студент, отгатнал най-голям брой гатанки; 
3. Участник с най-харесвани материали. 
За определяне на победител по първите две точки се изисква повече време и стриктно следене 

развоя на събитията на страницата от страна на администратора, а определянето на победител по трета 
точка може да стане по-лесно поради наличието на бутон „Харесвам”, който Facebook предлага. 
Щракването върху бутона дава автоматично сумиране на броя на участниците, които харесват постинга 
и улеснява събирането нa крайната информация. 

Всички членове на група могат лесно да бъдат уведомени за конкурса чрез попълване от страна на 
администратора на страницата, озаглавена „събитие”, където се посочва крайната дата на конкурса. В 
случая това е Студентският празник – 8 декември, и се уточняват изискванията, като се изпраща 
автоматично съобщение до всички участници в групата. 

Със създаване на групата преподавателят в ролята си на администратор предлага материали под 
формата на анимирани песни и скоропоговорки. Те могат да бъдат в полза на бъдещата работа в 
училище не само поради факта, че оформят набор от материали, които ще бъдат достатъчно познати и 
разнообразни, но също така биха развили техните собствени езикови умения. Една от предложените 
скоропоговорки до момента например упражнява звук „b”. 

Според интересите си студентите се включват с материали, които смятат за забавни и полезни. 
Един от студентите е предложил песен за чайника (I'm A Little Teapot), друг студент е предложил гатанка 
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("You use a knife to slice my head, And weep beside me when I am dead "), а трети слушане на приказка (A 
Story of How Animals Talk). Може да се щрака с мишката, за да се чуе дума или цялата приказка, като са 
включени анимации и истински животински звуци. Участниците имат свободата да качват всякакви 
материали, които смятат, че могат да заинтригуват техните колеги и са свързани с обучението на деца по 
английски език. 

Възможността да бъдат писани коментари към постингите прави обратната връзка лесна и бърза. 
От друга страна, намесата на преподавателя се очаква да намалява все повече и повече с нарастване 
активността на студентите и може да се сведе единствено до обсъждане на допуснатите грешки в 
последните 5 минути на редовните семинарни упражнения по чужд език. 

Участието в подобна група може да помогне за създаване на навици за работа в екип и 
сътрудничество между бъдещите учители и да задълбочи тяхната връзка и взаимопомощ при 
реализацията в тяхната работа. 

В Приложение 1 е дадена анкетата, предложена на курсовете участници в групата. 
Според отговорите на анкетираните 29,2% са вече участници в групата, а от останалите 70,8%, 

17,6% са дали отговор, че не проявяват интерес, докато значителният дял от 52,4% има желание да се 
присъедини в скоро време към групата. Като причини, поради които няма да участват в специалното за 
студентите място в интернет пространството, същите посочват недостатъчното време, с което 
разполагат, поради семейни ангажименти и липса на компютър у дома. 

На въпроса, дали участието в такава група би се отразило положително на студентите за 
подобряване знанията и уменията им по английски език, отговорът е категорично „да” с единствения 
различен отговор – „може би”, добавен в анкетата от съответния студент. 

 Голяма част от студентите смятат, че биха били мотивирани да участват при една вече добре 
разработена страница с активно участие от мнозина с повече теми за дискусии. 

Като проблем, свързан с присъединяването към групата, някои от обучаемите посочват 
недостатъчно доброто ниво на владеене на езика (групата е за начинаещи), за да могат свободно да 
изразяват себе си. Във връзка с това като препоръка е предложено да се включат елементарни тестове, 
които да помогнат на студентите не само да затвърдят нови знания, но и да придобият увереност, че все 
пак се движат напред в усвояването на езика. 
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Приложение1: 
Анкета: 
1.  Участвате ли в групата English classes (Colllege-Dobrich)?                        да         не 
2.  Ако отговорът ви е НЕ, смятате ли да се присъедините към групата?     да         не 
3.  Смятате ли, че участието в такава група би подобрило знанията и  
увеличило уменията ви по английски език?                                                   да         не 
4.  Посочете обстоятелства, които биха ви мотивирали да участвате  
в такава група 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

5.  Препоръки и други мнения-----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

 
***** 
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Abstract: The paper deals with the importance of acquiring the writing skill, on the one hand by students 
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Развиването и на четирите езикови умения у обучаемите е от съществено значение за успешното 

усвояване на чуждия език. В повечето случаи умението изучаващите даден език да пишат граматически 
правилно, като образуват граматически смислени изречения, на пръв поглед изглежда като един по-висш 
етап от обучението. Това обаче е само привидно така. Писането може и вероятно би трябвало да се 
осъществява паралелно с други дейности, свързани с усвояването на останалите три езикови умения. 
Изключение бихме могли да направим относно най-първия етап на усвояване. И въпреки това, както 
твърди Л. Савова, на писането “обикновено не се отдава такова голямо значение, както на останалите 
езикови дейности – слушане, говорене, четене”. Независимо от това, то си остава важно като дейност и е 
недопустимо да бъде пренебрегвано, тъй като е свързано с придобиване на съответното умение. Същата 
авторка определя точно причините, поради които писането трябва да се развива, а именно: 

1.  Служи за зрителна и слухова опора при запаметяването на езиковите единици, писмените 
упражнения спомагат за затвърдяване на преподадения материал, тъй като към зрителната и слухова 
представа се прибавя и кинестетичната. 

2.  Спомага за развиване у учащите на точност, прецизност и яснота при използването на езика. 
3.  Писмените упражнения предоставят отлична възможност за интересна групова дейност и 

разнообразяване на часа по чужд език, както и за намаляване на напрежението в часа след 
продължителни устни упражнения” [1]. 

Посочените причини до известна степен съвпадат с причините за използване на творческото 
писане в семинарите по чужд език на колежаните от специалност Начална училищна педагогика и чужд 
език и по-конкретно бихме могли да ги формулираме по следния начин:  

1. Необходимост от усвояване на правописа и като следствие – способност да обучават бъдещите 
си ученици 

2. Внасяне на разнообразие по време на семинарите на студентите и натрупване на идеи за 
бъдещата им преподавателска дейност 

3. Упражняване на наученото до момента и развиване на останалите езикови умения. 
За да уточним по какъв начин упражненията, свързани с подготовката за писане, са средство за 

развиване и на други умения, е необходимо да опишем самите упражнения. В едно от практическите 
упражнения по английски език бе организирана следната поредица от задачи, някои от които подготвят 
за творческо писане, а други спомагат за развиването на това умение: 

1.  Всеки студент предлага глагол, който се записва на дъската (изискването е глаголите да не са от 
най-често срещаните), преговарят се трите форми на неправилните глаголи – развива се умението за 
говорене 

2.  С всеки от записаните глаголи студентите образуват различни словосъчетания – развиват се 
прецизност и яснота за използването на езика, включващи умението за говорене. За улеснение се 
преговарят и някои свързващи думи като – therefore, after that, then, but, however и др. 

3.  След като записаното на дъската се изтрие, преподавателят дава лист, на който е записано 
началото на изречение (Yesterday morning I…), което първият студент трябва да довърши и после да 
прочете на глас (грешките не се коригират, важно е студентите да проследят логиката на изреченията, за 
да могат да предложат подходящо изречение, което ще е техният принос в съставянето на историята). 
Следващият студент пише друго изречение, смислово свързано с предходното и т.н., за да се оформи 
кратък текст – развива се умението за слушане (останалите слушат изречението на четящия) и умение за 
писане. 
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4.  По-нататък преподавателят чете всяко изречение от съставения текст. Задачата е студентите да 
коментират и коригират допуснатите грешки, по този начин те сами откриват грешките си и това е един 
по-ефективен начин за усвояване, отколкото ако бъдат поправени веднага от преподавателя – развива се 
умение за слушане. 

5.  Следващата стъпка е предлагане на заглавие на съставения текст и провеждане на дискусия 
относно най-подходящото от предложените, които са записани на дъската от съответния студент, чиято е 
идеята за заглавие – упражнява се умението за говорене и се развива умението за писане. 

6.  На друг, общ за всички лист студентите записват по един въпрос към съставения текст, чийто 
отговор не може да бъде открит в самия текст, а има възможност за предположения – развива се 
умението за говорене и умението за писане. 

7.  Когато листът е отново у преподавателя, се коментират грешките в съставените въпроси и се 
предлагат идеи за отговор на тези въпроси – развива се умението за говорене. 

8.  Накрая преподавателят диктува въпроси от предварително подготвена анкета, предназначена за 
студентите, участвали в поредицата от упражнения – развива се умението за слушане и умението за 
писане. 

Въпросите от анкетата са следните: 
1. Do you think this exercise will work with your future students? 
2. What class is it best for? 
3. What did you like in this exercise? 
4. What was the thing you did not like in this exercise? 
5. What else would you do to make the exercise better? 
Тези въпроси са съобразени с лексикалния запас на студентите, като са избягвани всякакви 

непознати думи, които биха могли да предизвикат смут у тях, когато им бъдат диктувани. Чрез 
диктовката се упражнява умението за слушане, а чрез писането на въпросите се затвърдява правописът 
на познатите вече думи. Поради факта, че не всички студенти са на еднакво ниво и за да не бъде 
провалена целта на анкетата, се коментира и евентуално изяснява преводът на всеки въпрос. Отговорите 
се попълват самостоятелно. 

Тази поредица от задачи показва, че трудно бихме реализирали упражнение, целящо развиване на 
едно единствено умение. В повечето случаи всяко упражнение спомага за придобиване и 
усъвършенстване на няколко умения и това безспорно е по-добрият вариант. 

Творческото писане изисква добро владеене на основния граматичен материал и лексикален запас, 
а не просто копиране на думата както при други дейности, свързани с писане, например при преписване 
на текст, а дори и при диктовката в известна степен. Ето защо преговорът на глаголи, представляващ 
първата стъпка от изпълнението на задачата, както и втората, свързана със съставянето на различни 
словосъчетания, е съществена и необходима част от подготовката за писмената дейност. По същия начин 
и останалите изброени дейности, въпреки че не се изразяват конкретно в писане, са нужни за по-
нататъшното му осъществяване. Проведеният опит в упражнението по английски език доведе до 
следните заключения: 

• студентите знаят глаголи, изразяващи разнообразни дейности, и имат идеи за свързването им в 
различни словосъчетания, но при изпълнение на задачата за съставяне на изречения не се осмеляват да 
излязат идейно от рамките на предходното изречение и представят една и съща идея, изразена по 
различен начин. 

• въпреки че са усвоили граматиката, като правило често правят грешки, които самите те могат да 
коригират впоследствие. 

• когато навлязат веднъж в темата, за тях е лесно да продължат без затруднения, предлагат 
варианти за заглавие и съставят въпроси по темата, но отново допускат грешки, в този случай, свързани с 
мястото на спомагателния глагол в специалните въпроси.  

Опитът бе проведен с две групи от студенти и заключенията, които можем да направим, не могат 
да водят до съществени обобщения, но все пак резултатите от анкетата доведоха до някои изводи. По 
първия въпрос от анкетата студентите определено са на мнение, че задачата е интересна и смятат да я 
използват в бъдещата си работа като учители. Вторият въпрос предизвика известни разногласия, но по-
голямата част от студентите смятат, че задачата е подходяща най-вече за четвъртокласниците, тъй като 
те ще са на най-високото стъпало на усвояване на чуждия език от всички класове в началното училище, а 
други смятат, че дори третокласниците биха се справили със задачата. Като цяло, студентите не са 
отбелязали негативно отношение към упражнението с изключение на няколко различни мнения, едно от 
които се изразява в нехаресване на съставения текст, друг студент смята, че задачата е твърде 
продължителна, а трети, че се губи много време при обмислянето на изреченията. Във връзка с 
последния въпрос от анкетата обучаемите предложиха да бъде предварително зададена тема за 
написване на разказа с цел по-бързо изпълнение на задачата, за да не прекарват останалите участници в 
задачата в бездействие докато се съставя историята. Идеите им бяха свързани с познати за тях теми – 
“Моето семейство”, “Моят любим сезон”, “Домашни любимци” и др. 
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Проведеният опит бе осъществен със студенти, които до момента не са работили върху 
творческото писане, с изключение на образуване на самостоятелни изречения с определени 
граматически изисквания (например самостоятелно образуване на отрицателни изречения в сегашно 
просто време). 

Ето защо при изпълнението на обсъжданата поредица от задачи студентите се затрудняваха да 
изразяват своя мисъл, която да промени темата и все пак да има връзка с написаното до момента от 
предходните участници въпреки предварително нахвърлените идеи, свързани с глаголи и 
словосъчетания, записани на дъската. Възможно е тук за обяснение на ситуацията да ни послужи 
разбирането на Дилин Лиу, че липсата на свързаност в писането е резултат от много фактори, такива 
като неизбистрени идеи, например. За да се изясни за какво ще пише, участникът в задачата се нуждае от 
време, а това, че останалите от групата чакат той/тя да приключи, добавя допълнително напрежение, 
което води до прибързано писане. Дори и да е оформил идеята преди да дойде неговият ред, студентът 
може да бъде затруднен от непредвидения обрат, който изречението на непосредствено предхождащия 
го може да доведе. Необходимо е високо ниво на владеене на езика, за да се адаптира съответната идея 
към ситуацията, която изисква написаният до момента текст. Склонна съм да твърдя, че въпреки 
възможните пречки и трудности, свързани с изпълнението на задачата, все пак тя си остава добър начин 
за усвояване на езиковите умения и се доближава до реалния живот и ежедневните ситуации, в които 
бихме попаднали, ако живеем в общество, носител на чуждия език. Това би помогнало също така на 
бъдещите учители да изградят качества, необходими за тяхната професионална реализация за бързо и 
адекватно реагиране на въпросите на бъдещите им ученици в подобни ситуации, в които биха 
попаднали. 

Друг проблем, който срещнахме при този вид колективно писане, бе неправилното използване на 
свързващи думи, което доведе до объркване на следващия по ред и неспособност да продължи логически 
предходната идея. Това впоследствие послужи като материал за дискусия между студентите и 
неяснотите относно смисъла на думата бяха изчистени. 
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Abstract: Different institutions are dealing with the problems of disasters. Each one of them serves one 

or another type of disaster . Natural disasters are well studied and the social disaster is much less explored. 
Key words: disaster, damages, accidents, crisis, critical situation. 
 
През последните години съществено се увеличава значението на природните бедствия, 

техногенните, социално-икономическите, транспортните и други катастрофи. Все повече нараства 
опасността от ядрен, биологичен и химичен тероризъм. Това води до необходимостта от нови знания и 
умения на всички кадри по проблемите на ефектите на поразяващите фактори, на защитата и 
осигуряването на населението при бедствени ситуации. 

Исторически данни. Началото на разглеждането на тези проблеми е поставено през 1936 година. 
На 18 юли Указ № 310 утвърждава "Наредба закон за противовъздушна и химическа защита на 
населението в Царството". Поставят се основите за създаването на новата институция.  

През годините за организацията на защита следват периоди на изменения, трансформации, 
организационно структурни промени, подчиненост и нови наименования, но това не променя нейната 
същност. До 1989 г. задачите, организацията, оборудването на Гражданска отбрана са насочени 
предимно към защитата на населението от оръжията за масово поразяване при военен конфликт.  
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След 1991/92 г., в съответствие с демократичните процеси у нас, започна реформирането и 
преструктурирането на Гражданска отбрана. С решение на Министерския съвет № 419 от 04.12. 1991 г. и 
Заповед № 57 на Министъра на отбраната от 04.031992 г. организацията беше преименувана от 
Гражданска отбрана на Гражданска защита. Процесите на обновление в Гражданска защита бяха 
насочени към създаване на условия за защита на населението в мирно време при възникване на природни 
бедствия и промишлени аварии, като се запазиха нейните задачи и за военно време. 18 юли е обявен за 
Ден на гражданска защита с Решение №95 на Министерския съвет от 22 март 1993 г. 

С Постановление № 137 от 06.06.2006 г. на Министерския съвет за приемане на Устройствен 
правилник на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, Държавна агенция 
"Гражданска защита" беше структурирана в Главна дирекция "Национална служба гражданска защита" с 
28 териториални звена. 

Същност и задачи. През годините основните принципи и задачи за изграждане на организацията и 
за осъществяване на дейността по защита на населението и националното стопанство са териториалният 
принцип на защита на населението, спазването на нормите и принципите на международното 
хуманитарно право, разработването на нормативна база по защита на населението и националното 
стопанство в мирно и военно време, организирането на изграждането, комплектуването, подготовката и 
използването на органите за управление, формированията и учрежденията на Гражданска защита и 
поддържането им във висока степен на готовност за провеждане на спасителни и защитни мероприятия и 
т.н. "Гражданска защита" ръководи дейността по разработването на плановете за защита на населението 
и националното стопанство, организира защитата на населението, ръководи обучението му по защита и 
помощ при бедствия, аварии и катастрофи, планира взаимодействието с поделенията на въоръжените 
сили при спасителни и аварийни дейности и др. Дирекцията провежда превантивна дейност за 
недопускане и създаване на условия за намаляване на вредните последици при възникване на критични 
ситуации, информира населението и държавните органи за възникнали бедствия, аварии и катастрофи, 
организира подготовката и използването на националните сили за провеждане на спасителни, защитни и 
ликвидационни мероприятия при стихийни бедствия и аварии и др. В областните дирекции "Гражданска 
защита" осъществява тясно взаимодействие и координация с териториалните органи на изпълнителната 
власт и с териториалните структури на министерствата и ведомствата в областта на защитата при 
бедствия и аварии.  

 
Основните дейности на НС "Гражданска защита" са насочени към защитата на населението, на 

националното стопанство, на материалните и културните ценности. Службата организира и провежда 
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия. 

Националната служба и нейните териториални структури изпълняват задачи по защитата в мирно 
и военно време. 
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"Национална служба Гражданска защита" изпълнява следните задачи: 
1. предупреждение;  
2. оповестяване при бедствия;  
3. операции по издирване и спасяване;  
4. провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия;  
5. оперативна защита при наводнения;  
6. радиационна, химическа и биологична защита при инциденти и аварии, свързани с опасни 

вещества и материали;  
7. обучение на населението за начините на поведение и действие при бедствия и прилагане на 

необходимите защитни мерки;  
8. оповестяване и защита на населението при военно положение;  
9. допълнителни дейности, необходими за осъществяване на планирането и организацията за 

изпълнение на задачите по защитата;  
10. информационно-аналитична дейност.  
Ситуационен център. Към МИС е изграден Ситуационен център за управление при кризи, който е 

свързан с министерствата, ведомствата, териториалните администрации и структурните звена на 
организацията в страната. Чрез него се осъществява взаимодействието с местните власти и органите за 
управление и със съставните части на единната спасителна система. Поддържат се контакти с 
международни структури за гражданска защита. В състава на центъра е включен Информационно-
аналитичен център, където се събира, обработва, анализира и разпределя цялостната информация при 
възникване на криза и бедствие и се информират държавните и местните органи за управление. В 
центъра се създават и поддържат информационните фондове. 
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В осъществяваните контакти с министерствата, научните институти и областните се обменят 
данни относно: 

• Възникнали кризи и бедствия, както на територията на страната, така и извън нея 
• Потенциални опасности от възникването на различни по характер бедствия 
• Състояние на рисковите и потенциално опасни за населението обекти, функциониращи на 

територията на страната 
• Нивото на радиационния гама фон 
• Нивото на водите в язовирите на територията на страната 
• Нивото на водите, състоянието и възможностите за корабоплаване по река Дунав 
• Състоянието и степента на замърсяване на околната среда 
• Метеорологична обстановка и прогнози за развитието й 
• Състоянието на пътната мрежа и на инфраструктурата при възникване на бедствие 
• Защитата при бедствия се осъществява чрез провеждане на превантивна дейност; провеждане 

на дейности по защитата; координация на действията на единната спасителна система; подпомагане и 
възстановяване при бедствия; пълноценно ресурсно осигуряване. 

Така основните дейности на НС "Гражданска защита" са насочени към защитата на населението, 
на националното стопанство, на материалните и културните ценности. Тази служба организира и 
провежда спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия. Тя 
служи и помага на населението. 

 
***** 
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Abstract: Different institutions are dealing with the problems of disasters. Each one of them serve one or 

another type of disaster . Natural disasters are well studied and much less explore the social disaster. All this 
requires a new approach to the study of disasters. On this basis, would open opportunities for development of 
modules for human action and human communities in different disasters. 

Key words: extreme situation, psychophysical alacrity, live acts, trouble ness. 
 
Засилващото се отрицателно въздействие на екологичните фактори върху живота и здравето на 

хората е в противовес с прогресивното израстване на съвременната цивилизация и развитието на научно-
техническия прогрес. Съвременната цивилизация не отделя достатъчно внимание за овладяване на 
новите разрушителни ситуации. Това налага актуализиране на старите и въвеждане на нови изисквания,  
средства и подходи при решаване на проблема за оцеляване в бедствени ситуации на човека и човешките 
общности в съвременния свят. При преодоляването на редица бедствени ситуации се установява, че 
мерките и превантивната подготовка за оцеляване при евентуално бедствие определят по-малко разходи 
и усилия от спасителните действия и ликвидиране на тежките последици. 

В разработката на Д. Кайков (1990) „Подготовка за действия при бедствени ситуации” при 
съществуващите разнообразни форми на подготовка водещо място се определя на организираното 
учебно занятие за действие в бедствена ситуация. В него процесът на специализираната подготовка се 
осъществява посредством двигателната подготовка. Съдържанието включва едновременно изпълнение 
на психически и физически действия, изпълнявани в сложни ситуации. 

Главната задача при подготовката за оцеляване в бедствени ситуации се определя от постигането 
на качествено нови практически резултати в обучението за правилно поведение и действие при 
бедствени ситуации, продиктувани от съвременните условия на живот. 

Реализирането на тази задача посредством използването на разнообразни методи и форми на 
обучение, съответстващи на интересите и възможностите, е в логическа последователност и 
взаимовръзка на подготовката за защита при бедствия в училищните заведения. 

Д. Кайков (1990, 1991) включва бедствените ситуации в групата на екстремалните и 
свръхекстремалните ситуации, където психическите и физически натоварвания са изключително високи. 
В условията на бедствените ситуации се наблюдава, че структурата на психо-физическата готовност се 
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нарушава значително при индивиди с по-ниска подготовка. Емоционалните преживявания са много 
силни и в много случаи те блокират дейността на човека. Бедствията по неизбежност налагат бърза 
реакция, не търпят отлагане независимо от готовността и възможностите на отделният ученик. 
Качествата за ефективна дейност в определена бедствена ситуация могат да се развият в положителна 
насока чрез формиране на адекватна психо-физическа готовност. Единството на психическите и 
физически действия е надежден механизъм за оцеляване в бедствените ситуации. Според Д. Градев 
(1990) психическата готовност е най-важна в цялостната подготовка и постигане на адекватни действия в 
екстремални ситуации. Това се дължи на факта, че цялостната дейност на човека се ръководи от 
психиката. Чрез психическите процеси – мисленето, се оценяват разрушителните фактори на 
бедствените ситуации, развитието им във времето, възможността за реагиране или преодоляване на 
ситуацията чрез адекватни действия. 

В труда си „Готовност за оцеляване в екстремални ситуации” Д. Кайков (2004) разкрива 
детерминацията на готовността за оцеляване и определя изискванията на екстремалните фактори на 
ситуациите. Авторът изтъква, че адекватната психическа готовност като резултат на специализираната 
подготовка за оцеляване в бедствени ситуации е изградена от три подструктури: познавателна, 
емоционална и волева. 

Познавателната подструктура се определя като основна и водеща в цялостната структура на 
психическата готовност за оцеляване в бедствени ситуации. 

На базата на познавателната подструктура попадналите в бедствени ситуации възприемат 
основните разрушителни фактори. В резултат на получените знания може да се определят величината на 
разрушителните сили и вероятността от нанасяне на определени вреди. Основните елементи на 
познавателната подструктура са зрителните, слуховите и двигателните възприятия. Съсредоточеността 
на психическата дейност върху основните фактори на въздействие на бедствените ситуации са условие 
за по-точно разкриване на тяхната същност и сила на разрушение. Следователно формирането на 
готовност за оцеляване се изгражда на базата на натрупан опит в моделирани бедствени ситуации и 
бързо възпроизвеждане на важни знания и умения за адекватни действия. Нивото на елементите на 
вниманието, формирани в резултат от въздействието на специализираната подготовка за оцеляване в 
бедствени ситуации, дава представа за състоянието на психическите познавателни процеси. При 
обучението чрез програми за оцеляване в бедствени ситуации се повишава способността за адекватна и 
бърза преценка на обстановката, вземане на правилно решение и привеждането му в действие. Повишена 
е и степента на качеството на вниманието – интензивност и съсредоточеност. Формирана е висока 
скорост на протичане на психичните процеси. Друга основна подструктура на психическата готовност е 
емоционалната подструктура. Тя е изградена от множество взаимосвързани положителни и отрицателни 
емоции, които се проявяват като преживяване и дейност. В теорията за оцеляване в екстремални 
ситуации физическата подготовка се определя като една от основните градивни подструктури. 
Устойчивата физическа готовност е основен фактор, определящ адекватността на действията в различни 
ситуации. Практическото действие се реализира чрез проявлението на единството на физическите 
качества при доминирането на едно или няколко качества. Физическата готовност е сложно явление, 
което е отражение на непосредствената подготвеност на човека за определени действия при различни 
ситуации. Дейността и поведението е индикатор за подготвеността на човека за реализиране на 
поставени цели и задачи чрез практически действия. Физическата подготовка има за задача да развива 
целенасочено вегетативните и двигателните функции на организма чрез системно и продължително 
развиване на физическите действия. Съществено значение за оцеляването на човека бедствени ситуации 
има формирането на адекватна физическа готовност. 

При обучението чрез програми за оцеляване в бедствени ситуации се повишава способността за 
адекватна и бърза преценка на обстановката, за вземане на правилно решение и привеждането му в 
действие. Повишена е и степента на качеството на вниманието – интензивност и съсредоточеност. 

Друга основна подструктура на психическата готовност е емоционалната подструктура. Тя е 
изградена от множество взаимосвързани положителни и отрицателни емоции, които се проявяват като 
преживяване и дейност. Емоционалните преживявания изпълняват ориентировъчна и регулираща роля в 
дейността и обучаването. Изтъква се, че емоционалната ориентация конкретизира насочеността на 
дейността, а емоционалната оценка на ситуацията диктува характера на действията в отношенията с 
определени обекти: приемане на задачата, опознаване на обекта като препятствие. В теорията за 
оцеляване в екстремални ситуации физическата подготовка се определя като една от основните градивни 
подструктури. Д. Кайков [2] отбелязва, че адекватността и степента на физическа готовност се определят 
от нивото на развитието на отделните физически качества. В този смисъл устойчивата физическа 
готовност е основен фактор, определящ адекватността на действията в различни ситуации. 

Практическото действие се реализира чрез проявлението на единството на физическите качества 
при доминирането на едно или няколко качества. Проучванията потвърждават същността на бедствието 
като отрицателно явление, насочено към унищожаване на човека, човешките общности и човешките 
ценности. По този начин на обучението за адекватно поведение и оцеляване в бедствени ситуации може 
да се гледа като неотменна част от ежедневието на хората още от най-ранна възраст. 
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Аbstract: This article examines the cultural approach in the educational system and in particular the 

objective of the tehnological culture of tehnological edication. It followed the links between the culture of work, 
information culture, the culture of human relation, culture and environment, etc. and technological culture. 
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Понятието “технология” се появява в Европа около 1970 г. През 19 век в енциклопедичен речник 

се отбелязва, че „технологията е производствен процес, съвкупност от всички навици и способи 
отнасящи се до добиването, преработването и обработването на всички възможни материали, наука, 
която дава описание на производствените процеси, оръдията на производството и изучава свойствата на 
материалите”. В по-късните издания на енциклопедични речници понятия „техника” и „технологии” се 
разграничават. Например под техника се разбира: 

1. Съвкупност на оръдията и средствата на труда, използвани в обществото, а също така и в 
областта на човешката дейност, свързана с тяхното изучаване, приложение и усъвършенстване. 

2. Съвкупност от професионални прийоми, използвани в някаква работа. 
Понастоящем се използват два типа определения, описващи термина технология – традиционен и 

съвременен. 
Традиционно определение. Технология – знание за последователност от човешки действия, както и 

необходимото оборудване при превръщането на материали (вещества), енергия и информация. 
Съвременно определение: 
1. технология – науката за преобразуване на материали (вещества), енергия и информация по 

план и в интерес на човека; 
2. технология – вид познавателни дейности, насочени към разработване на обективни, 

систематично организирани знания за трансформиране на дейностите на човека и тяхното 
усъвършенстване, както и описание, анализ и оптимизация на тези дейности. 

Техника – инструментално обезпечение на технологиите. 
Техносферата – част от биосферата, коренно преобразена от човека в технически и технологични 

обекти (механизми, здания, съоръжения, пътища и др.) с помощта на пряко или косвено въздействие на 
техническите средства с цел най-добре да отговарят на социално-икономическите потребности на човека 
[3]. 

Проведените за последните години изследвания на понятието „технологична култура” извеждат 
следния извод: 

Технологичната култура съдържа в себе си ред компоненти на различни видове дейности, 
реализирани чрез: 

• култура на труда – включваща планиране на труда и организация на трудовия процес, избор на 
инструменти и оборудване, организация на работа, осигуряване на безопасност, технологична и 
трудова дисциплина, контрол на качеството и др., необходими за работа на всеки; 

• графична култура – знания, умения и компетенции за използване на техническия процес; 
• култура на дизайна – знания, умения и възможности за използване на принципите на 

ергономията, естетиката, дизайна и художествената обработка на материали за обезпечаване на 
иновативни и конкурентоспособни продукти; 

• информационна култура – способността на личността да формира и да използва 
информационните ресурси, съвременните средства на информатиката и информационните 
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технологии в интерес на своето и общественото развитие; включва умения и способности за 
използване в практическата дейност на ИКТ, познаване на информационните процеси и 
успешното им управление, търсене на необходимите данни от различни източници, 
включително и от глобалната мрежа; 

• предприемаческа култура – умение и възможност за анализиране на потребностите на хората 
(пазара) да организират и да управляват малък екип от хора за постигането на тези нужди, да 
рекламират техните продукти и др.; 

• култура на човешките взаимоотношения – умения за безконфликтни взаимоотношения с хората 
в семейна и обществена среда;  

• екологична култура – включва екологични знания и разбиране за природата като източник на 
живота и красотата, богатството на моралните и естетическите чувства и емоции, генерирани от 
взаимодействието с природата, както и отговорността за нейното опазване; 

• фамилна култура – знания и умения за украса на дома, създаване на домашен уют, здравословен 
начин на живот и осъществяване на социални функции; 

• потребителска култура – знания за правата ни като потребители и възможността за тяхното 
отстояване; 

• проектантска култура – знания, умения и желание за самостоятелно определяне на 
потребностите и възможностите за действие в изпълнение на проекти, събиране на данни, 
анализ и използване на полезна информация за проекти, оценка на проекти и тяхното 
представяне. 

Значение на техническата култура за младежта вече е призната в цял свят. Известна е програмата 
на ЮНЕСКО „2000+” (международен проект за научна и технологична грамотност). 

Технологичното образование и технологичната култура като негов компонент постепенно стават 
значим профил в средните училища заедно с хуманитарния и този на естествените науки. 

Засега е ясно, че компонентите на технологичната култура трябва да се формират още в начален 
етап на образованието. Важно е да се подчертае, че независимо от конкретния вид на технологиите, 
които се изучават в училище, тази наука се занимава с инвариантни компоненти на човешката дейност: 
култура на труда, графична култура, култура на дизайна, информационна култура, предприемаческа 
култура, култура на човешките взаимоотношения, екологична култура, фамилна култура, потребителска 
култура.  

По този начин още в началната степен се развиват и в последствие се разширяват хоризонтите на 
творческите способности на учениците. 

Дисциплината Технологии е необходим елемент на общото образование на всеки ученик, защото 
му дава възможност да приложи на практика знанията, придобити от основните дисциплини, изучавани в 
училище. Това всъщност е единственият училищен курс, съдържанието на който отразява общите 
принципи на творческа активност на човека и преобразуването на всички аспекти на материалната 
култура на човечеството. В часовете по технологии се придобиват навици и умения за работа както в 
конкретно-предметни дейности, така и във виртуална среда. Това гарантира приемственост и преход на 
знанията от общото към профилираното професионално образование. В държави като Франция, 
Германия, Япония и др., в които високите технологии са част от бита и културата на страната, 
дисциплината Технологии е включена към предметите за задължителна подготовка. Наличието на 
предмета в учебните програми на образователните институции е активно подкрепяно от индустрията и 
бизнеса, защото учи децата да се справят с критични ситуации и предизвикателства при изпълнението на 
различни по тип проекти, като по този начин ги подготвя за творческа иновативна дейност. Това е 
предметът, който използва най-много различните междупредметни връзки за реализация на своите 
новаторски идеи, продукти и услуги. Същият дава възможност за използването на пресечните точки 
между икономическите, екологичните, правните и бизнес дисциплините, което позволява на учениците 
да придобият умения за трансформиране на суровини, енергия и информация, с което да се обезпечи 
тяхното професионално самоопределяне и успешна реализация в живота. 

Според В. Сивов съвременните технологии могат да се класифицират по следният начин: 
- Традиционни, класически технологии – използват разработени класически технологични 

операции, схеми и процеси. Обхващат 65-70% от съществуващите технологии. 
- Усъвършенствани технологии – използват разработен принцип на обработка на материалите, но 

с подобрени технологични схеми. 
- Нови технологии – използват разработения класически технологичен принцип, но с нова 

технологична схема и високопроизводителна техника. 
- Принципно нови технологии – използват изменение на технологичния принцип, технологични 

схеми и оборудване. 
- Прогресивни технологии – разработени за ключови направления със стратегическа роля. 
- Висши технологии – включват нови технологии на базата на висши научно-технически 

постижения. 
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В съвременния свят, изпълнен с технически устройства, изучаването на дисциплината Технологии 
е от изключително значение за всеки ученик, тъй като тази образователна област формира неговата 
технологична култура, необходима за живота на всеки индивид и всеки специалист. Оттам и целта на 
дисциплината Технологии – тя е формиране на технологична култура у подрастващите.  

 
ЛИТЕРАТУРА 
1.  Георгиева, В. Обучението по техника и технологии от 6 до 15. Теория и методика. Благоевград, 

2004. 
2.  Генчева, М. Технологичното обучение в системата на общообразователната подготовка. В., ИС 

„Контур”, 2003. 
 

***** 
 

КЛИЕНТ-СЪРВЪР СИСТЕМИ И ДОСТЪП ДО БАЗИ ОТ ДАННИ 
Илхан И. Ибрям 

 
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: СТ. АС. ИЛХАН ИСТИКБАЛ ИБРЯМ, ШУ „ЕПИСКОП 
КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”, ПК ГР. ДОБРИЧ,E-MAIL: ILHAN_I_IBRYAM@YAHOO.COM 

 
CLIENT-SERVER SYSTEMS AND DATABASE ACCESS 

Ilhan I. Ibryam 
 

Abstract: This paper describes some basic theoretical concepts for using the technology of client-server, 
building up and access to databases through the technology of World Wide Web. We point to some of the 
possibilities for access to databases as well as their advantages and disadvantages. The chosen technology 
allows data storage and their access by many users at one and the same time according to the access rights they 
have. 
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Глобалната компютърна мрежа, претърпяваща в момента бурно развитие, е може би най-важното 

движение на ХХ век, което за съвсем кратко време навлезе във всички сфери на човешката дейност и 
промени значително много от тях. Мрежата World Wide Web, изградена от обикновени, по-евтини 
сървъри и клиенти от цял свят, извърши революция в сферата на компютрите. Не беше далече времето, 
когато самата идея за общодостъпна глобална информационна мрежа бе немислима. Всъщност дори 
корпорацията Microsoft не бе напълно убедена, че технологията Web ще се развие успешно. 
Първоначално мрежата Microsoft Network (МSN) беше изградена с частна технология, патент на 
Microsoft, създадена по образец на подобни мрежи като CompuServe и Prodigy. Начинът на живот на 
съвременното общество е неразделно свързан с Web и дори всички патентовани преди това мрежи 
(включително МSN) отделиха милиони долари от бюджета си, за да се преобразуват в универсалния 
достъп, предлаган от Web. 

Успоредно с интернет се развива и теорията и технологията за разработка на бази от данни. Днес 
все повече се разработват и усъвършенстват голям брой СУБД (системи за управление на бази от данни). 
Повечето от тях са основани на технологията клиент-сървър и осъществяват ефективно съхранение и 
достъп до информация за съвсем кратко време при минимум разходи за поддръжка и обновление. Тези 
СУБД предлагат все по-широк кръг от инструменти за бързо въвеждане и извеждане на информация за 
архивирането й, за възстановяването на бази от данни след евентуален срив в системата. 

Приложенията за бази данни бяха сред последните, които се появиха в Web, но в наши дни са най-
бързо разрастващите се приложения в Web. Възможността за разпространяване и събиране на данни от 
клиенти буквално от целия свят, работещи с различни компютри и оперативни системи, без за това да е 
необходимо друго средство за разпространението на софтуер (програмния продукт) освен вездесъщият 
браузър, е твърде привлекателна, за да й се устои за дълго. 

Клиент 
В контекста на универсалния клиент-сървър, базиран на Web технология, управлението на 

клиента е основано на взаимодействието на три компонента HTTP, HTML и CGI. Езикът HTML е 
предназначен за представяне в подходящ вид на документи при клиента. Връзката между клиента и 
сървъра се осъществява с помощта на протокола HTTP. Поведението на клиента се следи от сървъра чрез 
скриптов език като CGI интерфейс. В тази проста схема в последно време намират място и допълнителни 
компоненти, които имат за цел да подобрят диалога между клиента и сървъра, да повишат сигурността 
при обмена на информация и да въведат динамичен елемент в съдържанието на данните. 

 Протокол HTTP – HTTP  (Hyper Text Transfert Protocol) е протокол за обмен на документи между 
сървър и клиент, работещи под управление на интернет протоколи (TCP/IP). Функционирането на 
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протокола HTTP се свързва с проста схема на "въпрос-отговор". Клиентът излъчва заявка към сървъра, 
на което той отговаря (фигура 1).  

 
Фиг. 1 

Показаното взаимодействие на фигура 1 не се отличава от това характерно за други видове 
интернет протоколи. Web сървърите изпращат поисканите от клиента файлове. Подобна схема е налице 
и при взаимодействие между един FTP клиент и съответния FTP сървър. Разликата се състои в по-
богатата функционалност на HTTP протокола. Един хипермедиен документ може да съдържа освен текст 
и асоциирани към него графични, звукови или видео компоненти. За една заявка на клиента от сървъра 
се изпращат всички елементи от нейния резултат, т.е. всички компоненти, влизащи в състава на желания 
документ. Допълнително, в зависимост от естеството на заявката и средствата за нейната обработка, от 
сървъра към клиента може да се изпращат и чисто генерирани данни (CGI интерфейс). 

Простата схема на взаимодействия в HTTP протокола направиха Web услугата сред най-
предпочитаните и популярни в интернет. Заедно с това тази опростена схема създава определени 
проблеми при по-сложни взаимодействия между клиента и сървъра, каквато е наблюдаваната тенденция 
за развитие на Web технологиите. Диалог чрез обмен на файлове изключва възможност за управление на 
сесии в рамките на протокола, нещо необходимо при разработка на приложения, взаимодействащи с бази 
данни.  

FTP Протокол – FTP (File Transfer Protocol) е интернет услуга за прехвърляне на файлове в ASCII 
или BINARY формат между два компютъра, свързани в мрежата. Услугата се обслужва от свой протокол 
като надстройка на TCP/IP протоколите. Ако в рамките на една сграда или комплекс има достъп до 
интернет или до негова подмрежа, то става възможно значително по-лесно да се ползват ресурсите на 
другите участници в мрежата независимо от техните платформи. Например едно сканирано цветно 
изображение формира файл с голям обем и неговото пренасяне в друг компютър за допълнителна 
обработка или разпечатване се извършва за секунди по FTP протокол. Търсене и копиране на драйвери 
за видео контролери, скенери, принтери, модули за обновяване на лицензирани програмни продукти 
(Patches), различни помощни програми, обучаващи програми, описания, документация, стандарти, 
звукови файлове, видео клипове, анимация, игри и още много други неща могат да се извличат по този 
протокол.  

Осъществяване на FTP връзка между два компютъра в Internet мрежата и провеждане на сесия 
изисква изпълнението на определена последователност от действия от страна на клиента (FTP Client) в 
процеса на установяване на връзка и извличане на информация от файловия сървър (FTP Server) на 
кореспондентския компютър. Тези действия предполагат познаването на едно неголямо множество от 
команди за този протокол. Изпълняваните действия по време на една FTP сесия е добре да се познават, с 
което се гарантира правилното и преди всичко колегиалното използване на възможностите на тази 
услуга. За тези неща ще стане дума и малко по-нататък.  

FTP услугата се основава на взаимодействието по интернет на един FTP клиент, който влиза в 
контакт по FTP протокол с FTP сървър. Клиентски приложения се предлагат за всички компютърни 
платформи във вид на freeware, shareware или comercialeware. Приложенията, реализиращи FTP Server, 
са относително по-малко на брой.  

World Wild Web широко използва услугите на FTP. Някои сайтове нямат на разположение HTTP 
софтуер, така че за да направят информацията си достъпна из мрежата, те поставят своите HTML 
документи на FTP сървъри. FTP достъпът е толкова разпространен, че трудно прекарваме няколко 
минути в интернет без да срещнем FTP прехвърляне. 

Език HTML – HTML  (Hyper Text Markup Langage) е скриптов език за генериране на преносими 
документи по интернет. Преносимостта се осигурява от възприетия стандарт за езика (HTML 3.2, 4.0, 
4.01, DHTML) от всички компютърни платформи и производители на Web браузъри. Езикът HTML не е 
средство за изграждане на интерфейс, а само средство за стилово описание на документи. Динамични и 
диалогови елементи се изграждат с допълнителни средства.  

CGI интерфейс – CGI (Common Gateway Interface) е програмен интерфейс, позволяващ 
изпълнението на външни програми от един HTTP сървър. Това е стандарт от ниско програмно ниво, 
съвместим с почти всички видове сървъри от тип HTTP. Предназначението му е да позволи обработката 
на клиентски заявки от сървъра. CGI програмите се изпълняват на сървъра с параметри, зададени от 
клиент. Програмният им код се реализира от shell скриптове, код на езика PERL, C или C++. 
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Предпочитан в тази област е езикът PERL. Езиковите му средства са максимално адаптирани за нуждите 
и функциите на този род приложения. Със средствата на CGI програма по заявка на клиента в сървъра се 
генерира HTML документ, който му се изпраща обратно за визуализация от неговия браузър (фигура 2).  

 
Фиг. 2 

Показаното на фигура 2 илюстрира следната схема на функциониране:  
1) Браузърът при клиента изпраща заявка към HTTP сървъра в определена точка от йерархията 

на неговите страници, където се намира изпълнимата програма. Сървърът стартира локално изпълнение 
на програмата с набор от параметри, получени от клиента заедно със заявката.  

2) Резултатът от работата на програмата се трансформира в HTML формат.  
3) Резултантната страница се изпраща на браузъра на клиента.  
4) Съществен недостатък в тази технология е, че за всяка заявка сървърът стартира отделно 

копие на CGI модула. Това може да доведе до сериозен недостиг на ресурс при паралелни заявки от 
множество клиенти. И тук няма механизъм за обработка на сесии, т.е. липсва непосредствена връзка 
между клиента и сървъра.  

Скриптови езици – статичността на HTML страниците може да бъде разчупена само с 
допълнителни средства. Разширенията на езика в посока на динамизиране на изразните му средства като 
DHTML включва използването на скриптови езици. Скриптовият език заема средно положение между 
метаезиците като HTML и езиците за програмиране като C, C++ и Java. Предназначението на език като 
HTML е да създаде стилова представа за документ и връзки към други документи. Класическите езици за 
програмира дефинират набор от инструкции за изпълнение от компютърната система. Скриптовите 
езици принадлежат към една междинна категория.  

Използваните понастоящем скриптови езици в интернет са Javascript, въведен от Netscape и VB 
Script, въведен от Microsoft. Правилата и синтаксиса при тези езици са опростени и не толкова строги. 
Формираният програмен код се вмъква непосредствено в първичен вид в текста на HTML кода за 
интерпретиране от браузърите. Двата езика са несъвместими и браузърите на двете софтуерни компании 
поддържат нееднакви множества на реципрочния език, което създава доста главоболия на Web 
дизайнерите. Характерно за VB Script е, че притежава прости и лесни за усвояване изразни средства, 
като подмножество на езика Visual Basic, но и възможностите му са по-ограничени в сравнение с тези на 
Javascript. Езикът е обектно-ориентиран, изисква определена предварителна подготовка в 
програмирането, но е предпочитан от по-напредналите заради по-гъвкавата си структура, изразните си 
средства и възможности.  

Изпълними обекти – изпълними обекти могат да се вграждат в HTML страници. Зареждането им 
става по подобен на един графичен обект начин и се изпълняват автоматично. Обекти, които се зареждат 
със страницата и се изпълняват автоматично, са два типа:  

• Аплети на Java (SUN);  
• Active X компоненти (Microsoft).  
Използването на тези обекти обогатява статичните страници с по-атрактивни и диалогови 

елементи. Спомагат за изграждане на функционален потребителски интерфейс от страната на клиента, 
без да се претоварва за това сървърът. Създават условия за боравене с нестандартни за Web технологията 
обекти и формати.  

Изпълнението на външни програми, заредени по мрежата при клиента, поставя въпроси относно 
сигурността. При изпълнението на аплет от клиентски браузър този въпрос се решава със средствата на 
самия език.  

Active X не е мултиплатформен модел и е тясно свързан с технологията OLE в среда Microsoft 
Windows. За разлика от аплетите на Java Active X е приложим само в среда Windows. В зависимост от 
гледната точка това може да се третира като сериозен недостатък и същевременно като предимство. 
Предимство е фактът, че всички инструментални средства за развитие под Windows поддържат Active X, 
с което преминаването към Web технология става по-естествено. Непосредствено може да се интегрира 
съдържанието на една таблица от Excel в HTML страница, което важи и за други Windows компоненти. 
Един компонент на Active X, за разлика от аплет на Java, се зарежда еднократно на твърдия диск при 
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клиента и при следващо извикване не се зарежда от сървъра, с което се печели време, но възникват 
проблеми по отношение на сигурността.  

 Plug-ins – допълнителните програмни модули, инсталирани към всеки Web браузър за обработка 
на определени текстови, графични, звукови, видео и други видове формати се наричат plug-ins. Те са в 
състояние да подпомогнат разнообразяването на HTML страниците, но не се вписват в технологията на 
универсалния клиент-сървър. Те са специфични за всеки браузър и съответната платформа и не са 
предназначени да обменят информация със сървъра.  

Сървър 
Управлението от страна на сървъра при универсалния клиент-сървър модел не се обхваща от 

определени стандарти, какъвто е случаят при клиента. Тук нещата са специфични за всяко приложение, 
но те могат да се групират в две основни техники за осъществяване на достъп до информацията на база 
данни по Web технология.  

Първата се базира на генерирането на статични HTML страници. Втората се основава на 
създаването на динамични бази от данни, достъпни непосредствено чрез Web. Трети вариант е възможен 
при комбиниране на първите два.  

Генериране на статични HTML страници от база данни  
Тази техника във всичките си стъпки е статична:  

1.  Обслужване на базата данни в режим off-line 
2.  Периодично генериране на HTML страници като сечение на БД 
3.  Прехвърляне на страниците във Web сървър 
4.  Консултиране на страниците от сървъра.  

БД и Web сървърът се обслужват и работят независимо един от друг и могат да бъдат 
разположени на различни машини. Генерирането на статични страници може да се извършва от външна 
програма или от самото СУБД. Голяма част от съвременните системи за управление на бази от данни 
предоставят тази възможност. Прехвърлянето на генерираните страници в сървър е процес на чисто 
копиране, например по FTP протокол, или по протоколите на локална мрежа (LAN). Клиентът 
консултира информацията от Web сайта при нормални условия.  

Реализацията на този модел е относително лесен за осъществяване, прост за поддръжка и не 
изисква допълнителни инвестиции. Неудобствата, свързани с неговото използване, не са малко. 
Информацията във Web сървъра не се обновява автоматично при промяна на данните в базата данни.  

Генериране на динамични HTML страници от база от данни  
Реалните условия на динамично променяща се информация в една БД налагат и съответните 

гъвкави методи за консултиране на данните в нея по Web технология. При тази техника са разработени 
пет основни архитектури.  

• CGI  интерфейсът е станал своеобразен стандарт за всички производители на Web сървъри 
(фигура 3). 

Фиг. 3 
• Относително простият за реализация и поддържане CGI модел предизвиква често задръстване на 

сървъра при много едновременни заявки от клиентски машини. За всяка получена в сървъра заявка CGI 
модула стартира отделен процес с отделна SQL заявка към СУБД. Тази архитектура е 
многоплатформена, CGI модулите се реализират на избран от разработчика език. При възникване на 
грешка отпада една заявка, с което не се предизвиква срив в системата.  

• API  (Application Program Interface) е архитектура, създадена като алтернатива на CGI от 
Netscape и Microsoft със сходна схема на функциониране. С API се въвежда един естествен диалог между 
Web сървъра и съответните приложения за достъп до БД. С помощта на предварително компилиран DLL 
("Процес" от фигура 4) в общ блок от паметта се извършва обработка на параметрите за заявката, 
получава се резултатът от заявката и динамично се генерира HTML страница. Приложението е 
многонишково, но се реализира по различен начин. Netscape въвежда NSAPI, а Microsoft ISAPI, които са 
несъвместими помежду си. Грешките се обработват трудно поради общо използваната памет, което 
може да доведе до срив в системата.  

• ASP (Active Server Page) е архитектура, разработена от Microsoft. В основата на ASP е заложена 
идеята за интерпретиране на код в сървър, изпратен от клиент. В статичните HTML страници се вмъкват 
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допълнителни елементи, които, изпратени в сървъра, ще бъдат интерпретирани от съответен 
интерпретатор. Подобна идея е реализирана при PHP/FI, където в HTML кода се вмъкват инструкции, 
написани на скриптов език, подмножество на езика PERL, и интерпретирани във Web сървър от вида 
Apache с активиран модул за интерпретация. В този случай HTML страниците са с разширение .phtml. 
Предшественик на тази архитектурна схема е технологията SSI, с която се постига диалог с клиента 
почти в реално време. Схемата на функциониране на тази технология е проста и достъпна за развитие. 
"Процесът" от фигура 3 е интерпретираща част в сървъра, където се обработва скрипт кодът от 
клиентската страница, извлича се SQL код, получения резултат от БД се конвертира в HTML формат, 
преди да бъде изпратен обратно в браузъра на клиента. Съществен недостатък в тази схема е 
задължителната връзка със сървър за интерпретиране на код, което заема ресурс и е процес, по-бавен от 
изпълнението на компилирана програма.  

• WRB (Web Request Broker) или посредник на заявки е архитектура, въведена от Oracle. 
Посредникът играе ролята на арбитър при управлението на разпределени обекти по Web. Заявка от 
клиент се приема от посредника, който активира процес в отделен блок памет. Всеки процес управлява 
своя опашка, където се изпълнява заявката и се получават резултати. Брокерът на заявки може да 
управлява множество процеси едновременно чрез оптимизиране на опашките и заетата памет.  

Фиг. 4 
� Тази архитектура позволява на базата на протокола TCP/IP процесите да бъдат разпределени 

между няколко машини. Архитектурата WRB е изключително стабилна при работа и надеждна по 
отношение на резултатите. Обемът на обработваната информация не влияе на скоростта на изпълнение 
на заявките. При възникване на грешка брокерът на заявки е в състояние автоматично да рестартира 
обработката. Единствен недостатък тук може да се посочи много високата цена за реализация и 
необходимостта от специално подготвен персонал за съпровождане и развитие на системата (фигура 4). 
Изискванията към Web сървъра са специфични и обикновено се удовлетворяват от фирмени разработки 
като Oracle Web Server.  

� Архитектура " реле" е метод, основан на най-нови разработки в информационните технологии. 
Обектно-ориентираният модел, езикът Java и разработките на SUN в областта на CORBA стандарта 
намират приложение в реализацията на тази архитектура. Фирмата Microsoft използва DCOM метод в 
тази идея. Сървърът HTTP инициира начален диалог между обекти-клиент и обекти-сървър. Всяка 
клиентска заявка извиква съответен метод от списък с приложения в сървъра. Експериментират се 
различни разработки в усилията за реализация на тази архитектура. За комуникация между отдалечени 
обекти в среда Java се използва метод RMI (Remote method Invocation), Java/CORBA технологията 
прилага IIOP (Internet Inter-ORB Protocol). Прилагането на тази архитектура предполага функционална 
пълнота на приложенията, но реализацията е сложна. 

Средите за е-обучение чрез клиент-сървър системи позволяват на преподаватели и обучавани от 
цял свят активно да обменят идеи, информация и знания, независимо от местоположението и часовата 
разлика. Тези среди стимулират участието и изявата на индивидуалните творчески способности, 
подпомагат изпълнението на учебни дейности във формален и в неформален учебен процес, предоставят 
възможност за използване на предимствата на колективния интелект [1]. 
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Дисциплината Бази от данни и приложения се изучава в пети семестър на колежанската 

специалност Информатика и информационни технологии. По време на лекции и семинарни упражнения 
студентите от специалността се запознават подробно с обектите за създаване на информационни системи 
в среда MS Access, а те са таблици, заявки, формуляри, отчети, страници за достъп до данни, макроси и 
модули. На практически упражнения основната им задача е сами да създадат база от данни, като 
използват горепосочените обекти. Не на последно място по степен на важност са макросите и модулите. 
Целта на настоящият доклад е студентите от колежанската специалност Информатика и информационни 
технологии да придобият по-подробна информация за тяхната функция и предназначение. 

Макроси (Macros). Обект, който е структурирана дефиниция за едно или повече действия, които 
се изпълняват често (отваряне на втори формуляр при избор на даден обект от главния формуляр, 
проверка на съдържанието на дадено поле при промяна на неговата стойност, отваряне и изпълнение на 
заявки, отпечатване на отчети и др.) [1]. Този обект предоставя значителни възможности за контрол 
върху поведението на обектите в базата от данни, за тестване на определени условия, като в зависимост 
от резултата се изпълняват едни или други действия. 

Макросите в MS Access се създават, като се спазва определена последователност: предварително 
трябва да се знае каква е ситуацията, в която ще се стартират; преди да се създаде какъвто и да е макрос 
трябва да се направи схема за изпълнението му, за да се избегнат особености, ако има такива; активира 
се обектът Macros и след това се посочват действията, свързани с макроса. 

Видовете действия на макросите са посочени в таблица 1. 
Таблица 1. Няколко от видовете действия на макросите 

AddMenu Добавя падащо меню към лентата с менюта на определен формуляр. 
ApplyFilter Поставя филтър на справка, клауза на SQL WHERE към таблица, формуляр или отчет. 
Beep Предизвиква кратък звук от високоговорителя на компютъра. 
CancelEvent Прекратява действието на събитието, което е предизвикало изпълнението макроса. 
Close Затваря указания прозорец или активирания в момента, ако няма указан. 
CopyObject Копира определен обект в указана база от данни или в текущо отворената база. 
DeleteObject Изтрива определен обект от база от данни в Access. 
Echo Указва дали Access да показва резултатите по време на изпълнение на макроса, или 

накрая след неговото изпълнение. 
FindNext Намира следващия запис от таблица или dynaset, който удовлетворява критерия, 

зададен при действието FindRecord. 
FindRecord Намира следващия запис от таблица или dynaset, който удовлетворява определен 

критерий. 
GoToControl Премества фокуса към определена контрола или поле във формуляр, електронна 

таблица или dynaset. 
GoToPage Премества фокуса към първата контрола в определена страница от формуляр. 
GoToRecord Установява записа в текущ определен запис от електронна таблица, формуляр или 

dynaset. 
Hourglass Показалецът на мишката става пясъчен часовник за времето на изпълнение на 

макроса. 
... ... 
Посочените команди на макросите са една малка част от всички действия, които могат да се 

извършват с тяхна помощ.  
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Със семинарните упражнения от модула “Основни оператори на SQL” по дисциплината Бази от 
данни и приложения се цели студентите да актуализират усвоените преди това знания по 
специализиращите дисциплини Структури от данни и Софтуер в графично-ориентирани среди, които 
дават теоретична подготовка, необходима като основа, върху която се разгръща практическата им 
подготовка. Направен е опит за представяне на методологическите и приложните аспекти за работа с 
обектите „макрос” и „модул”. Съществено внимание е отделено за методите и средствата за извличане 
на информация от базата от данни, чрез възможностите на макросите. Поради тяхната специфичност 
студентите много често срещат трудности при прилагането им в задачи за самостоятелна подготовка. 
Макросите и модулите са подходящ инструмент за решаване и на икономически задачи, които се 
характеризират със значителен брой записи и класификационни характеристики, както и динамичното 
изменение на данните. По време на практически упражнения се набляга на следните по-съществени 
задачи при създаването на макрос, а именно:  

� аргумент Data Mode (режим на данните) в макрос за отваряне на формуляр; 
� прикрепване на макрос към събитие във формуляр; 
� задаване на условие в макрос за отваряне на формуляр чрез задаване на аргумент; 
� задаване на условие в макрос чрез функция; 
� проектиране на макрос с поредица от действия, свързани с условие; 
� проектиране на макрос за затваряне на формуляр при затваряне на друг формуляр; 
� прикрепване на макрос към команден бутон във формуляр; 
� макрос за проверка на „достъпност” на команден бутон; 
� макрос за скриване на команден бутон след натискането му. 
Макросите в MS Access са средството за автоматизация на работата с базите от данни. 
Друг съществен обект, използван при проектирането на информационна система, е модулът.  
Модули (Modules). Обект, съдържащ потребителски процедури, чийто код се пише на Visual 

Basic. Модулите могат да са самостоятелни обекти или могат директно да бъдат присъединени към 
формуляр или отчет [1]. Този обект в Access е още по-гъвкав и усъвършенстван инструмент в сравнение 
с макроса.  

На студентите в практически упражнения се посочва, че за да могат да използват обекта „модул”, 
те трябва да имат добри познания в областта на програмирането с Visual Basic. Дава се отговор на често 
задавания от тях въпрос “Защо точно Visual Basic?”, a именно: Visual Basic предлага програмен език и 
разработваща среда, забележителни със своята простота и лесно използване, което го прави отличен 
избор за начинаещи програмисти. По време на семинарни упражнения студентите се запознават с 
алгоритъма за създаване на конкретен модул, като се използват придобитите познания по програмиране.  

За затвърдяване на знанията на студентите в семинарните упражнения по темата се предлагат 
задачи, които са подбрани така, че да са в тясна връзка с интересите им и професиите, които са работили 
или работят за момента.  

Инструменталните средства на Access за организация и манипулиране с таблиците са в диалогов и 
програмен режим. Диалоговият режим се приема за по-ниско равнище на експлоатация, поради което е 
предназначен за потребители без професионална подготовка за работа със системата. В програмният 
режим Visual Basic командите се организират в логическа последователност под формата на файл, които 
под управление на Access се изпълняват автоматично [2]. 

VBA (Visual Basic for Applications) е език за програмиране на приложните програми на MS Office 
– Excel, Access, Word и Power Point. С помощта на това средство се разширяват функционалните 
възможности на стандартните пакети. VBA принадлежи към процедурните езици за програмиране, като 
същевременно е и обектно-ориентиран. Характерно за тези езици е, че програмният код, т.е. 
операторите, се въвеждат в малки, отделни части на програмата, наречени процедури. Оттук следва и 
изводът, че VBA се състои от една или повече процедури.  

На семинарни упражнения студентите се запознават с елементите на езика за програмиране Visual 
Basic, а именно: 

� променливи; 
� присвояване на стойности; 
� област на действие на променливи и процедури; 
� константи; 
� коментари. 
Обръща се внимание и на изчисляване във VBA, структурите за разклонение на програма, 

селекция, итерации (повторения), въвеждане и извеждане на данни чрез функциите Inputbox, Msgbox.  
Концепцията за обектно ориентиране означава следното: всичко в Access, което може да бъде 

отворено, затворено, маркирано, активирано, изтрито и т.н. се обозначава като обект.  
Всеки обект предлага определени характеристики и методи, чрез които той може да бъде 

управляван. Чрез характеристиките се променя състоянието на обекта, а методите имат действие на 
команди. 
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На фиг.1 е показан примерен вариант на модул, който има по-специфични функции във формуляр 
за въвеждане на данни, свързани с определен учебен план. Модулът е проектиран с помощта на Visual 
Basic. 

 
Фиг. 1. Вариант на модул, проектиран с помощта на Visual Basic 

Основен недостатък на програмния режим е относително по трудоемката адаптация, 
поддържането и развитието на програмите.  

Знанията, които студентите получават по време на семинарните и практическите упражнения, им 
дават възможност да оптимизират подхода за проектирането на информационни системи с използването 
на макроси и модули. Те са фактор за успешната им реализация в бъдещата им работа като програмисти. 
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Когато започнем да се занимаваме с дадена задача, първо трябва да се запитаме какво цели и 
какво постигаме с решението й. В дадения случай се питаме какво цели информационната защита. 
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Фиг.1 

Конфиденциалността е процес на осигуряване поверителност и секретност на данните. 
Цялостност означава, че техническите средства, технологиите и данните са защитени в достатъчна 
степен срещу непозволен достъп и изменение. Достъпност, процес на защита на данните и програмите от 
несанкциониран достъп.  

Криптографията е наука, която изучава методите и средствата за преобразуване на данни с цел 
скриване значението на данните, чрез което да се предотврати неправомерното им използване или 
тяхното изменение дори то и да е случайно. 

Криптографски ключ е множество от символи и/или числа, което се използва за 
криптиране/декриптиране на данните. Чрез него се управляват процедурите по криптиране/декриптиране 
на данните. Има две групи криптографски ключове: 

- секретни – ако изискванията на крипто системата са да бъде запазен в тайна; 
- несекретни – ако изискванията на крипто системата налагат той да бъде публично оповестен и 

достъпен. 
Асиметрични ключове са ключове, използвани в асиметрични алгоритми (шифриране, електронен 

цифров подпис); общо взето се явяват двойка ключове, понеже се състоят от два ключа:  
- Частен ключ (Private key) – ключ, известен само на притежателя му. Само съхраняването на 

тайната на частния ключ гарантира невъзможността за фалшификация от злоумишленици на документа 
и цифровия подпис от името на подписващия. 

- Публичен ключ (Public key) – ключ, който може да бъде публикуван и се използва за проверка на 
истинността на подписания документ, а също така позволява еднозначно и по неоспорим начин да бъде 
определен подписващият. Публичният ключ се изчислява като стойност на някаква функция от частния 
ключ, но знанието му не позволява определянето на частния ключ. 

Да анализираме изпращането на криптирано съобщение от кореспондент А до кореспондент Б. За 
да сме сигурни, че данните, изпратени от кореспондент А до кореспондент Б са пристигнали успешно, 
без да са променени или прочетени от друго лице, е необходимо да се изпълнят следните условия: 

- конфиденциалност – да не се допускат неоторизирани лица до данните (1) 
- цялостност – да не се допуска промяна на данните (2) 
- идентификация – да не се допуска изпращането на данните от името на друго лице (3) 
- авторство – подателя да не може да отрече, че той е изпратил данните (4). 
Вече навлизаме в използването и на цифрови подписи. 

 
Фиг. 2. Кодиране с цифров подпис 

Ако Hash1 и Hash2 съвпадат, това означава, че кореспондент А е изпратил съобщението и данните 
в него не са променени. 

При кодиране с цифров подпис: (1)- не; (2)- да; (3)- да; (4)- да 
Кодиране с публичен ключ + цифров подпис. Така най-после постигаме гарантирана автентичност 

на публичния ключ и изпълняваме четирите условия, поставени в началото: 
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(1)- да; (2)- да; (3)- да; (4)- да 

 
Фиг. 3. Кодиране с публичен ключ + цифров подпис 
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Abstract: This article is a full description of the mathematical algorithms for encryption and decoding of 

double encoded information. Data encryption is converted to unintelligible cipher. The decoding of the cipher 
converts the data back to their primary form called PlainText.An algorithm of this standard shows the operation 
of encryption as well as the operation of decoding that are based on a key with double number.  
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Data Encryption Standard (DES) е стандарт който е избран от Националното бюро за стандарти 

(FIPS) като официален за Съединените щати през 1976 г. и който в последствие се ползва с широка 
употреба на международно ниво. Той се основава на симетричен ключ алгоритъм, който използва 56-
битов ключ. DES бяха подложени на силен академичен контрол, които мотивираха съвременно 
разбиране на блок шифри и техните криптоанализи. 

DES сега се счита за несигурен за много приложения. Това се дължи главно на 56-битов ключ 
размер е прекалено малък. Има също така някои аналитични резултати, които демонстрират теоретични 
слабости в шифъра, въпреки че те са неосъществими за приложение на практика. Алгоритъмът се смята 
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за практически охраняем под формата на Triple DES, въпреки че има теоретични атаки. Като Triple DES 
използва 168-битов ключ. През последните години бе заменен от Advanced Encryption Standard (AES).  

През 1972 г. след сключване на проучване на компютърна сигурност за нуждите на американското 
правителство NBS (Национално бюро на стандарти) – сега с име NIST (Национален институт за 
стандарти и технологии) – идентифицира необходимостта от държавно широк стандарт за криптиране на 
некласифицирана, чувствителна информация [1]. Съответно на 15 май 1973 г., след като се консултира с 
НСА, НБС стимулира предложения за строги критерии за проектиране. Нито едно от твърденията обаче 
не се оказва подходящо. Втората молба е била издадена на 27 август 1974. Този път IBM представи 
приемлива разработка от периода 1973-1974 г. въз основа на по-ранния алгоритъм на Horst Feistel's 
Lucifer. Екипът на IBM, участващ в дизайна и анализа на шифъра, включва: Feistel, Walter Tuchman, Don 
Coppersmith, Alan Konheim, Carl Meyer, Mike Matyas, Roy Adler, Edna Grossman, Bill Notz, Lynn Smith, 
and Bryant Tuckerman. 

Криптографски алгоритъм, посочен в този стандарт, трансформира с 64-битова двойчена стойност 
в уникална 64-битова двойчена стойност на базата на 56-битова променлива. В 56-бита се съдържат над 
70,000,000,000,000,000 (седемдесет квадрилиона) възможни ключовете, възможността за извличане на 
определен ключ е много малко вероятно в типична среда на заплаха. Освен това, ако ключът се сменя 
често, рискът от това събитие е значително намален. Въпреки това потребителите трябва да са наясно, че 
теоретично е възможно да се получи от ключово значение за по-малко опити (със съответно по-ниска 
вероятност за успех в зависимост от броя на ключовете опити). Възможността за изчисляване на 
правилния ключ може да се промени с напредъка в технологиите.  

При правилно използване този стандарт ще осигури високо ниво на криптографската защита на 
компютърни данни. NIST, подкрепяни от техническата помощ на правителствени агенции, отговарящи 
за сигурността на съобщенията, са установили, че алгоритъмът, посочен в този стандарт, ще осигури 
високо ниво на защита за период от време извън нормалния цикъл на живот на свързаното с него 
оборудване. 

В дадения случай на DES размерът на блок е 64 бита. Също така използва ключ, за да 
персонализира преобразуването, така че разшифроването може да се извършва само от тези, които знаят 
конкретния ключ за кодиране. Ключът привидно се състои от 64 бита, но само 56 от тях са използвани от 
алгоритъм. Осем бита се използват единствено за проверка на равенство и след това се изхвърлят. 
Следователно ефективната дължина на ключа е 56 бита и обикновено се цитира като такава. 

Обща структура на алгоритъм е показан на фигура 1: има 16 идентични етапа на обработка, 
наречени кръгове. Има също начало и край на пермутация, наречени IP и FP, които са обратно 
пропорционални (FP премахва действието на IP, както и обратното). IP и FP криптографски почти нямат 
значение, но очевидно са включени с цел да се улесни товаренето на блока. Преди основните кръгове 
блокът е разделен на две 32-битови половинки, които се обработват последователно; това кръстосване е 
известно като схема Feistel. Структурата Feistel осигурява криптиране и декриптиране, те са много 
подобни процеси – единствената разлика е, че ключът се прилага в обратен ред, когато ги дешифрират. 
Останалата част от алгоритъма е идентична. Това значително улеснява изпълнението особено в 
хардуера, тъй като няма нужда от отделни алгоритми за криптиране и декриптиране. 

В символ ⊕  се обозначава изключително – (XOR) операция. F-функция, половин блок заедно с 
някои от основните. Продукцията от F-функция е след това в съчетание с другата половина на блока и 
половинките са разменени преди следващия кръг. След финалния кръг половинките не са разменени, 
това е функция на структурата Feistel, което прави криптиране и декриптиране подобни процеси. 
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Фиг. 1. Общата структура на Feistel DES 

 
Фиг. 2. Функцията Feistel (F-функция) на DES. 

В Feistel (F) функция  
F-функция, изобразена на фигура 2, работи на половин блок (32 бита) и се състои от четири етапа: 
1.  Разширяване – 32-битов половин блок се разширява до 48 бита, като използва разширяване на 

пермутация, обозначени в схемата Е, дублира половината от бита. Продукцията се състои от 8 6-битови 
части, всяка от които съдържа копие от 4 съответните битове вход, плюс копие от непосредствена 
близост малко от всеки от въвеждане на парчета и да е страна.  

2.  Ключови смесване – резултатът е съчетан с помощта на подключа XOR операция. Шестнадесет 
48-битови ключове – по един за всеки кръг – са получени от основните ключове, използвайки ключов 
график. 

3.  Замяна – след смесване в подключ блокът е разделен на осем 6-битови парчета преди 
преработка от S-кутии, кутии или замяна. Всяка от S осем кутии заменя своите шест въвеждане на бита 
с четири бита продукция в съответствие с нелинейна трансформация, при условие под формата на 
търсене на таблицата.  

4.  Пермутация – най-накрая, на 32, произведена от S-кутии, са пренаредени в съответствие с 
фиксирани пермутации на Р-кутия. Това е проектирано така, че след разширяването всяка кутия S-
изход, да разпределя бита в 6 различни кутии в следващия кръг.  

Редуване на заместване от S-кутии и пермутация на битовете от P-кутия и Е-разширяване 
предвижда т.нар. объркване и разпространение съответно, концепция, идентифицирана от Клод Шанън 
през 1940 г. като необходимо условие за сигурност, и е все още практически шифър. 

След представянето на статията смятам, че алгоритмите за криптиране трябва да се вмъкнат в 
учебната програма за семинарни и практически упражнения, като им се дава възможност за опити да 
разработват свои алгоритми. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ  
Научните изследвания и инженерни разработки в комбинацията с пазарните условия доведоха до 

поставянето на строги срокове за разработваните проекти. Това породи необходимостта от програмно 
обезпечаване, което позволява да се получи решение на сложни математически задачи в кратки срокове. 
В отговор на това различни фирми и компании създадоха редица приложения – тук могат да се споменат 
програми като Matematica, Maple, Mathlab, Scilab и др. Голяма част от тези приложения са 
мултиплатформени. А ако ги класифицираме по тип на лиценза, под които са регистрирани, то те могат 
да се разделят на два основни вида: комерсиални и програми с отворен код. 

В дадената разработка ще разгледаме две приложни програми – това са приложните програми 
Maple и Scilab в конкретно приложение решаване на задачи в линейната алгебра. 

Всички изброени програми представят възможност на потребителя да опише математическата 
задача посредством команди и вградени функции. Програмите имат графичен интерфейс и предоставят 
възможност за работа с менюта и икони на потребителите. В Help на всяко от двете програми са описани 
всички команди и вградени функции, които се използват по време на работа от потребителите. Двете 
програми имат възможност за работа с графика и два основни режима на работа: команден и програмен. 
Основната разлика е в това, че и двата продукта са защитени по различен лиценз. 

Scilab e под лиценза GNU General Public License (GNU. GPL) а Maple е комерсиална програма със 
затворен код. 

Преимущество е достъпът до базовия код на Scilab и възможността за промени и настройки в 
него. Приложението е платформено независимо, т.е. има поддръжка за операционни системи като 
Windows, Linux, Mac OS X. Програмата има възможност за програмиране. Възможност за използване на 
функции, написани и компилирани на базата на програмните езици С и Fortran. Приложната програма 
има възможност за импортиране на файлове, създадени в средата Matlab. Притежава богата гама от 
вградени функции, описващи математическите задачи. Приложението при инсталиране може да се 
локализира освен на английски и на руски, испански, френски, италиански, японски, датски и др. (общо 
11). Програмата няма локализация на български, а помощното меню Help e само на английски, което 
може да се отчете като минус. 

Програмата има обширен справочник на английски и френски език и доста електрони книги на 
английски, руски, френски, японски и др. езици. Като недостатък за нея е фактът, че липсва литература 
за нея на български. Възможностите на програмата са изследвани от много автори и публикации като 
например в [1]. 

Другата математическа компютърна програма, която разглеждаме в настоящата разработка, е 
Maple. 

Maple е особено ефективна система при обучението по математика. Пакетът Students съдържа 
уникални средства за обучение по елементи на класическата, дискретната и приложната математика. В 
това число и инструменти за поетапно решаване (Step by Step) [3] и преглед на анимационните 
илюстрации. Високият интелект на системата на символната математика се съчетава с чудесните 
средства на математическото числено моделиране и с великолепните възможности за графична 
визуализация на решенията. Системата поддържа двумерна и тримерна графика. Тя може да представи 
явни, неявни и параметрични функции, многомерни функции, набори данни в графичен вид, визуално да 
търси закономерности и да осъществява дву- и тримерни анимации. Възможностите на програмата са 
изследвани в много публикации като например [4, 5, 6]. 

Нека да разгледаме пример. 
Задача 1  
Зареждаме пакета по линейна алгебра за работа със студенти. 
> with(LinearAlgebra): 
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Разглеждаме система от четири уравнения с четири неизвестни. Матрицата от коефициентите 
пред неизвестните – А, матрицата стълб – Х от неизвестните и матрицата стълб – В от свободните 
членове въвеждаме по следния начин: 

> A:=<<a11 | a12 | a13 | a14> , <a21 | a22 | a23 | a24> , <a31 | a32 | a33 | a34> , <a41 | a42 | a43 | a44>>; 

 := A













a11 a12 a13 a14
a21 a22 a23 a24

a31 a32 a33 a34

a41 a42 a43 a44 
> X:=<<x1, x2, x3, x4>>; 

 := X













x1

x2

x3

x4  
> B:=<<b1, b2, b3, b4>>; 

 := B













b1

b2

b3
b4  

За дадената система имаме следното матрично уравнение: 
> A.X=B; 

 = 













 +  +  + a11x1 a12x2 a13x3 a14x4
 +  +  + a21 x1 a22 x2 a23 x3 a24 x4

 +  +  + a31 x1 a32 x2 a33 x3 a34 x4

 +  +  + a41 x1 a42 x2 a43 x3 a44 x4













b1
b2

b3

b4  
Нека да решим тази система по Крамер, като зададем на коефициентите конкретни стойности. 
> a11:=1; a12:=0; a13:=-2; a14:=-1; a21:=2; a22:=-1; a23:=-1; a24:=7; a31:=0; a32:=1; a33:=5; a34:=-1; 

a41:=3; a42:=4; a43:=-5; a44:=0;b1:=0;b2:=4;b3:=4;b4:=-3; 
 := a11 1  := a12 0  := a13 -2  := a14 -1  := a21 2  := a22 -1  := a23 -1  := a24 7

 := a31 0  := a32 1  := a33 5  := a34 -1  := a41 3  := a42 4  := a43 -5  
 := a44 0  := b1 0  := b2 4  := b3 4  := b4 -3  

> A.X=B; 

 = 













 −  − x1 2 x3 x4
 −  −  + 2 x1 x2 x3 7 x4

 +  − x2 5 x3 x4

 +  − 3 x1 4 x2 5 x3













0
4
4

-3  
Ако решим съответното матрично уравнение, веднага виждаме решенията. 
> X=A^(-1).B; 
По Крамер решаваме системата така:  
> Delta:=Determinant(A); 

 := ∆ -208 
> A; 
> A1:=<<0 | 0 | -2 | -1> , <4 | -1 | -1 | 7> , <4 | 1 | 5 | -1> , <-3 | 4 | -5 | 0>>; 
> Delta1:=Determinant(A1); 

 := ∆1 -416 
> x1:=Delta1/Delta; 

 := x1 2  
> A2:=<<1 | 0 | -2 | -1> , <2 | 4 | -1 | 7> , <0|4 | 5 | -1> , <3 | -3 | -5 | 0>>; 
> Delta2:=Determinant(A2); 

 := ∆2 208 
> x2:=Delta2/Delta; 

 := x2 -1  
> A3:=<<1 | 0 | 0 | -1> , <2 | -1 |4 | 7> , <0|1 |4 | -1> , <3 | 4 | -3 | 0>>; 
> Delta3:=Determinant(A3); 

 := ∆3 -208 
> x3:=Delta3/Delta; 

 := x3 1  
> A4:=<<1 | 0 | -2| 0> , <2 | -1 |-1 | 4> , <0|1 |5| 4> , <3 | 4 | -5| -3>>; 
> Delta4:=Determinant(A4); 

 : =  A 2











2 4- 1

0 45

3- 3- 5
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 := ∆4 0  
> x4:=Delta4/Delta; 

 := x4 0  
> 
Ако приведем разширената матрица на дадената система в стъпаловидна форма по метода на Гаус, 

получаваме още един начин за решаване на системата. 
> GaussianElimination(A); 












1 0 -2 -1 0
0 -1 3 9 4
0 0 8 8 8
0 0 0 26 0  
Решаване на система линейни уравнения  
1 вариант 
> with(linalg); 
> Корените на системата линейни уравнения се получават в последният стълб на разширената 

матрица x1=2,x2=-1,x3=1,x4=0 
Разглеждаме конкретната задача и в средата на Scilab. Като задача ще решим по два метода по 

метода на Гаус – Жордан и по метода на Крамер. 
// задача 1 по метод на Гаус – Жордан 
//Матрицата А и вектора на свободните коефициенти системата матрицата b: 
A=[1 0 -2 -1;  
2 -1 -1 7;  
0 1 5 -1;  
3 4 -5 0]  
b=[0;4;4;-3]; 
//Привеждане на разширената матрица към триъгълен вид 
C=rref([A b]); 
//Определяне размерността на разширената матрица: 
[n,m]=size(C); //m- номер на последния стълб в матрицата 
//Извеждане на последния стълб от разширената матрица С: 
x=C(:,m) //x - решение на системата 
//Резултат от програмата: 
//край на задача 1 
При изпълнение на командите се получава следното решение на задачата за х1,х2,х3 и х4:  
x = 
 2.  
 - 1.  
 1.  
 - 6.619D-17  
При извикване на помощното меню в Scilab срещу командата rref е записано: [2] 
rref — computes matrix row echelon form by lu transformations 
Calling Sequence 
R=rref(A) 
Parameters 
A 
m x n matrix with scalar entries 
R 
m x n matrix,row echelon form of a 
Description 
rref computes the row echelon form of the given matrix by left lu decomposition. If ones need the 

transformation used just call X=rref([A,eye(m,m)]) the row echelon form R is X(:,1:n) and the left 
transformation L is given by X(:,n+1:n+m) such as L*A=R 

// задача 1 по метод на Крамер 
//Матрица А: 
A=[1 0 -2 -1;  
2 -1 -1 7;  
0 1 5 -1;  
3 4 -5 0]  
b=[0;4;4;-3]; //Вектор на свободните коефициенти 
A1=A;A1(:,1)=b; //Първа спомагателна матрица 
A2=A;A2(:,2)=b; //Втора спомагателна матрица 
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A3=A;A3(:,3)=b; //Трета спомагателна матрица 
A4=A;A4(:,4)=b; //Четвърта спомагателна матрица 
D=det(A); //Главен определител 
//Определяне на спомагателната матрица: 
d(1)=det(A1); d(2)=det(A2); d(3)=det(A3); d(4)=det(A4); 
x=d/D //Вектор на неизвестните 
P=A*x-b //Проверка 
При изпълнение на командите се получава следното решение на задачата за х1,х2,х3 и х4 и за 

проверката:  
x = 
 2.  
 - 1.  
 1.  
 - 6.619D-17  
-->P=A*x-b //Проверка 
 P = 
 1.0D-15 * 
 0.0661864  
 0.  
 0.8881784  
 0.8881784  
Преимущества на дадената програма е във факта, че тя работи с голяма точност – за конкретния 

пример се вижда, че х4 клони към нула. Програмата намира точния отговор, който е число на 10-17. С 
цел да подобрим точността и програмата да не закръгля полученото число, ще добавим командата 
format('v',18); с нейна помощ ще изведем числата до осемнадесетия знак  

По този начин за метода метод на Гаус – Жордан ние получаваме за х1, х2, х3 и х4 следното 
решение: 

x = 
 2.  
 - 1.  
 1.  
 - 6.61863726219D-17  
При метода на Крамер се получава единично решение за х1, х2, х3 и х4 
x = 
 2.  
 - 1.  
 1.  
 - 6.61863726219D-17  
-->P=A*x-b //Проверка 
 P = 
 6.61863726219D-17  
 0.  
 8.88178419700D-16  
 8.88178419700D-16  
Разгледаната задача ние ще модифицираме до следната програма: 
//задача 1 
chdir c:\examples 
//Матрицата и вектора на свободните коефициенти системата: 
A=[1 0 -2 -1;  
 2 -1 -1 7;  
0 1 5 -1;  
3 4 -5 0]  
b=[0;4;4;-3]; 
//Привеждане на разширената матрица към триъгълен вид 
C=rref([A b]); 
//Определяне размерността на разширената матрица: 
[n,m]=size(C); //m- номер на последния стълб в матрицата 
//Извеждане на последния стълб от разширената матрица С: 
format('v',18); 
x2=C(:,m) //x - решение на системата 
//Резултат от програмата: 
//По метода на Крамер 
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A1=A;A1(:,1)=b; //Първа спомагателна матрица 
A2=A;A2(:,2)=b; //Втора спомагателна матрица 
A3=A;A3(:,3)=b; //Трета спомагателна матрица 
A4=A;A4(:,4)=b; //Четвърта спомагателна матрица 
D=det(A); //Главн определител 
//Определяне на спомагателната матрица: 
format('v',18); 
d(1)=det(A1); d(2)=det(A2); d(3)=det(A3); d(4)=det(A4); 
x1=d/D //Вектор на неизвестните 
P=A*x1-b //Проверка 
norm(x1-x2) 
//край на задачата  
-->x1=d/D //Вектор на неизвестните 
 x1 = 2.  
 - 1.  
 1.  
 - 6.61863726219D-17  
 x2 = 
  2.  
 - 1.  
 1.  
 - 6.61863726219D-17  
-->P=A*x1-b //Проверка 
 P = 
 6.61863726219D-17  
 0.  
 8.88178419700D-16  
 8.88178419700D-16  
 -->norm(x1-x2) 
 ans = 5.43895982204D-16  
По отношение на възможностите на двата продукта можем да кажем, че те могат да се използват 

за обучение, като основната цел, която се поставя, е чрез тези програми да се помогне на студентите да 
осмислят по-лесно учебното съдържание чрез илюстриране с примери и представяне на решения в 
графичен вид [2]. 

 
БЛАГОДАРНОСТ 
Авторите изказват благодарност на фонда за научни изследвания на ШУ „Епископ Константин 

Преславски” за осигурената финансова подкрепа чрез проект на Шуменски университет Колеж – Добрич 
номер РД – 07 987/29.03.2010г. „Софтуерни модели и системи в педагогическите и научните 
изследвания”. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Събев, П. Лабораторни упражнения по висша математика с Maple, Габрово, 2004. 
2. Станилов, Г., С. Славова. Изучаване на математически анализ с Maple (част I). Научно-

приложна конференция по математика информатика и компютърни науки, В. Търново, 2006. 
3. Станилов, Г., С. Славова Изучаване на математически анализ с Maple (част ІI). Научно-

приложна конференция по математика информатика и компютърни науки, В. Търново, 2006. 
4. Ivanov, I., I. Ivanov. A tool for solving the optimization matrix problems. 9th International 

Conference on Geometry and Applications, Варна, 2009. 
5. URL Help SCILAB 
6. URL Help Maple 

 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 198 

НЯКОИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛ,  
ПРЕДСТАВЕНИ С CAS MAPLE 
Милен Д. Павлов, Тоня П. Матева 

 
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: СТ. АС. МИЛЕН ДИМОВ ПАВЛОВ, СТ. АС. ТОНЯ ПЕТРОВА 

МАТЕВА, ШУ„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”,  ПК ГР. ДОБРИЧ, E-MAIL:  
PEDCOLLEGE@ DOBRICH.NET  

 
SOME APPLICATIONS OF INTEGRAL DEFINITIONS  

PRESENTED BY CAS MAPLE 
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Abstract: The current article presents the introduction to the educative methodology for using the maple 

system in the practical seminars in the CAS for the specialities in College – Dobrich. 
Key words: CAS Maple, graphics, practical seminar 
 
Настоящата разработка представя система примери за решаване на определен интеграл чрез CAS 

Maple. В лабораторните упражнения по математически анализ на специалността Информационни 
технологии на Колеж-Добрич към ШУ „Епископ Константин Преславски” с Maple се представят основна 
част от задачите, разгледани преди това на семинарите със стандартните методи на математическия 
анализ. Визуализацията и анимацията на задачите с този математически софтуер ги прави достъпни и 
интересни. 

Ще се спрем на задачи от определен интеграл, при които се търси лице на равнинна фигура, както 

и приложението на някои двойни и тройни интеграли.  
 Задача. Да се намерят лицата на фигурите, определени от неравенствата:  

x^2+y^2<=1;                                 ≤  + x2 y2 1 ,  ≤ 0 y  
При решаването на задачата първо превръщаме неравенствата в равенства и визуализираме 

областта, на която трябва да намерим лицето.  

x^2+y^2=1; y=                               =  + x2 y2 1 ,  = y 0  
plot([sqrt(1-x^2),0],x=-1..1,0..1,thickness=2); 

 
Областта, която трябва да търсим, е оградена от окръжността с център (0, 0), радиус, равен на 1 и 

при y приемащи положителни стойности т.е. функцията  = y  − 1 x 2
 в интервала [-1, 1]. 

y=sqrt(1-x^2);                                              = y  − 1 x2  
plot([sqrt(1-x^2),piecewise(x>=-1,x<=1)],x=-2..2,-

1..2,color=[red,white],filled); 

 
Лицето на заградената област намираме, като решим следния интеграл:  
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I1:=Int(sqrt(1-x^2),x=-1..1);                           

 := I1 d⌠
⌡


-1

1

 − 1 x 2 x  

За целта използваме командата за пресмятане на интеграл чрез смяна на променливата, който се 
решава математически в семинарните упражнения, а чрез Maple се представя по следния начин: 

with(student): 

I2:=changevar(x=sin(t),I1,t);             := I2 d⌠
⌡


− π
2

π
2

 − 1 ( )sin t 2 ( )cos t t  

value(I2);                                                                         
π
2

 

Maple дава решението й така: 
int(sqrt(1-x^2),x=-1..1);                                                 

π
2  

Ще представим решението и на още една задача, която се свежда до пресмятането на определен 
интеграл. 

 Задача. Да се намери лицето на областта, заградено от параболата  
y=2.x2 и правите y=2.x, y=1-x. 
Първо ги визуализираме чрез командата за чертане на графика. 
plot([2*x^2,2*x,1-x],x=0..1,0..1,color=[red,blue,green],thickness=2); 
 

 
Намираме пресечните точки на трите функции, като решаваме следните системи: 
solve({y=2*x,y=1-x},{x,y});                                    

{ }, = x
1
3

 = y
2
3

 

solve({y=2*x^2,y=1-x},{x,y});              ,{ }, = x
1
2

 = y
1
2

{ }, = y 2  = x -1  

Показваме областта, която търсим, по следния начин: 
plot([2*x^2,piecewise(x<=1/3,2*x,1-

x)],x=0..1,0..1,color=[white,green],filled); 

 
Намирането на лицето става, като пресметнем сумата на двата интеграла, представени по долу.  
Int(2*x-2*x^2,x=0..1/3)+Int(1-x-2*x^2,x=1/3..1/2)=int(2*x-

2*x^2,x=0..1/3)+int(1-x-2*x^2,x=1/3..1/2); 
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 =  + d⌠
⌡


0

/1 3

 − 2 x 2 x2 x d⌠
⌡


/1 3

/1 2

 −  − 1 x 2 x2 x
1
8

 

Приложението на двойния интеграл ще покаже следната задача. 
Задача. Да се пресметне обемът на тяло, заградено от повърхнините с уравнения 

z= x2 C y2
x = y2 y = x 2 z = 0 

Това е едно цилиндрично тяло с образуващи, успоредни на оста Оz, което отгоре се огражда от 

параболоида z= x2 C y2, а отдолу от онази област в равнината Оxy, която е заключена между двете 

параболи y = x2

 
и x = y2. Tази област може да бъде зададена с неравенствата 0≤ x ≤ 1, 2x y x≤ ≤  

Търсения обем ще получим, след като решим двойния интеграл: 
Int(x^2+y^2,[y=x^2..sqrt(x),x=0..1])=int(x^2+y^2,[y =x^2..sqrt(x),x=0..1]); 

 = d⌠
⌡


0

1

d⌠
⌡


x2

x

 + x2 y2 y x
6
35

 
Нека да визуализираме търсеното тяло. 
with(plots):  
implicitplot3d([z=x^2+y^2,y=x^2,y^2=x],x=0..3,y=0..3,z=0..20,color=[red,blue,green],grid=[20,20,2

0]); 

 
В лабораторните упражнения се разглеждат тройни и криволинейни интеграли, които с Maple се 

онагледяват, анимират и решават. За самостоятелна работа се предлагат задачи, аналогични на 
разгледаните. 
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INFORMATION TECHNOLOGY IN SUPPORT  

OF FUTURE PRIMARY TEACHERS 
Katerina P. Zlateva 

 
Abstract: Working with computers as a whole must support education, to give satisfaction to the child's 

success in coping with the task to develop analytical, abstract thinking and logic. The positive emotional attitude 
helps to absorb the materia more easily l. On how the teacher will provide educational task in electronic form, 
what situation will shape depends on what position the student will be placed in the lesson – a passive consumer 
or an active participant.Thus, for the teacher – an innovator, willing to change the learning environment 
through the application of information technology, there is the right of individual choice – to use in its 
methodological and interactive business opportunities of various application programs for creating modern 
teaching materials. 

Key words: information technology, working with computers, ICT. 
 
Благодарение на развитието на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) днес 

живеем във века на глобалното информационно пространство, в което компютърната грамотност не се 
смята за тясна специализация, а е част от общата култура на съвременното общество. Допреди няколко 
години обучението по Информационни технологии (ИТ) започваше в 9 клас, но днес почти всяко малко 
дете се е докосвало до компютър, преди дори да е станало ученик. Затова има значение по какъв начин 
се поднася информацията в часовете по ИТ и не само в тях. Непрекъснатото използване на ИТ в процеса 
на обучение при най-малките ученици води до по-доброто усвояване на учебното съдържание. 
Полагайки основите на използването на ИТ и надграждането им в по-горна възраст, ще доведем до 
повишаване на успеваемостта и интереса на учениците [1]. 

Важен компонент в образованието на подрастващото поколение в съвременните условия е 
развитието на информационната култура. Подрастващото поколение съществува не само в настоящото 
време и в реалността, но и в медийното пространство. Този обективен феномен се наблюдава в процеса 
на модернизация на образованието. 

Днес има самостоятелни медийни среди, които настъпват в противоречие с установените в 
педагогиката средства и методи за въздействие на развиващата се личност. До съзнанието на цяло 
поколение може да се достигне само чрез интернет, чат, sms- и mms-съобщения, телевизионния и радио 
ефира. В това са убедени много психолози и педагози. 

Учителят, идващ в крачка с новото време, трябва да бъде психически и технически готов да 
използва ИТ в обучението. Всеки етап от урока може да се оживи с внедрените нови технологии. Учител 
е творческа професия [2]. 

Включването на ИКТ в учебния процес позволява на учителя да организира различни форми на 
учебно-познавателна дейност в урока, да направи активна и целенасочена самостоятелната работа на 
учениците. Използването на ИКТ в учебния процес позволява да се повиши качеството на учебния 
материал и да се засилят образователните ефекти.  

Един от резултатите на обучението и възпитанието в началното училище трябва да бъде 
готовността на учениците за овладяване на съвременните компютърни технологии и способност да 
актуализират получената с тяхна помощ информация за тяхното по нататъшно самообразование. За 
постигането на тези цели възниква необходимостта учителите в начален клас да приложат ИКТ в 
учебно-възпитателния процес. 

Използването на ИКТ в различни уроци в началното училище позволяват: 
• Да се развиват умения у учениците за ориентиране в информационния поток на заобикалящия ги 

свят 
• Да овладяват практически начини за работа с информация 
• Да развиват умения, които им позволяват да обменят информация с помощта на съвременните 

технически средства 
• Активиране на познавателната дейност на учениците 
• Провеждане на уроци на високо естетическо ниво 
• Индивидуално да се подходи към ученици, на които да се задават по-сложни задачи. 
Компютърът позволява на преподавателя значително да разшири възможностите за представяне 

на различна информация. При дидактически правилен подход компютърът привлича вниманието на 
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учениците, засилва тяхната мотивация, развива познавателните процеси, мисленето, вниманието, развива 
въображението и фантазията. 

Майкрософт България в партньорство с Министерството на образованието и науката и 
регионалните инспекторати по образованието през 2008 година започва провеждането на обучителни 
семинари за начални учители. В рамките на програмата „Партньори в познанието” на Майкрософт се 
обхващат над 700 начални учители в цялата страна. Организирането на обучителните семинари е част от 
поетите ангажименти на Майкрософт България към българското образование в рамките на Меморандума 
за сътрудничество, който те са подписали с Министерство на образованието и науката през юни 2008 г. 
Той е част от най-голямата образователна програма на Майкрософт – "Партньори в познанието", по 
линия на която се инвестират над 1 млн. долара в българското образование в периода 2008-2012 г. И това 
е нещо великолепно и полезно за българските учители, но трябва ли да разчитаме на такива проекти? 
Отговорът е не. 

В учебните планове на висшите училища в България, които подготвят начални учители, са 
заложени часове за обучение на бъдещите преподаватели за работа с ИКТ. Конкретно ще се спрем на 
подготовката на детските и началните учители в Колеж-Добрич към ШУ „Епископ Константин 
Преславски”. В учебните планове на трите специалности Предучилищна педагогика и чужд език, 
Начална училищна педагогика и чужд език и Начална училищна педагогика и информационни 
технологии са заложени дисциплини като: Текстообработка, Електронни таблици, Интернет технологии, 
Аудиовизуални и информационни технологии в обучението (АВИТО) и други. 

По-голямо внимание ще насочим към дисциплината АВИТО, защото тя е с интегративен характер 
от групата на педагого-психологическите методически дисциплини. Предмет на дисциплината са 
информационните технологии и тяхното използване в образованието. Целта на обучението е студентите 
да се запознаят с основните методически принципи на прилагането на съвременните информационни 
технологии както за съхранение и представяне на учебна информация, така и за управление на процеса 
на обучение с дидактическите възможности на съответните технически системи и принципите на 
тяхното действие, изискванията и начините на обективното им използване. Включените в учебната 
програма модулни групи практически упражнения осигуряват възможност студентите да добият реална 
представа за прилагането в педагогическата практика на основните групи информационни технологии и 
да усвояват необходимите за целта практически знания и умения. Занятията се провеждат в компютърен 
кабинет, което улеснява студентите за изпълнение на индивидуално поставените им задачи. Пред 
бъдещия учител новатор, който си поставя задачата да създава свои мултимедийни презентации за 
отделни уроци, предстои изключително отговорна, целенасочена и трудоемка работа. Необходимо е той 
да притежава адекватна компютърна грамотност, за да създаде приложим продукт, да прояви творчество, 
да намери вариативно решение, за да не повтори задължителния учебен материал, да представи 
образователните задачи с интерактивна насоченост съобразно уменията на своите ученици за работа с 
компютър. 

Процесът на създаване на мултимедиен образователен проект, наречен още мултимедийно 
приложение или накратко презентация, отговарящ на дидактически и методически критерии, изисква 
следните най-важни неща: хардуер, софтуер, добри идеи, талант и време. Предприемайки тази дейност, 
всеки начален учител поема ролята на сценарист, графичен дизайнер, аниматор, редактор, звуков 
режисьор, мениджър, защото целта на продукта е да се получи интерактивна среда, в която текст, звук, 
анимация и видео са свързани по разнообразни начини, така че крайният потребител – ученикът, да има 
възможност да контролира елементите на проекта, да взаимодейства с приложението и да определя хода 
на действието. Преподавателят цели да се организират съвместно всички файлове, използвани в 
приложението, така че ученикът безпроблемно да ги намира по време на учебната работа. 

Една от основните дейности при планирането на презентацията е планиране на 
последователността на елементите – реда на образователните задачи, връзката между тях, подчинена ли 
е тя на основните дидактични цели на конкретния урок. След това следва проектиране на всичко, което 
детето може да види, пипне и чуе от компютъра и с което може да взаимодейства.  

Основните елементи на презентацията са текст, графика, звук, анимация и видео. 
Текстът трябва да е четлив, с ясен шрифт и цвят, подходящо съчетан с фона. Най-сполучливо е да 

се използва един и същи шрифт в хода на цялата презентация и не повече от два допълнителни шрифта. 
Малките букви помагат на учениците да различават и разчитат думите по-ефективно от големите букви. 
Специални ефекти или цветови съчетания могат да подобрят четливостта. 

Графиките, илюстрациите и фотографиите са нагледен материал, представящ определена 
информация на малка площ, който се използва за примери, но често представлява и основната идея на 
продукта. Илюстрациите включват схеми, диаграми, карти. Фотографиите са мощна, пресъздаваща 
чувствата медия. Подходящи са за използване при изработване на презентации по всички учебни 
предмети. Цветовете предизвикват чувства. Правилният цвят може да помогне за убеждаване и 
мотивиране. 
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Анимацията е движещи се образи, показващи обекта в движение или илюстриращи процеси и 
явления. Анимираните обекти винаги впечатляват децата и ги мотивират да възприемат лесно и трайно 
информацията от екрана. 

Звукът като мултимедийна среда се използва в неговите три форми: звуци, говор и музика. Тази 
среда придава емоционално чувство при взаимодействие между ученика и продукта, обогатява с ефекти 
елементите на мултимедията.  

В мултимедийните приложения, където интерактивността е на висока степен, трябва да се 
предвиди възможност за избор на спиране и пускане на звука там, където това няма да наруши гладкото 
възприемане на съдържанието на продукта. Ефектите на звука привличат вниманието на учениците.  

Много често при работа с мултимедийни презентации в различните уроци децата възприемат 
образователното съдържание от екрана, участват активно в дискусии с учителя и изпълняват 
самостоятелно различни упражнения в тази част от урока за прилагане на знанията. 

Процесът за проектирането и създаването на електронни дидактически средства, като се отчете 
спецификата по тази дейност, е огромно предизвикателство за всеки учител. Комбинирането на 
презентация с други програмни продукти, подходящи за учениците от начален етап на средното 
образование, е реална възможност да се осъвременят и разнообразят методите, подходите и средствата, 
използвани за усвояване и затвърдяване на учебното съдържание. Разработването на методически 
варианти на мултимедийни урочни единици дава възможност да се направи ресурсна банка във всяко 
училище, която би обогатила с идеи и иновативни решения за работа началните учители. Предлагам и 
няколко интернет страници, на които всеки желаещ може да открие работи на учители новатори, решили 
да споделят разработките си и друга полезна информация: 

http://www.teacher.bg/ 
http://innovativeteachersbg.org/ 
http://bglog.net/Obrazovanie/ 
http://it-sliven.dir.bg/_wm/pbasic/?df=274458 
http://www.ikt.hit.bg/index.htm 
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METHODOLOGY FOR INDIVIDUAL WORK WITH PHYSICAL EXERC ISES FOR STUDENTS 
Krasimir R. Stankov 

 
Abstract: There are presented easily accessible forms of individual activities: walking, running, 

swimming, fitness, cycling and methodological requirements to them. There are reported some objective and 
subjective factors that determine sporting interests of students and their motivation.  

Кey words: individual activities, physical exercises, methodology, physical loading 
 
Приобщаването на студентската младеж към занимания с физически упражнения е важно условие 

за здравословен начин на живот. Наред с широкото приложение и усъвършенстване на организираните 
форми на занятия по физическа култура, решаващо значение имат самостоятелните занимания с 
физически упражнения. Съвременните сложни условия на живот изискват все по-високо ниво на 
развитие на биологичните и социалните възможности на човека. Всестранното развитие на физическите 
способности на студентите с помощта на организирани двигателни дейности (физически тренировки) 
помага за съсредоточаването на вътрешните ресурси на организма за постигане на целите – повишена 
работоспособност и крепко здраве. 
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Мускулите съставляват около 40 – 45 % от масата на човека. По време на еволюционното си 
развитие функцията на мускулното движение поема контрола върху структурата и функциите на всички 
жизненоважни органи и системи на тялото, поради което организмът веднага реагира негативно на 
понижената двигателна активност. Систематичните физически натоварвания, съобразени с пол, възраст 
и здравен статус са задължителен фактор за здравословен начин на живот. Физическите натоварвания 
включват разнообразни двигателни действия, а организираните или самостоятелните форми на 
физическата култура и спорта се обединяват в термина „двигателна активност”. При много хора, 
занимаващи се с умствена дейност, се наблюдава понижение на двигателната активност. 

Практиката показва, че самостоятелните занимания с физически упражнения на студентите 
липсват или са крайно недостатъчни. Съществуват обективни и субективни фактори, определящи 
потребности, интереси и мотиви на студентите към активна двигателна дейност [1]. Към обективните 
фактори се отнасят: 

• състояние на материалната база; 
• съдържанието на учебния процес по физическо възпитание и спорт; 
• нивото на изисквания на учебната програма; 
• квалификацията и личността на преподавателя; 
• здравното състояние на студентите; 
• честотата, продължителността и качеството на провежданите занятия. 
За влиянието на субективните фактори може да се получи информация от данните в следната 

таблица. Анкетирани са студенти от Колеж-Добрич от всички специалности в образователно-
квалификационната степен „професионален бакалавър”. Данните показват недостатъчно ниво на 
мотивация за занимания с физически упражнения и спорт, особено що се отнася до професионално-
приложната подготовка и избираемия вид спорт. Повечето студенти целят да получат разтоварване от 
учебния материал и стремеж към хармонично развитие, но без да имат необходимите знания, умения и 
навици за това. 

Таблица 1 
Субективни фактори 1 курс 2 курс 3 курс 

 
Укрепване на здравето 11% 17% 21% 
Професионално-приложна 
подготовка 

0% 3% 0% 

Практикуване на желан спорт 24% 6% 13% 
Постигане на хармонично 
физическо развитие 

46% 22% 22% 

Участие по задължение 1% 0% 1% 
Получаване на знания и 
навици за самостоятелни 
занимания със спорт 

2% 0% 0% 

Разтоварване от учебното 
натоварване 

16% 52% 43% 

Форми и съдържание на самостоятелните занимания 
Конкретните организационни форми зависят от пола, възрастта, нивото на физическа подготовка 

и здравното състояние на желаещите да се занимават студенти. Могат да се различат няколко 
направления: 

• здравно-хигиенни 
• рекреационни (възстановяващи) 
• общоподготвителни 
• спортни 
• професионално-приложни 
• лечебни. 
Формите на самостоятелни занимания се определят от поставените цели и задачи. Общоприетите 

форми са три – утринна гимнастика, дневни занимания и тренировъчни занимания.  
В комплекса от упражнения за утринна гимнастика се включват упражнения за всички мускулни 

групи, упражнения за гъвкавост и дихателни упражнения. Не бива да се употребяват упражнения за 
статична сила, със значителни тежести и упражнения за издръжливост. Утринната гимнастика е добре да 
се съчетава с масаж и закалителни процедури.  

Дневните занимания могат да се провеждат между учебните занятия като самостоятелни 
занимания. Целта е поддържане на работоспособността. Упражнения, изпълнявани по 10 – 15 мин на 
всеки час, час и половина оказват двоен стимулиращ ефект върху работоспособността на организма, 
отколкото пасивната почивка. 
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Самостоятелните занимания могат да се провеждат индивидуално или в група от 3 – 5 студента 
или повече. Груповите занимания са по-ефективни в сравнение с индивидуалните. Заниманията 
продължават по 1 – 1.30 мин, от 2 до 5 пъти седмично.  

Занимания по два пъти седмично са неефективни, понеже не повишават общото ниво на 
физическа подготовка. Научно доказано е, че най-подходящото време за провеждане е между 18.00 и 
20.00 часа, тъй като тогава организмът е в най-добро функционално състояние. Обикновено се работи за 
двигателните качества сила, бързина, ловкост, гъвкавост и издръжливост. До специализирани 
тренировки по определен вид спорт се допускат само квалифицирани спортисти.  

Основни препоръчителни дейности за самостоятелни занимания са ходене и бягане, плуване, 
колоездене, фитнес (упражнения на тренажори). 

Ходене и бягане 
Това са най-достъпните средства на двигателна дейност в съчетание с полезното въздействие на 

природните сили (слънце, въздух).  
Ходенето задоволява естествената нужда от движение, като се включват множество мускулни 

групи, връзки и сухожилия. Подобрява се обмяната на веществата и се активизира дейността на 
сърдечно-съдовата и дихателната системи. Ефективността и въздействието върху организма зависи от 
дължината на крачката, скоростта и продължителността. При определени по-високи натоварвания следва 
да се отчита пулсовата честота (ПЧ).  

Бягането е най-ефективното средство за укрепване на здравето и повишаване на нивото на 
физическа дееспособност. В началото на бягането е необходимо да се започне с не много висок темп, 
равномерен, без излишно усилие и напрежение. Процесът е строго индивидуален, като целта е да се 
запази равномерния темп през цялото време. По този начин най-ефективно се въздейства върху 
дейността на сърдечно-съдовата система. Регулирането на интензивността може да се определя чрез 
измерване на пулса. Важен показател е стойността на ПЧ след завършване на самото бягане – показател 
за възстановяване. Измерва се веднага след спиране за 10 секунди, като после се умножава по 6 и се 
получава резултат за 1 минута. Добър резултат е, когато възстановяването на пулса след 1 мин. е на 20 
%, след 3 мин. на 30%, след 5 мин. на 50%, а след 10 мин. на 75-80%. 

Кросът е вид бягане в пресечена местност в естествени условия с преодоляване на неравномерни 
терени, наклони, спускания, изкачвания и други. Изисква умение правилно да се разпределят силите за 
премиване по трасето.  

Плуване 
Практикува се в открити басейни или на морето през летните месеци и в закрити водни 

съоръжения с отопление през зимата. В началният период на занимания следва постепенно да се 
увеличава времето на пребиване във водата от 10 – 15 минути до 35 – 40 минути, което се равнява на 
около 600 – 700 метра през първите 5 дни, после 700 – 800 и в последствие до 1000 – 1200 метра 
постоянно плуване. За начинаещи плувци е подходящо в началото да преплуват дистанции от 25, 50 и 
100 метра, като повторенията са по 8 – 10 серии. Плуване с оздравителна цел се извършва с равномерен 
темп и ниска или умерена интензивност. Честотата на сърдечните съкращения във възрастта 17 – 35 
години следва да бъде около 120 – 150 удара/мин.  

Таблица 2 
Дистанция, м Време, мин., сек. Седмично 

550 
 

10.01-15.00 6 

725 13.21-20.00 4 

825 15.01-22.30 4 

900 16.41-25.00 3 

Колоездене 
Карането на велосипед при постоянно променящи се външни условия на природна среда е високо 

емоционално и влияе добре на нервната система. Ритмичното въртене на педалите увеличава и 
същевременно облекчава притока на кръв към сърцето, което укрепва сърдечните мускули и белите 
дробове. Колоезденето лесно се дозира по темп и дистанция, ако велосипедът има спидометър, с 
помощта на който се регулира скоростта и разстоянието.  

Таблица 3 
Дистанция, км Време, мин., сек. Седмично 

8,0 15.01-20.00 5 
9,6 18.01-24.00 4 

11,2 21,01-28.00 4 
12,8 24.01-32.00 3 
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Фитнес (упражнения на тренажори) 
Упражненията на тренажори въздействат на всички мускулни групи, способстват за естетичен и 

хармоничен външен вид. С тях при подходяща методически изработена програма, дозировка и 
интензивност може да се регулира теглото в желаните граници. Използват се като ефективно средство за 
профилактика на хипокинезия и хиподинамия. 

Тренировки протичат индивидуално, съобразени са с възраст, пол и цел на занимаващите се. 
Поради изключително голямо разнообразие от упражнения за всички мускулни групи може да се работи 
за сила, взривна сила, силова издръжливост, бързина, отскокливост и други форми на основните 
двигателни качества. Задължително веднага след завършване да съответното упражнение се изпълняват 
упражнения за гъвкавост. Такъв комплекс се изпълнява и в края на тренировката с цел разпускане на 
натоварени мускулни групи и по-добро възстановяване. За да се постигне градивен ефект, са необходими 
повече от 2 тренировки седмично за съответната мускулна група. Добре е при трениране с високи 
тежести да се ползва помощта на партньор с цел безопасност. Преди всяко занимание задължително се 
подготвя организмът за предстоящите натоварвания с комплекс от гимнастически упражнения за 
разтягане и упражнения с леки тежести. Много важен момент е и правилното дишане по време на 
изпълнение, като се издишва при избутване на тежестта.  

Заключение 
В процеса на управление на самостоятелната работа на студенти се включва правилната дозировка 

и интензивността на физическите упражнения. Няма да се постигне желаният ефект, ако натоварването е 
недостатъчно. Трябва да се отчитат следните фактори: 

• количество на повторните упражнения – колкото са повече, толкова по-голямо е натоварването 
и обратно 

• амплитуда на движенията – по-голямата амплитуда увеличава ефекта от натоварването 
• темп на изпълнение – може да бъде нисък, умерен и бърз. При циклични упражнения ефективен 

е по-бързият темп, а при силовите – бавният. 
• Степен на сложността на упражненията – зависи от количеството мускулни групи, участващи в 

упражнението и координацията между тях. Сложните упражнения изискват повишено внимание и 
съсредоточаване.  

• Степен и характер на мускулното напрежение – при максимални напрежения мускулите трудно 
се снабдяват с кислород и по-бързо настъпва умора.  

• Плътност на тренировката – това е съотношението между действителната работа и общото 
време на заниманието. Счита се, че при под 60 % плътност тренировката е неефективна, поради което е 
необходимо правилно да се регулират фазите на почивка и фазите на работа.  

Особено важен е въпросът за хигиена при самостоятелни занимания. Тя включва прием на храна и 
течности, подходящи дрехи, закалителни процедури. Видът на храната (белтъчини, въглехидрати, 
мазнини, аминокиселини, витамини) се определя индивидуално в зависимост от целта на заниманието. 
Храна се приема до 2 часа преди началото на заниманието и поне до 30 минути след приключването с 
цел попълване на енергийните запаси. Не е целесъобразно да се приема храна и 2 часа преди сън.  

Хигиената на тялото способства за по-добър обмен на веществата, кръвообръщението и 
дихателната система. Основно терморегулацията на организма се извършва през кожата, това е тъй 
нареченото охлаждане. Там се намират множество нервни окончания, които дават информация за 
външни дразнители. Замърсяването на кожата води до отслабване на съпротивителни сили на организма 
и предразполага към различни заболявания.  

Основни хигиенни принципи на закаляването са системността, постепенността, отчитането на 
индивидуалните способности, разнообразието на средствата, изборът на подходящи процедури, 
самоконтролът. Използват се природните сили – слънце, вода, въздух.  

Екипът за тренировка се съобразява с атмосферните условия и вида на тренировката. Той трябва 
да е хидроскопичен, да осигурява вентилация на тялото, ветроустойчив. Обувките са леки, проветриви и 
еластични.  

Самостоятелните занимания способстват за всестранно развитие на физическите качества, за 
съсредоточаване на вътрешните ресурси на организма, за постигане на поставените цели – повишена 
работоспособност и укрепване на здравето. 
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СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ 
В САЙТОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ 

Севджан Ф. Сабриева 
 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: СТ. АС. СЕВДЖАН ФИКРИ САБРИЕВА, ШУ „ЕПИСКОП 
КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”, ПК, ГР. ДОБРИЧ, E-MAIL: SEVCAN_S@ABV.BG 

 
STRUCTURAL ANALYSIS OF THE EDUCATIONAL INFORMATION  

IN THE SITES OF BULGARIAN UNIVERSITIES 
Sevdzhan F. Sabrieva 

 
Abstract: The work is a part of a global structural analysis of the sites of technical universities in 

Bulgaria, concerning normative documents about the organization and management of the educational process; 
qualification characteristics of specialities, curricula and syllabuses, week schedules and schedules of the end 
term exams, textbooks. We also accentuate education in the virtual space. 

Key words: educational information, sites, technical universities. 
 
Образователната сфера преминава през коренни изменения, свързани с активното използване на 

компютри и интензивното развитие на компютърните комуникации. Развитието на мрежовите 
информационни технологии води до постоянно увеличаване на обема на образователните ресурси в 
интернет. Съдържанието на тези ресурси има специфична форма на подаване и на представяне на 
информацията. Съществен недостатък, затрудняващ търсенето и удобния достъп към тях, е липсата на 
систематизация. Особено актуално в работата с информационните ресурси е разпространението на 
образователна информация, създавана от висококвалифицирани специалисти у нас и в чужбина, и 
съдействието на учебния процес чрез повишаване ефективността на достъпа до тях.  

В този доклад се прави преглед на съществуващите интернет сайтове на висшите училища в 
България и на начина, по който те са представени в глобалната мрежа. Докладът си поставя за цел да 
разкрие основните възли, върху които висшите училища трябва да акцентират, за да стоят по-добре в 
интернет пространството. За да бъдем по конкретни, в доклада е направен анализ на образователната 
информация, представена в сайтовете на няколко университети в страната: на обезпечеността на 
сайтовете с нормативни документи, учебна документация – квалификационни характеристики, учебни 
планове на специалностите, учебни програми, графици на учебните занятия, графици на изпитните 
сесии, онлайн обучение, обезпечеността на сайтовете с учебни пособия, информация за научно-
образователна степен “доктор”. 

Други цели на анализа това са:  
• да се проследи достъпни ли са онлайн пособия в помощ на студентите 
• да разберем дали е достъпен и лесен за употреба от потребителите 
• да определим неговата конкурентоспособност спрямо другите сайтове в бранша  
Анализът включва в себе си следните точки: 
• анализ на съдържанието на уеб сайта и ключовите думи, разположени в него  
• анализ на посещенията на сайта (ако разполага с брояч на посетители)  
• брой линкове, водещи към уеб сайта  
• други фактори. 
Ще започнем с разглеждането на съществуването и съдържанието на изброените по-горе 

показатели в сайтовете на някои от най-големите технически университети в България, а именно 
сайтовете на Технически университет – София (www.tu-sofia.bg, фиг. 1) и Технически университет – 
Габрово (www.tugab.bg, фиг. 2).  

Докладът е продължение на направеният анализ на сайтовете на някои университети в Турция и 
Техническите университети в Русе, Варна. 

  
Фиг. 1. Технически университет – София Фиг. 2. Технически университет – Габрово 
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Нормативни документи 
Нормативни документи в сайта на ТУ-София могат да бъдат открити от началната страница, 

активирайки линка “Студенти”, попадаме на следните документи: Правилник за обучение на студентите 
в ТУ-София /pdf/, Правилник за устройството и дейността на ТУ-София /word/. На ниво факултети и 
филиали този тип информация може да бъде открита активирайки линкове “Нормативни документи” или 
“Студенти”, намиращи се в съответния уеб сайт. В сайта на филиала в Пловдив, активирайки линка 
“Нормативни документи”, попадаме на ЗВО, Закон за научните степени и звания, Наредба за държавните 
изисквания за приемане на студенти, Правилник за устройството и дейността на ТУ-София, Правилник 
за обучение на студенти в ТУ-София. 

В сайта на Технически университет – Габрово от началната страница в левия фрейм, активирайки 
линка “Документи”, откриваме Правилник за организацията на учебната дейност, Правилник за издаване 
на известия на Технически университет, Правилник за атестиране на академичния състав, Наредба за 
средствата, отпускани целево за научна или художественотворческа дейност в word формат. 

Учебна документация 
В ТУ-София, активирайки линка “Студенти”, в левия фрейм се отваря страница български и 

чуждестранни студенти, отивайки на български студенти, попадаме на следната класифицирана 
информация:  

- Студентска персонална информация, от която всеки студент, въвеждайки ЕГН и факултетен 
номер, може да получи информация за своето студентско положение 

- В календарен график на учебния процес откриваме графици за образователно-квалификационна 
степен “бакалавър” и “магистър” в pdf формат 

- Седмични разписи за зимен семестър на учебната 2009/2010 г. за ОКС “бакалавър” и “магистър”, 
специалностите са представени по факултети, курсове и потоци. Разписите са в pdf  формат (фиг. 5) 

- График за изпитна сесия по специалности в html формат 
Активирайки линка „Чуждестранни студенти” има връзка към календарен график на учебния 

процес, студенти, учебна дейност и структура. 
До учебните планове на всички специалности се достига, като активираме линка „У планове” ; 

отваря се страница, в която в табличен вид са представени специалностите по факултети в 
образователно-квалификационна степен “бакалавър”, “магистър” в редовна и задочна форма на 
обучение. Активирайки съответната образователно-квалификационна степен на дадена специалност, 
отваряме учебния план, поместен в pdf формат (фиг. 3). До изброената по-горе учебна документация се 
достига и като се активира линкът „Дейности” в левия фрейм на началната страница на сайта съответно 
от учебна дейност и студенти. 

Учебна документация има и на ниво факултети и катедри. До този тип документация се достига от 
левия фрейм на главното меню „Факултети”. От съответния факултет активираме неговия уеб сайт. 
Например при факултет „Автоматика” в „Студенти” има падащо меню съответно за бакалаври, 
магистри. Активирайки линка „Студенти” в началната страница, всеки студент, въвеждайки ЕГН и 
входящ номер, може да получи персонална информация за студентското си положение, за оценките и 
здравното си осигуряване.  

В „Студенти” откриваме “още за учебната дейност”, активирайки го, отваряме страница за 
студентите. Тук откриваме: Седмични разписи за зимен семестър за бакалаври и магистри в pdf формат; 
Календарен график на учебния процес за бакаклаври и магистри (pdf); Учебни планове за бакалавър и 
магистър (pdf). 

Учебни планове и програми в pdf и word формат откриваме, също активирайки линка „Учебна 
дейност”. Учебна документация може да бъде открита и на ниво катедри – например при катедра 
„Автоматизация на електрозадвижванията” още в началната страница са поместени графици за учебния 
процес за ОКС „бакалавър” и „магистър” и седмични разписи за зимен семестър в pdf формат. При 
активиране линка „Дейности” съответно учебна с падащо меню бакалаври, магистри, докторанти се 
отваря страница с дисциплините и има връзки към конспектите поместени в pdf формат. 
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Фиг. 3. Учебен план – ТУ-София Фиг. 4. Учебен план – ТУ-Габрово 

До учебната документация на ТУ-Габрово се достига, като активираме линка „Студенти” съответно с 
подменюта – магистри, вход в УИС, Учебен разпис, Обучение, Студентски живот, Сайт на студентите. 

- Магистри – получаваме информация за магистърските курсове.  
- Вход в УИС – всеки студент на университета, въвеждайки факултетен номер и ЕГН, може да 

получи персонална информация за своето студентско положение. 
- Учебен разпис – зареждайки този линк, отваряме страница, в която в табличен вид са 

представени специалностите по курсове и форма на обучение. Активирайки връзката към съответния 
курс и специалност, отваряме учебния разпис представен в html формат (фиг. 6). 

До учебните планове се достига от линка “ЕСКТ-пакет” с падащо меню учебни планове. Ако 
искаме да се зареди тази страница, е необходимо да се въведе интересуващата ни специалност, за да се 
отвори учебният план, поместен в html формат (фиг. 4).  

Подобно на Технически университет – София информация относно учебна документация може да 
бъде открита и в уеб сайтовете на катедрите. Например в сайта на катедра “Автоматика, информационна 
и управляваща техника” към факултет “Електротехника и електроника”, активирайки линка „Учебна 
дейност”, попадаме на учебни планове и учебни графици за ОКС “бакалавър” и “магистър” в html и pdf 
формат. 

  
Фиг. 5. Седмичен разпис – ТУ-София Фиг. 6. Седмичен разпис – ТУ-Габрово 
Учебни пособия 
Учебни пособия в ТУ-София откриваме, активирайки линка „Ресурси”, в който има съответно 

връзки към обслужващите учебни звена, филиали и училища към ТУ. Учебна литература откриваме в 
сайта на Департамента по приложна физика, активирайки линка е-обучение. Има поместени лекции по 
„Физика” І и ІІ част (файл на английски); Физика с анимации и видео демонстрации, примерни тестове 
по лабораторна физика и задачи; Задачи по физика (кинематика, динамика, закони за запазване, 
термофизика, електростатистика, електричен ток, магнитно поле и електромагнитна индукция, 
трептения, вълни, вълнова оптика, геометрична оптика, кванти) в pdf и html формат.  

В Техническия университет – филиал Пловдив – чрез активиране на линка специализирано 
обучение откриваме връзка към страницата на виртуалната библиотека на филиала (e-Learning Shell). От 
левия фрейм дисциплини се отваря страница с факултатите на филиала. Активирайки връзката към даден 
факултет, отваряме списък със специалностите. Отивайки на дадена специалност, например 
“Компютърни системи и технологии” към факултет “Електроника и автоматика”, можем да открием 
учебни материали по следните дисциплини: “Компютърни мрежи’, “Микропроцесорни системи”, 
“Микропроцесорна техника’, “Цифрова схемотехника”, “Техническо документиране”, “Машинознание”, 
“Структури от данни”, “Компютърна периферия”, “Компютърни архитектури”, “Проектиране на 
компютри”, за да достигнем до съответната учебна документация (литература, лекции, упражнения, 
тестове, задачи), е необходимо да се въведе потребителско име и парола. 
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Учебни материали могат да бъдат открити и от линка “E-обучение”. Активирайки този линк, 
отваряме страница с локални центрове за е-обучение, но повечето са в процес на разработка. Учебни 
пособия има поместени в центровете „Среда за обучение” и „Център за информационни ресурси” по 
дисциплините „Информатика”, „Системи за проектиране”, „Математически анализ”, „Структури от 
данни и приложни алгоритми’, „Полупроводникови елементи”, „Информационни системи и 
технологии”, „Физика’, „Управление на текстилни машини”, „Трикотажни технологии”, „Програмиране 
на C++”, „Въведение в интернет”, „Обектно ориентирано програмиране”, „Програмиране и използване 
на компютри”, „Синтез и анализ на алгоритми”, „Информационни системи”. Тази информация е 
достъпна само за регистрирани в системата студенти. 

 Учебни пособия откриваме и в уеб сайта на следните факултети и катедри:  
- Факултет „Автоматика”, катедри „Автоматизация на електрозадвижванията” по дисциплините 

„Електромеханични устройства”, „Автоматизация на производствените механизми”, „Компютърен 
мониторинг и управление”, „Логическо управление на електромеханични устройства”, 
„Микропроцесорни електрозадвижвания”. В катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства” 
има поместени учебници и методични пособия в pdf формат по следните дисциплини: „Технически 
средства по автоматизация”, „Приложни методи за управление на технологични процеси”, 
„Многосвързани системи за автоматизация”, „Рабстно и фрактално управление”, „Фрактални алгоритми 
и режекторни регулатори”, „Специални математически функции и фрактални оператори”, „Моделиране 
и оптимизация на процеси”, „Компютърни мрежи в системите за управление”. В катедра „Теоретична 
електротехника” откриваме ръководство за решаване на задачи по ТЕ с PS pice; CAD системи в 
електромагнетизма – ръководство за QuickField и FEMM; решаване на задачи по електротехника с 
MATLAB. 

- Електротехнически факултет в катедра „Електрически апарати” по „Безконтактни апарати и 
преобразователи”, „Електрически апарати І”; Катедра „Електрически машини” от линка учебно 
съдържание – откриваме „Ръководство за семинарни упражнения по ЕМ І”, Материали по „Електрически 
машини ІІ”, Ръководство за лабораторни упражнения по „ЕММ”, учебно помагало по производство и 
ремонт на електрически машини и апарати, „Колекторни микродвигатели”. 

- Енергомашиностроителен факултет в катедрите „Топло- и ядрена енергетика” и 
„Хидроаеродинамика и хидравлични машини” съответно по дисциплините „Измерване на разход на 
флуиди”, „Измерване на топлинни, хидравлични и механични величини”, „Презареждане на реактор”, 
„Водни турбини”, „Турбомашини”, „Хидроенергетика”, „Хидравлични машини и пневматика”. 

- Факултетът по Електронна техника и технологии в катедра „Електронна техника” има поместени 
лекции и упражнения по „Машинно проектиране на интегрални схеми”, „Теория на електронните 
схеми”, „Аналогова схемотехника І и ІІ част”, „Автоматизация на електронното производство”, 
„Електронни устройства и системи за контрол и управление”, „Приложни електронни схеми и 
устройства”, „Практическа схемотехника”. 

- Факултет „Компютърни системи и управление” в катедра „Компютърни системи” чрез връзка 
към eLearning (виртуалната библиотека) могат да бъдат открити материали за специалностите 
„Компютърни системи и технологии”, „Информационни технологии”. Например за специалността 
„Информационни технологии” има учебни пособия по „Съвременни технологии в web програмирането”, 
„Съвременни java технологии”, „Компютърна производителност”, „Компютърен интелект”, 
„Автоматизирано проектиране на системи за управление”, „Съвременни методи за тестване на 
свръхголеми и ИС”, „Мултимедийни технологии”, „Програмиране под Unix/Linux”, „Технологични 
микрокомпютри”, „Съвременни езици за програмиране”, „Телекомуникационни системи и мрежи”, 
„Вископроизводителни системи върху чип”, „Географски информационни системи”, ”Надеждност и 
сигурност при компютърните комуникации”, „Синтез и анализ на паралелни алгоритми”, „Софтуерно 
проектиране”, „Семантичен web”, „Технологии GRID”, „Декларативно проектиране”. Достъпът до тези 
учебни материали е възможен чрез въвеждане на потребителско име и парола. 

За разлика от Технически университет – София в сайта на Технически университет – Габрово 
учебните пособия и материали са по-слабо представени в интернет пространството. Те могат да бъдат 
открити в уеб сайтовете на следните катедри: “Автоматика, информационна и управляваща техника” и 
„Компютърни системи и технологии”, като се активират съответно линковете „електронна библиотека” и 
„водени дисциплини” има поместени лекции и упражнения по дисциплините „Компютърни мрежи”, 
„Мрежово програмиране”, „Синтез и анализ на алгоритми” в word формат. При останалите факултети и 
катедри на университета линковете с учебни пособия са в процес на разработка. 

Научно-образователна степен “доктор”  
Обучаваните и кандидат-докторантите в ТУ-София могат да открият необходимата им 

информация, активирайки линка „Дейности”, съответно „Учебна дейност” и „Докторанти”. Тук 
откриваме следната информация: Как се става докторант – съдържа условията за кандидатстване за НОС 
“доктор”; График за прием на докторанти за 2009/2010 г. в pdf формат; Конкурси за прием на редовни и 
задочни докторанти за 2009/2010 г. в pdf формат. Нормативни документи в html и word формат – ЗВО, 
Закон за научните степени и звания, Правилник за прилагане на закона за научните степени и звания, 
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Класификация на специалностите на научните работници, Наредба за държавните изисквания за 
приемане и обучение на докторанти, Правилник за устройството и дейността на ТУ, Правила за 
преместване, прекъсване и продължаване на обучението на докторанти и специализанти в ТУ, 
Постановление № 90 от 26 май 200 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии, Наредба за 
ползване на студентските общежития и столове. Информация за чужденци, кандидат-докторанти и 
специализанти в ТУ-София. 

В сайта на ТУ-Габрово отделен линк “Докторанти” фигурира в уеб сайтовете на катедрите. 
Например в сайта на катедра “Автоматика, информационна и управляваща техника”, зареждайки тази 
страница, получаваме информация за научните специалности, по които се води обучение в катедрата. В 
нормативна уредба докторантите могат да открият закони, наредби, правилници (Наредба за държавните 
изисквания за приемане и обучение на докторанти, Закон за научните степени и научните звания, ЗВО, 
Правилник за прилагане за закона за научните степени и звания, Правилник за приемане и обучение на 
докторнати); Образци и документи за процедура за защита на дисертации. Документите са представени в 
текстов редактор doc. 

Резултатите от проведените изследвания позволяват създаване на ефективен сайт, оптимизация на 
сайта на база на получените резултати и формиране на ефективна политика на присъствие на сайта в 
интернет. Анализът на резултатите позволява формирането на комплекс от действия за постигане на 
достоверна и пълноценна информация от интернет. 

Изводи – след провеждането на анализа на сайтовете, се наблюдават следните основни принципи: 
• Предоставянето на лесен за използване и достатъчно ясно видим бутон „Студенти” и “Учебна 

дейност” в ТУ – София и „Студенти” и “Учебни планове” в ТУ – Габрово”, чрез които потребителите да 
могат да проверят за нужната им информация. 

• В двата разгледани сайта е достъпна и информация за докторантури, като обемът от информация 
и в двата университета е съпоставим с информацията в сайта на Русенски университет, разглеждан в 
предходен доклад, който е сравнително по-беден. 

• По-голяма част от учебните материали, пособия и литература е достъпна от линковете 
„Катедри” за съответната катедра, като част от тях в момента се актуализира. 

• Наличието на опции за ограничаване на видимостта на различни елементи от потребителите 
(като, за да се отворят част от учебните материали, е необходимо потребителско име и парола). 
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METHODS FOR PROTECTION ON LINUX. SECURITY PRECAUTIO NS 

M IHAIL G. GEORGIEV , ELITSA M.  PETROVA  
 

Abstract: One of the most popular operating systems is Linux based. This type of operating systems is 
much more protected, but that does not mean that there would be a target for a better hacker. The purpose of the 
report is to acquaint the audience with the problems relating to the protection of Linux-based computer systems 
from intentional attacks by hackers, scans and unauthorized use of computer resources. Besides the problems 
that may arise, we deal with and solutions for their removal or repair after the hacker attack. 

Key words: Linux, IP, MAC, find, COPS, Tiger, Nabou, Klaxon, Courtney, Scanlodg, PortSentry, 
Bastille, Openwall, LIDS, syslog. 

 
Хакерите са хора, които пишат програми, чрез които си осигуряват достъп до дадена защитена 

система. Целите на хакерите в повечето случаи са просто да покажат, че са по-добри от дадена система. 
Основните цели на нападателите са предимно системите със затворен код. 

В днешно време най-разпространената операционна система е Windows, но като цяло най-
предпочитаната сървърна система е Linux с множеството му разновидности: Red Hat, Debian, SuSe, 
Mandrake, Slakware и много други. Всяка една от тях си има предимства и недостатъци. Предпочитани са 
от системните администратори поради факта, че са безплатни или стойността им е самото копие на диска 
или куриерската услуга до дома. Предимството на Linux платформата е главно в по-голямата сигурност 
и отворения код на дистрибуциите, позволяващи да се правят новаторски промени по операционната 
система, което, от своя страна, е също стъпка в сигурността на дадена сървърна система. 

Основните критерии за защита на системата от злонамерени атаки са следене на логове, 
филтриране по IP адреси, филтриране по MAC адреси, ограничаване на нужния и ненужния програмен 
ресурс на дадена платформа, както и ограничаване инсталирането на програми с несигурен произход. 

Скенерите биват два основни вида:  
• Системни скенери – предназначени за изпълнение от локалния хост; тези скенери могат да 

определят несигурните места, които биха позволили на локален потребител да получи неоторизирани 
привилегии. Такива несигурни места често са лоши позволения за достъп до файлове, незащитени 
конфигурации или стари софтуерни версии. 

• Мрежови скенери – мрежовият скенер проверява за достъпни от мрежата слаби места, които 
биха позволили на хакера да проникне в машината ви или да получи информация, която би улеснила 
други опити за хакване. 

Скенери за сигурност на системата. Скенерът ще информира за откритите проблеми и често с 
предложения как да бъдат отстранени, но няма да се опита да ги оправи автоматично, което е добре. 
Винаги съществува възможност скенерът да не открие реална заплаха, но ако бъде намерена и 
автоматично отстранена, това да доведе до нестабилност в системата. Системните скенери са много по-
малко отколкото мрежовите. Повечето програмисти предпочитат да пишат скенери, които да пазят 
машините от хакерски атаки откъм мрежата – входните точки и слабите места се дефинират много по-
лесно. След като веднъж хакерът получи достъп до машината, той вече разполага с множество начини за 
повишаване на привилегиите си до системата. 

Команда find. Едно от най-лесните неща, които може да се използват, за да се провери системата, 
е да се открият всички setuserid и setgroupid програми на машината. Тези програми често са източник на 
пробиви. Ако чрез използване на командата find се установи програма, осигуряваща функционалност, от 
която не се нуждаете, трябва да се изтрият пакетите, в които се намира тя, или да изтриете set-бита. Ето и 
командата, за да се добие информация за setuserid и setgroupid програми на машината: 

machine# find / \ (–perm -02000 –o –perm -04000 \) –ls 
COPS. Системата Computer Oracle and Password System е един от първите скенери за сигурност. Тя 

е малко остаряла, разработена е през 1990 година, но върши добра работа за намиране на потенциални 
слаби места. COPS има инструменти за следене на set-битове и контролни суми на файлове, проверява за 
слаби пароли, грешки във файловете с пароли и неподходящи позволения за достъп до файлове, а също 
така проверява времевите маркери на някои файлове CERT съветници. Поради възрастта й не трябва да 
се разчита на система COPS като на системен скенер, но използването й е добра първа стъпка. Тъй като 
тя е с отворен код, това я прави доста разширяем инструмент, ако желаете да добавите към нея свои 
собствени проверки за периодично сканиране. 
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Tiger. Tiger е разработена в Texas A&M през 1993/1994 г. и е обновена през 1999 г. за по-добра 
поддръжка на Linux. Програмният код е написан за проверка на локални проблеми със сигурността по 
същия начин като COPS. В периода 1993/1999 г. всеки университетски компютър е минавал проверка 
Tiger, за да има компютърът външен достъп. Tiger проверява повече неща: проверявани и от COPS – 
грешки във файла с паролите, лоши позволения за достъп до дискови устройства, NFS експортирани 
директории, известни знаци за проникване, а освен това допълнително изпълнява проверки на sendmail. 
Има вградена проверка на пътищата за достъп, сканира псевдонимите, удостоверява мрежови портове и 
прави inetd сравнения. Също така може да се изпълнява и за Crack (програмата за разбиване на пароли на 
Алек Мъфет) за намиране на слаби пароли. 

Nabou. Nabou – на името на една планета от филм – е Perl скрипт, написан от Томас Линден на 
базата на няколко предишни скрипта, в които той намира недостатъци. В действителност тази програма 
представлява няколко инструмента в едно. Nabou позволява да се шифрова базата от данни, в която той 
пази контролните суми. Това прави по-трудно за хакера да променя елементите в базата данни. Всяка 
криптографска библиотека, налична под формата на Perl модул, трябва да работи, включително DES, 
IDEA, Blowfish и Twofish. Nabou също така включва няколко характеристики, които не са стандартни в 
софтуерните пакети за проверка на целостта на файлове. Тези характеристики са изброени тук по 
техните конфигурационни флагове: 

check_suid Проверява файловата система за копия на обвивки (/bin/sh и така нататък), 
които имат setuserid битове. Това е широко разпространен начин за един начинаещ хакер да запази 
повишени привилегии. 

check_diskusage Проверява за увеличено или намалено използване диска спрямо 
спецификациите ви. 

check_cron Проверява за увеличено в crontab файловете на потребителите. 
check_user Проверява за нови, изтрити или променени потребителски акаунти. 
check_root Проверява за акаунти с root потребител или групов идентификатор. 
check_proc Наблюдава и докладва за подозрителни процеси. 
Допълнително в конфигурационния файл може да се дефинират собствени функции (наречени 

скриптилети в жаргона на Nabou) чрез вграждане на Perl код, за да добавите ваши собствени проверки. 
След това се изброява тази проверка, както следва: режими, MD5 контролни суми и така нататък. Nabou 
може също да се изпълнява като самостоятелна програма за непрекъснато сканиране на файловата 
система /proc и за докладване на процеси, които счита за подозрителни, дефинирайки ги по един от 
следните начини: потребителският идентификатор и ефективният потребителски идентификатор са 
различни (разлика между малки и големи букви за setuserid програмите като xterm, и т.н.); груповият 
идентификатор и ефективният групов идентификатор са различни; командният ред на процеса не 
съвпада с действителното име на изпълнимия файл. 

Метод за собствени сканирания на мрежата. Критична част от защитата е изпълнението 
периодично на собствени сканирания за проверка на услуги, предоставящи достъп до системата.Чрез 
командата ifconfig се извежда списък на всички мрежови интерфейси, които има активни на машината: 

machine$ ifconfig –a 
eth 0  Link encap:Ethernet HWaddr 00:80:BC:A8:68:E6 
inet addr: 192.168.1.20 Mask:255.255.255.128 
BROADCAST MTU:1500 Metric:1 
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
collisions:0 txqueuelen:100 
interrupt:9 Base address:0x300 
eth0:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:80:BC:A8:68:E6 
inet addr: 10.15.100.10 Mask:255.255.0.0 
BROADCAST MTU:1500 Metric:1 
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
collisions:0 txqueuelen:100 
interrupt:9 Base address:0x300 
lo  Link encap:Local Loopback 
inet addr: 127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 
UP LOOPBACK RUNNING       MTU:3924       Metric:1 
RX packets:678 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
TX packets:678 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
collisions:0 txqueuelen:0 
ppp0  Link encap:Point-to-Point Protocol 
inet addr: 172.16.28.57 Mask:255.255.255.252 
POINTTOPOINT NOARP MULTICAST          MTU:1500         Metric:1 
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RX packets:5184 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
TX packets:6734 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
collisions:0 txqueuelen:10 
В горния пример машината има следните интерфейси: 
eth0  IP адрес на Ethernet карта 
eth0:0  Виртуален IP адрес на eth0 картата 
ppp0  PPP (модемен) адрес 
lo  loopback адрес 
Възможно е (и най-вече в сигурни конфигурирани машини) да имате на разположение някои 

услуги само на някои интерфейси. Например може да имате IMAP слушане само на сигурен интерфейс и 
все пак да имате SMTP слушане на всички тях, или може да имате ipchains/iptables, които са 
конфигурирани така, че да пропускат само някои пакети. Ето защо е важно да изпълнявате мрежовите си 
скенери спрямо всички налични адреси, за да видите изрично какво е налично на всеки интерфейс. 

Детектори за сканиране. Първото нещо, което хакерът ще направи, преди да се опита да пробие 
системата ви, е да я сканира от мрежата. Ако имате софтуер, за да разберете кога ви сканират, имате 
предимство и можете да се подготвите да спрете нападателя или да издърпате кабела на интернета, ако 
защитата ви е пробита. Детекторите за сканиране IDS (Intrusion Detection System), които са част от 
добрата система за откриване на пробиви, позволяват да разберете кога се извършва сканиране. Има 
няколко детектора за сканиране, които можете да използвате за сканиране на Linux машината си. Всеки 
от тях използва различни методи за определяне дали хостът се сканира и всеки има свои потенциални 
проблеми. 

- Klaxon. Klaxon на Дъг Хюджиз е прост детектор за сканиране, който се изпълнява от inetd. Вие 
конфигурирате inetd да слуша на различни портове, които не използвате, с подобни на следените 
елементи във вашия файл /etc/inetd.config: 

discard  stream TCP nowait root   /patch/to/klaxon   klaxon  discard 
pop3  stream TCP nowait root   /patch/to/klaxon   klaxon   pop3 
netbios-ns  stream TCP nowait root   /patch/to/klaxon   klaxon   netbios-ns 
imap2  stream TCP nowait root   /patch/to/klaxon   klaxon   imap2 
rexec  stream TCP nowait root   /patch/to/klaxon   klaxon   rexec 
login  stream TCP nowait root   /patch/to/klaxon   klaxon   login 
tftp  stream UDP wait    root   /patch/to/klaxon   klaxon   tftp 
След като Klaxon създаде връзка с някой от тези портове, излиза съобщение чрез syslog за 

създадена връзка. Той може също така да издаде IDENT заявка, за да открие потребителското име на 
отдалечения край на конекцията, ако това се поддържа. Недостатък на детектора за сканиране Klaxon е, 
че не може да открива стелт скенери. Той се извиква само веднъж от inetd, след като завърши една пълна 
TCP свързаност. Ако връзката не завърши, конекцията в крайна сметка се разпада, без Klaxon изобщо да 
стартира. 

- Courtney. Courtney е бил създаден като директен отговор на пускането на SATAN – мрежов 
скенер. Courtney слуша за сканирания и ги докладва чрез syslog. Той изпълнява програма за слушане на 
пакети tcpdump и брои конекциите, генерирани от отдалечени хостове. Ако броят им премине даден 
праг, Courtney приема, че тази машина ви сканира. Въпреки че е била написана с оглед на SATAN, 
Courtney трябва да намери всеки стандартен скенер, който прави много заявки към сървър, за да го 
сканира ефективно. Все повече и повече скенери обаче се пишат с възможност за сканиране на различни 
скорости, включително крайно параноични режими, пробващи портове достатъчно бавно, че Courtney да 
не ги счита за заплаха. Courtney разчита на ядрото за слушане на пакети tcpdump, което може да 
претовари и да изпусне пакети по време на периоди с висок мрежов трафик. Courtney може да изведе 
откритията си чрез syslog директно на стандартния изход, или може да изпраща съобщения по 
електронната поща. 

- Scanlodg. Създаден от Solar Designer, Scanlodg е самостоятелен демон за откриване на 
сканирания. Той може да използва сурови сокети, libnids или libpcap за наблюдаване на входящи 
конекции. Scanlodg приема, че се извършва сканиране на порт, ако открие 7 уникални привилегировани 
порта (<1024) или 21 уникални непривилегировани порта (>1024), или претеглена комбинация от двете в 
рамките на интервал от три секунди. Той веднага записва сканирането чрез syslog. Също така, ако открие 
повече от пет сканирания в рамките на 20 секунди, Scanlodg спира временно докладването на сканирания 
от този хост, за да предотврати потенциална атака за отказ на услуги, която би могла да препълни 
логовете на потребителите. Съобщенията на syslog са в следната форма: 

source_addr to dest_addr ports port, port, ..., TCP_flags @time 
Например nmap сканиране на локалния хост може да генерира следните syslog съобщения: 
scanlodg: 127.0.0.1 to 127.0.0.1 ports 47161, 835, 6110, 889, 6005, 963, 168, 403, …,  
f?? pauxy, TOS 00 @17:19:58 
scanlodg: 127.0.0.1 to 127.0.0.1 ports 44851, 134, 1002, 633, 2, 6006, 761, 958, ...,  
f?? pauxy, TOS 00 @17:22:45 
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scanlodg: 127.0.0.1 to 127.0.0.1 ports 39792, 910, 73, 117, 2638, 169, 53, 537, ...,  
f?? pauxy, TOS 00 @18:30:32 
Изброените TCP флагове са TCP контролни битове, установени в самите пакети. Въпреки че не е 

необходимо да ги разбирате, за да знаете, че ви сканират, те могат да бъдат полезни, когато разглеждате 
по-задълбочено сканиранията и атаките.  

- PortSentry. Част от проекта Psionic Abacus, PortSentry позволява не само да се открият 
сканиранията, но също така и да предприемат мерки срещу източника. Той може да открива както 
обикновени, така и скрити сканирания, и може да наблюдава до 64 порта, което е повече от достатъчно 
за хващане на сканиране. Когато бъде открито сканиране на порт, PortSentry може да отговори по един 
от следните начини: прави се отчет на сканирането чрез syslog; добавя се елемент към файла 
/etc/hosts.deny за отказване на конекции от този хост; локален маршрут, който ще се добави към 
системата, прави машината ви неспособна да комуникира с нападателя, като ефективно блокира целия 
обратен трафик; локалните филтри на пакети се преконфигурират за отказване на какъвто и да било 
достъп от нападателя. PortSentry може да се изпълнява по няколко начина: TCP режим – PortSentry се 
свързва с указаните TCP портове, изчаква конекциите и отговаря; скрит TCP режим – PortSentry 
използва сурови сокети за наблюдаване на всички входящи пакети; ако пакетът е предназначен за някой 
от портовете, които се наблюдават, той отговаря, което позволява да открива различни скрити 
сканирания; UDP режим – PortSentry се свързва с указаните UDP портове, изчаква конекциите и 
отговаря; скрит UDP режим – PortSentry използва сурови сокети за наблюдаване на входящите UDP 
пакети без обвързване; това не е много полезно от стандартния UDP режим, тъй като UDP в 
действителност няма скрити сканирания сам по себе си; усъвършенстван TCP режим за откриване на 
скрити сканирания – PortSentry определя кои портове се използват в настоящия момент и наблюдава 
всички други портове за дейност; усъвършенстван UDP режим за откриване на скрити сканирания – 
същото като по-горе, но за протокола UDP. В конфигурационния файл на PortSentry можете да изброите 
кои портове искате да наблюдавате, колко нелегитимни конекции са позволени преди издаването на 
отговор, кои хостове да игнорирате и да конфигурирате, по какви начини искате да бъдат блокирани 
атакуващите хостове. Освен това можете да изпълните произволен собствен скрипт, преди машината да 
се затвори. PortSentry е мощен и при лесен за използване инструмент, който може бързо да бъде 
инсталиран и стартиран. 

Заздравяване на системата. В един високо технологичен свят всяка закупена операционна 
система би била оптимално сигурна. В действителност софтуерните дистрибутори трябва да решат как 
да балансират желаните характеристики, производителността и използваемостта със сигурността. 
Сигурността често попада в края на този списък. Една система може да има множество услуги, включени 
по подразбиране, но те може да не са необходими – например помощни stuserid root програми, 
позволяващи на обикновените потребители да контролират по-лесно системата, или либерални 
позволения за достъп до файловете, докато по-ограничителни позволения не биха отстранили 
необходимата функционалност, а биха забавили нападателя. Заздравяването е процесът на правене на 
системата ви по-сигурна чрез поправяне на прекомерно разрешителните подразбиращи се настройки на 
операционната система. Като пример за няколко добре тествани програми, които ще помогнат за защита 
на системата, включително пачове на ядрото, които могат до голяма степен да повишат сигурността, са: 

Bastille. Bastille се управлява чрез серия текстови менюта. Всяко меню описва една ситуация, 
която се счита за несигурна или под въпрос, и пита дали потребителят иска да я защити. За да заздрави 
системата си, най-напред се сваля от мрежата и разпакетира сорс кода на Bastille в директорията /root и 
изпълнете като root скрипта InteractiveBastille.pl. След като се отговори на въпросите, програмата ще 
направи съответните промени. Конфигурационният инструмент ще запази един файл на име BackEnd.pl, 
след като завърши конфигурирането. Ако искате да заздравите още машини със същата конфигурация, 
вместо да се изпълнява отново интерактивното меню, може да копирате този файл BackEnd.pl на другата 
машина и да изпълните AutomatedBastille.pl. След това тази машина ще има същите заздравяващи 
правила. 

Пачът за Linux на Openwall Solar Designer създават пач за ядрото на Linux, който добавя няколко 
свързани със сигурността характеристики и поправки. За целта да се прекомпилира и инсталира новото 
Linux ядро с пачовете, за да има на разположение новата функционалност. 

- Неизпълними стекове – препълванията на буфери традиционно водят до това, привилегировани 
програми да изпълняват произволен доставен от хакерите код чрез модифициране на областта на стека. 
Този пач прави повечето от тези видове препълвания безполезни, като прави областта на стека 
неизпълнима. 

- Ограничени връзки в /tmp – злонамерените връзки в директорията /tmp се използват често като 
част от пробив на сигурността. Този пач защитава срещу някои видове връзки в /tmp. За нещастие, той 
може да повреди софтуер, който разчита на това поведение. 

- Ограничени FIFO опашки в /tmp – FIFO опашките в /tmp обикновено могат да се използват за 
пренасочване на данни от един потребител към друг в някои случаи. Този пач защитава срещу тази 
функционалност. 
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- Позволения за достъп до файловата система proc – позволенията за достъп до файловата система 
/proc се променят така, че потребителите да не могат да виждат информацията за процесите на другите 
потребители, освен ако не са в специална група. 

- Обработка на файловите дескриптори 0,1 и 2 – файловите дескриптори 0,1 и 2 – обикновено 
stdin, stdout и stderr – са винаги отворени за един setuserid или setgroupid двоичен файл. Ако програмата 
затвори някой от тях, файловият дескриптор автоматично се свързва с /dev/null. 

LIDS. Системата Linux Intrusion Detection System е много повече, отколкото посочва името й. LIDS 
включва детектор за сканиране на портове и аларма за сигурност в самото ядро и именно оттук LIDS 
получава частта за „откриване на пробиви” в името си. Истински мощната характеристика на LIDS обаче 
е, че значително разширява модела за сигурност на Linux. Характеристиките му са следните: 
усъвършенствана защита на файлове – защитените с LIDS файлове могат да са скрити или защитени от 
промяна дори и от root потребителя; защита на процеси – ядрото може да откаже да изпраща сигнали на 
защитени процеси; някои процеси могат също така да се скрият изцяло от погледа – няма да съществува 
елемент в /proc; по-прецизни контроли за достъп – способностите могат да се ползват по-ефективно за 
даване на привилегии, включително неразрешаване на root да променя способностите; вградено 
откриване на сканиранията на портове – скенерът на портове, който може да се вгради в ядрото, 
открива повечето сканирания, налични понастоящем от Nmap, SATAN и други подобни; нарушенията се 
регистрират със syslog или електронна поща по желание. 

LIDS позволява четири различни вида контрол на достъпа до файлове: отказ – файловете 
маркирани с DENY са недостъпни за всеки потребител или програма, освен ако това е разрешено 
изрично, например може да откаже достъпа до файла /etc/shadow и изрично да разрешено програмата 
/bin/login да има достъп за целите на идентифицирането; само за четене – файловете само за четене 
READ не могат да се модифицират от никого, включително и от root; само за добавяне – във файловете 
само за добавяне APPEND могат само да се добавят данни; съществуващите данни не могат да се 
променят, това обикновено се използва за отчетни файлове, на които се позволява да нарастват, но се 
пречи на нападателя да изтрива редове, посочващи действията му; запис – тази опция ви позволява да 
давате достъп за запис във файлове на определени потребители или програми. 

Като цяло най-добрата защита на дадена система може да се постигне само с постоянство и 
редовни проверки на системата от неоторизирани достъпи, както и редовно правене на backup на 
дадената система, като това в частност са случаите за запазване на информацията непокътната. Колкото 
до спиране на изтичането на каквато и да е информация, говорим за постоянното следене на syslog, както 
и следене на портове и изграждане на една експертна защитна стена (Firewall). 
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