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SCIENCE AND EDUCATION AT THE START OF THE 21 CENTURY DEVELOPMENT TRENDS
Slavka K. Slavova, Stancho G. Dimiev
Abstract: The article analyses the state of science and education in the ever changing society at the turn
of the new century, as well as the specific reforming actions in Europe and worldwide.
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Съвременната цивилизация може да се отъждестви със социокултурна машина за превръщане на
традиционните общества в индустриални, а антропотокът – със съвкупност от социокултурни процеси на
пренасяне и транслация, възстановяване и смяна, възпроизводство и развитие на идентичностите. Антропотокът като структура включва морфологични (демографски и миграционни), функционално-дейностни
(образователни) и контекстно-онтологични (идентифитарни, средови, аксиологични) аспекти. Рамково
понятие тук е глобализацията, като последователно изчерпване на границите на екстензивното развитие.
През ХХ век настъпват фундаментални изменения [8]: предишните политически и икономически системи трансцендират своето естество – съществуващата социокултурна хоризонтална ос Запад-Изток се заменя с устойчивата социална и икономическа вертикала Север-Юг; понятието баланс – геоикономически, екологичен, демографски – отново става извънредно актуално; настъпват сериозни изменения в иновационната сфера – тенденция към развитие на взаимно свързан комплекс от постиндустриални финансово-правни и информационно-комуникационни технологии (ИКТ). Налице е критично изменение на
съдържанието на всички аспекти на антропотока: демографски, изразяващ се в десинхронизация на демографския преход (различни модели на възпроизводство на населението, породено от различните фази
на развитие); миграционен, свидетелстващ за неизбежността на опозицията център-периферия в управляващия свят на икономиката (предишната форма град-село се заменя със Север-Юг в смисъла на световен град – световно село); функционален (образователен), отразяващ принципната дефициентност на
националните квалификационни матрици на страните от Севера (в трите сектора: постиндустриален,
индустриален и традиционен), правещ икономиката им зависима от импорта на труда; социомотивационен (средови), посочващ принципното несъвпадане на потребностите на социума в набора от услуги
и работи и мотивациите към труда на местното население да бъдат зависими от импорта на труда; идентифитарен, свидетелстващ за криза на формите на солидарност и необходимост от нови рамкови идентичности, осигуряващи солидарността по оста Север-Юг; аксиологичен, разкриващ кризата на базовата
система от ценности, изразяващ се в това, че по-нататъшното доминиране на ценности от определен тип
размива (води до унищожаване на) културата, родила тези ценности. В края на ХХ век са назрели условията да се търси рационален модел за устройството на света, който да отговаря на новите реалности на
ХХІ век, осигуряващ не само оцеляването на човека, но и прехода към нов етап на развитие на цивилизацията [5]. Изборът следва да се направи между монополярния, биполярния и полиполярния модел на
устройство на света. От трите модела най-реален и перспективен е третият модел. Сложността и продължителността на процеса на установяване на полиполярния модел са свързани с противечивостта на цивилизационни и национални интереси, наследени от миналото конфликти.
ХХІ век наследява от предходния век проблеми от следния характер [8]: демографски – засилващия се разрив между цивилизациите с ускорен ръст на населението (криза на пренаселеността) и тези с
намаляване на числеността и застаряване на населението (криза на депопулацията); екологичен; технологичен - съкращаване на нарастналия разрив в равнището на технологичното развитие и конкурентоспособността на продукцията на различните държави; геоикономически – растящата пропаст между богатите и бедните страни; геополитически – намаляване на заплахата от нови войни, ограничаване на търговията с оръжия; социокултурен – създаване на интегрален социокултурен строй, който да е фундамент
на диалог и партньорство на цивилизациите, духовно възраждане на човека чрез идеите на хуманизма.
Основното съдържание на ХХ век е криза на цивилизацията и революция на светогледа. Новият
свят се ражда в борба между три исторически тенденции: модернизация, постмодернизация и демодернизация (неоархаизация), всяка от които има свой образ за реда в света, своя логика за неговата организация. В съвременния свят присъстват две магистрални тенденции: глобализация и индивидуация: пър-
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вата се реализира предимно във финансово-информационната сфера, а втората - със социокултурната
модернизация на света и се изразява в универсален космополитизъм на активни личности. Началото на
изучаване на процеса глобализация се проставя през 1985 г., когато Р. Робертсън определя този процес
като съвкупност от обективно фиксируеми изменения, имащи за основна цел обединяването на света в
единно цяло. Процесът на глобализация не се приема еднозначно, нито в когнитивен (какво е известно за
глобализацията), нито в емоционален (как трябва да се отнасяме към глобализацията), нито в поведенчески (какво трябва да се предприеме) аспекти.
Революционни изменения протичат и в сферата на общественото съзнание [5]. Те дават отражение
в трансформацията на науката и тясно свързаната с нея система на висшето образование. Налице е разминаване между академичната наука, стремяща се да опознае света, като разкрива фундаменталните му
закономерности, и корпоративната наука, опитваща се да измени този свят, като определя оптимална
стратегия за действие, проектирайки съответни системи и механизми (т.е. явяваща се технология, а не
наука). Това разцепление, а понякога и противопоставяне е по-голямо от обикновеното деление на дисциплинте на фундаментални и приложни. Измененията засягат основите на организация на знанието,
което е свързано с превръщането на науката в отрасъл на постиндустриалната икономика. Формира се
нова науна пардигма – принцип на ефективност. През 50-60-те години на базата на проектното мислене
(Манхатънският проект в САЩ, атомният проект в Русия) се разпространява форма на организация на
изследователския процес, известна като think tanks (мозъчни центрове, интелектуални корпорации).
Такава форма на научната индустрия означава не само пренасяне от фундаменталните изследвания към
интезивно изучаване на приложни аспекти на проблеми (особено в сферата на новите хуманитарни дисцплини). Главно отличие на новата интелектуална стратегия е правата връзка на изследователския цикъл
с процеса на приемане решения в сферата на политиката, бизнеса или големи социални инициативи [5].
Какво става с науката в края на ХХ век? Чисто психологически ли човечеството иска промени,
или има някакви онтологични корени? В края на века на триумфа на научно-техническите знания може
ли да се поставя под съмнение идеята за научната рационалност? Същността на постмодернистката идея
е в това, че науката трябва да намери достойното си място в общата система от видове, начини на познание, знания, представи за света, а не да се разпростира върху всичко. Науката не е универсално средство
на познание, тя е просто един от многото начини на познание. Глобализацията на науката и технологиите има обективна основа във вид на всеобщо научно знание и технологични принципи. От икономическа гледна точка тя върви по две основни направления: комерсиално, или вътрешно междуфирмено
и некомерсиално, когато се реализират разнообразни академични договори и глобални междудържавни
проекти от некомерсиално естество. Характерна особеност на миналия век са именно такива договори и
проекти, като най-бурен ръст те имат в последните десетилетия на века. Комерсиалната глобализация в
сферата на научните изследвания е свързана с разпространението на икономическа дейност на транснационални компании по цял свят. Този тип глобализация се проявява в нарастване частта на задграничното финансиране на науката (например, в края на 90-те във Великобритания и Ирландия тази част е
повече от 15%). Глобализацията на изследователската дейност води до редица институционални проблеми, от необходимостта от унифициране на образователните стандарти и научни степени до необходимостта от нови подходи към миграцията на специалисти, към регулиране условията за конкуренция. Във
втората половина на ХХ век, когато се осъществяват големи атомни и космически проекти, развитието
на науката се характеризира исторически с най-съществен ръст на държавния сектор. През 60-70-те години научните интереси излизат извън границите на отбранителни програми, научно-техническата политика е насочена към осигуряване на задачи за повишаване качеството на живот и конкурентоспособност
на ключови отрасли.
До последната третина на ХХ век прилагането на научните знания става предимно по схемата:
фундаментални изледвания – приложни изследвания – разработка на нови технологии – внедряване [5].
С разгръщането на научно-техническата революция през 60-70 години на миналия век и развитието на
световния пазар заявките за нови технологии все по-често идват от самото производство. Това поражда
нов стадий в развитието на науката и нейното взаимодействие с обществото. Възниква технонауката
като симбиоза на наука и технологии, ориентирана към потребностите на пазара. Възникването на технонауката поставя въпроса за нейното отношение към традиционните форми на общественото потребление
на научни знания в икономиката на знания и обществото на знания. Формирането на нов тип отношения
между науката и технологиите не отменя традиционната верига от фундаментални изследвания към внедряване. Става дума за два типа съвременни изследвания и разработки, като и в двата случая откритията
на фундаменталната наука са основа за бъдещи технологични иновации Тези открития възникват както в
проблемно-ориентираните изследвания от интердисциплинарен характер, така и в рамките на дисциплинарното търсене на фундаменталната наука. При определяне на стратегии за развитието на науката е необходимо да се отчитат всички особености на взаимодействие мужду дисциплинарните и интердисциплинарните изслевания, проблемно-ориентираните изследвания и свободните изследвания в рамките
на отделни дисциплини.
Технологизираната наука в ХХ век се превръща в атрибут на корпорациите и държавата. Тази мащабна дейност, формализирана в изследователски подразделения на корпорации и в различни престиж-
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ни увниверситети, държавни академии и институти. В основата на експанзията на технологизираната
наука е тезата – превърнатото в стока знание може да даде големи печалби, да създаде ефективно оръжие
и средства за защита от него. Първоначално през първата половина на века държавите са финансирали
научните изследвания, ориентирани на създаване на нови видове оръжия и на разработка на средства за
защита от тях. Технологизираната наука се е сформирала в резултат от тези организирани усилия и е станала техен необходим компонент. Големите и богати университети, бивши бастиони на чистата наука, се
превръщат в корпорации, възпроизвеждащи технологизирана наука и съответните кадри. Изменили са се
вътрешните механизми и структури за получаване и възпроизводство на знания. От втората половина на
ХХ век технологизираната наука усвоява идеи, концепции, ефекти и принципи за конструиране на експериментални установки, получени от предишни поколения учени. В началото на 70-те се подхвърлят идеи
за обектно-ориентирани научноизследователски работи) и за дейностно-ориентирани научно-изследователски работи.
Характерно за ХХ век е намаляване на финансирането на научните изследвания от държавата
(САЩ - от държавата 15.5%, от компании 74.5%; в Германия - от държавата 13.1%, от компании 90.1%; в
Япония - от държавата 1.3%, от компании 98.6%; във Великобритания - от държавата 9.6%, от компании
68.8%); намаляване на дяла на фундаменталните научни изследвания, които продължават да са главно в
университетите (в САЩ те са само 25.5%, в Япония – 37.6%) за сметка на технологичните [5]. През
последното десетилетие на миналия век в много държави се създават и развиват разнообразни центрове
за предаване на технологии, или иновационни центрове, които са инкубатори на нови технологии в
интерес на средния и малкия бизнес. Друга тенденция е усилване на комерсиалният характер на дейността на учените от университетите и създаваните от тях структури. Все по-често учени лично участват в
създаване на компании, пряко инвестират в бизнеса.
Формирането на технонауката като най-важен фактор на икономиката на знанията стимулира нарастващите капиталовложения в науката. Макар да е налице рязък ръст на инвестиции в науката от
страна на бизнеса, едновременно се увеличава и държавната поддръжка за науката и бюджетните разходи в началото на ХХІ век. В САЩ само държавните разходи за наука и опитно-конструкторски разработки за периода 2000 - 2005 г. са нарастнали повече от 1,5 пъти (от 83769 млн.долара през 2000 г. до
132193 млн. през 2005 г.) [5]. Ръстът на разходи за науката през този период е характерен и за икономически развити страни като Германия, Япония, Франция. Разходите за научни изследвания в САЩ са 2,7%
от БВП, Германия - 2,5% от БВП, Японии - 3,4% от БВП. След разпадането на СССР финансирането на
на-учни изследвания в Русия през 2000 г. е 1,05% от БВП, а през 2003 г. - 1,28% от БВП. Тази разлика се
вижда особено отчетливо при сравняване на общите обеми за финансиране на науката: в САЩ през 2003
г. те са 284,5 млрд. долара и 291,7 млрд. долара през 2005 г., в Русия през 2003 г. са едва 17,9 млрд.
долара. В резултат рязко нараства и разликата във финансовото осигуряване на работното място на учения (оборудване, заплата и др. , което довежда до „изтичане на умове”. По експертни оценки изтичането
на умове е равнозначно на загуба на капитал в размер на около 500 млрд. долара
Развитието на науката в епохата на икономика на знанията запазва и дори умножава приоритета на
фундаменталните изследвания. Съвременнта наука демонстрира зависимостта на практическата ефективност на научните знания от развитието на техния фундаментален компонент. Във втората половина
на ХХ век стават изменения в институционалната структура на фундаменталната наука. Ако през Х1Х и
началото на ХХ век тя предимно се развива като университетска наука, то във втората половина на ХХ
век започва интезивно да се създават мрежи на научни учреждения от академичен тип: например, комплекс от национални научни лаборатории в САЩ, мрежа на изследователски научни центрове в Германия. Сътрудниците на тези центрове по своята основна работа се занимават само с научно-изследователска дейност и за разлика от представителите на университетската наука не са длъжни да съчетават изследванията с преподавателска работа. Със създаването на държавни научни центрове Германия
се стреми да възстанови развитата фундаментална наука, която в годините на Втората световна война е
прекъсната – разрушени са известните немски школи по физика, химия и биология от началото на ХХ
век. Такова възстановяване изисква огромни средства и целенасочена държавна политика. В Германия
националните разходи за фундаментална наука през 2003 г. са повече от 30 млрд. долара. Разходите за
фундаментални изследвания в САЩ са около 35 - 40% от общите разходи за наука, т.е. примерно 113
млрд.долара през 2003 г. и около 120 млрд. долара през 2005 г.
Към края на XX век развита фундаментална наука има само в няколко страни (САЩ, Евросъюза и
Русия). Япония и Китай нямат достатъчно ниво и широк фронт за фундаментални изследвания. Повечето
страни не развиват собствена фундаментална наука, а използват резултатите на световната наука, получени от учените на други страни, като ги довеждат до технологични разработки и внедрения. Технологичният прогрес на Японии в 60-80-те години е реализиран именно по този подход. С възникването на
технонауката и феномена синтез на фундаментални и приложни изследвания в интердисциплинарни
програми, ориентирани към усвояване на сложни, исторически развиващи се системи, ситуацията се
променя. Сега онези страни, които имат развита фундаментална наука в съчетание с технологични производства, получават преимущества на световния пазар на икономиката на знанията. Налице са и нови
тенденции на потребление на резултатите от фундаменталните изследвания. В областта на генетиката,
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биотехнологиите, нанотехнологиите, компютърните науки и други фундаментални резултати очертават
полето на нови технологии, което носи голяма печалба на световния пазар. Япония и Китай преминават
към нова стратегия на научно-техническо развитие, като обръщат особено внимание на формирането на
собствена фундаментална наука. За 2002 – 2003 г. Япония изразходва 14 млрд. долара за научни
изследвания, което е 7 пъти повече от Русия. Научното развитие в Япония и в Китай е предмет на
държавно планиране [5].
Особеност на американската университетска наука в началото на века е нейната ориентация към
регионални нужди. Американската система за висше образование отстъпва на европейската по качество
на научната подготовка, но я превъзхожда по мащаби и по интегрираност в решаване на практически
поръчки на бързо растящи корпорации. От своя страна, промишлеността бързо усвоява нови методи на
производство благодарение на растящия брой специалисти с технически профил. Подготовката на такива
специалисти скептично се оценява от европейците като твърде опростена и насочена към практически
навици, а не към задълбочаване на теоретичната работа, позволяваща да се придобият нови научни знания. Заедно с това американските университети провеждат активна политика на подготовка на теоретици във водещи европейски университети и към привличане на най-добрите европейски учени за повишаване на научноизследователската работа, а по-късно и за реализация на големи държавни проекти. По
този начин САЩ бързо достига Европа в технологично, а след това и в научно развитие. Този вариант е
реализиран в следвоенна Япония, по-късно и в Южна Корея – масова подготовка в системата на висшето образование на технически специалисти при постепенно подсилване на собствената база на фундаменталната наука до световно равнище. През втората половина на века статусът на университетската наука
коренно се променя – държавата засилва финансирането и определя приоритетите на изследванията.
През 90-те години научната политика на развитите страни е насочена към решаване на нови задачи. В
САЩ, лидер по равнище на развитие на науката и ИКТ, се провеждат нови стратегически инициативи и
щателна работа за привеждане законодатеството в съответствие с динамично променящия се контур на
новите технологии.
Интерес представлява и следният факт. Нобелевите награди се присъждат по физика, химия, физиология и медицина, икономика. В навечерието на новия век са живи 220 лауреата: 74 физици (52 в САЩ,
7 в Швейцария, 3 във Франция, по 2 в Англия, Германия, Дания, Холания, Русия, по 1 в Япония и
Швеция), 54 химици (35 в САЩ, 5 в Герма-ния, 4 в Англия, 3 в Япония, по 2 в Швейцария и Израел, по 1
в Дания, Франция, Канада), 66 биолози (50 в САЩ, 7 в Англия, 3 в Германия, по 2 в Швейцария, Швеция, Франция), 26 икономисти (21 в САЩ, 3 в Англия, по 1 в Германия и Франция). Нобелевите лауреати са разпределени в 12 страни - САЩ (158; 72%), Англия (16; 7%), Германия (11; 5%), Швейцария
(11; 5%), Франция (7; 3%), Япония (4; 2%), Швеция (3; 1,3%), Дания (3; 1,3%), Русия (2; 1%), Холандия
(2; 1%), Израел (2; 1%), Канада (1; 0,5%). При това само САЩ, Англия, Германия и Франция са представени във всички номинации. Тези числа също отразяват картата на световната наука: 12 страни от 185
страни, влизащи в ООН, с общо население малко по-малко от 800 милиона, от 9 милиарда жители на
Земята. Това почти съвпада със „златния милиард": САЩ, Западна Европа и Япония. Латинска Америка
и Африка отсъстват на Нобелевата карта, Азия е представена (освен Япония) с Русия и Израел с техния
минимален брой лауреати. Прави впечатление абсолютното доминиране на САЩ във всички позиции,
което е резул-тат от държавната стратегия в областта на науката.
В края на юни 1999 г. в Будапеща се провежда международна конференция "Наука за XXI век",
организирана от ЮНЕСКО и Международния съвет на научните съюзи. Участниците обсъждат проблемите на взаимоотношенята между науката, обществото и образованието, новите задачи на науката в новия век. Учените могат да въведат нови цели в много действащи или планирани проекти – предаване на
знания на развиващите се страни или цели на социалното развитие. За много области на изследване е полезно засилването на глобалното или поне на регионалното сътрудничество на най-талантливите учени.
В изменението на общия подход към науката стратегическа роля ще играят такива научни дисциплини,
които са особено пригодими за практическо прилагане непосредствено в онези райони където се провеждат изследвания. Нов подход към изследванията е невъможно да си представим без нов подход към
преподаването. Тук ролята на учените трябва да бъде централна, тяхното първостепенно задължение е да
осигурят въвеждането на най-новите научни резултати в учебните програми. Науката следва да се преподава по такъв начин, както тя сега се развива - в интердисциплинарни структури, както с държавно, така
и с частно финансиране, за студенти и докторанти, работещи в единен колектив, ориентиран към реални
резултати. Новите взаимоотношения между науката и обществото трябва значително да сближат двете
понятия – промени и прогрес в XXI век.
В Европа главна задача става построяването на единно научно пространство, което би съответствало на потребностите на прехода на страните – членки на Европейския Съюз (ЕС) към новото ниво на
технологично развитие [2,3]. Освен това ЕС решава задачи на интеграцията за големия научен потенциал
в страните от Източна Европа във връзка с приемането им в ЕС. Новата технологична ера, глобализацията, необходимостта от модернизация на икономиките извежда научните изследвания на наднационално общоевропейско равнище. Университетите, като източници на наука, образование и култура стават
интелектуален мотор в този процес на базата на единната верига образование – наука – производство.

8

Процесът на реорганизация в научната сфера и развитието на общоевропейско сътрудничество в тази
сфера започва в последната третина на ХХ век. От 1994 г. са разработени 7 рамкови програми на ЕС,
които пред-ставляват основен финансов инструмент за стимулиране на изследванията и за формиране на
Европейско научно пространство (ЕНП). Практическото създаване на ЕНП започва с реализацията на
Шестата рамкова програма 2002-2006 г. Създаването на такова пространство е необходимо за осигуряване на максимално ефективно използване на научния потенциал и материалните ресурси на страните от
ЕС на базата на тясна взаимна връзка на общоевропейската и националната научна политика, обмен на
знания и информация, мобилност на учените в страните от ЕС. Основен стимул за създаването на ЕНП е
съществената разлика в обема на инвестициите на САЩ и Япония в научно-технологичното развитие в
сравнение с показателите на страните на ЕС. Тази разлика постоянно се увеличава поради фрагментарността и недостатъчно ефективното координиране на националните и европейските програми.
В началото на третото хилядолетие е поставена задачата за построяване до 2010 г. на най-конкрентоспособната и динамична икономика, основана на знания. Тази инициатива е известна като „Лисабонската стратегия”, приета през март 2000 г. от ръководителите на правителствата на страните от ЕС.
Стратегията е насочена към развитие наикономика на знанията в обединена Европа посредством поощряване на изследванията, подобряване на политиката в областта на образованието, развитие на ИТ и създаване на благоприятен иновационен климат. Поставени са амбициозни цели, но разглеждането на резултатите от реализацията й през 2005 г. показва, че в нито една от областите не са достигнати междинните цели. В сферата на науката те са достигнати само от 2 страни от общо 15, които успяват да доведат
отчисленията за наука до пранираните 3% от БВП. Това довежда до разработването на нова редакция на
Лисабонската програма с удължаване на първоначалния срок до 2010 г. [2].
Корекцията в плановете и активизирането на дейността довеждат до положителни резултати. През
2006 г. 25-те страни на ЕС видимо се придвижват напред в изпълнението на Лисабонската стратегия,
като най-добри резултати показват Швеция, Белгия и Холандия. Немаловажна роля играе Седмата рамкова програма на ЕС по научните изследвания и технологичното развитие за периода 2007-2013 г. Тя
включва четири основни раздела: развитие на международното сътрудничество при провеждане на научно-изследователски работи в 10 направления; развитие на иновационнни знания, вкл. технически, социално-икономически и хуманитарни науки; развитие на поддържането на човешки ресурси в сферата на
изследванията и технологиите; развитие на изследователските възможности чрез поддържане на изследвания, свързани с развитието на малкия и среден бизнес и засилване на изследователския потенциал на
европейските региони.
Лисабонският процес извежда на качествено ново равнище процеса на унификация на висшето
образование, придвижвайки го към интеграция [4]. С това се формира европейско пространство на образование и наука в мащабите на целия ЕС. Движеща сила и основна мотивация за дадения процес е не
само желанието и потребностите на страните –членки на ЕС да установят сътрудничество в областта на
висшето образование. Става дума за глобална конкуренция, в частност в Болонската декларация от 1999
г. се говори за необходимостта от разглеждане на задачата за повишаване на конкурентоспособноста на
европейската система за висше образование на световно равнище. Основен механизъм за регулиранена
висшто образование в Европа е Болонският процес, задачата на който се състои в привеждане на националните системи към единен стандарт и създаване на европейско пространство на висшето образование
(ЕПВО) до 2010 г. В рамките на Болонския процес се предвижда взаимно признаване на дипломите, единна система от оценки, широк обмен на студенти и преподаватели, по-голямо внимание към аналитични
дисертационни работи. Заедно с това Болонският процес не се ограничава само в рамките на висшето
образование. Това е част от общия процес на интеграция, където висшето образование става инструмент
за достигане на по-широката задача за укрепване на европейското интеграционно обединение: затвърдяване на общоевропейските интелектуални, културни, обществено-научни и технологични рамки; укрепване на икономическата конкурентоспособност на Европа; формиране на ключови ценности на европейската система. Програмите на ЕС в сферата на образоването са най-важният политически ресурс за
оказване влияние върху процесите на интеграция.
В условията на нарастващия поток от информация главен признак за професионализъм и гражданска отговорност става умението да се прави „информиран избор”, умението да се различава интелектуалното манипулиране от истинското знание [6]. Друг качествено нов фактор на съвременното образование е възможността за мониторинг, оценка и сравнение на образователните системи на различни университети и страни. Затова всяка държава, която е заинтересована нейните бъдещи специалисти да не
заминават в чужбина, а чуждестранни студенти да следват в университетите й, трябва да постави на преден план задачата за съответствие на националната си образователна система със световния стандарт.
Националното образование е важен стратегически ресурс на всяка развита страна в XXI век, позволяващо да се предотвратяват предизвикателствата на икономиката, безопасността, дори и идентичността
на страната. Европейският образователен модел, някога един от най-добрите, има очевидни социални
пробойни, произвеждайки огромен брой специалисти, които нямат реализация на пазара на труда.
Категорията образование се разглежда от различни позиции [1]: като процес, като резултат, като
система, като ценност, като компонент на културата на човека, като натрупан човешки капитал. Първата
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позиция предполага усвояване от човека в условията на образователното учреждение или чрез самообразование на система от знания, умения и навици, опит за познавателна и практическа дейност, ценностни
ориентации и отношения между обучаващи и обучавани. Втората е характеристика на нивото на постиженията на обучаемите в усвояването на знания, умения, навици, опит за дейност и отношеня. В съвременните условия най-актуални са компетенциите и компетентността. Компетентностният подход е
приоритетна ориентация към реализация на целите на образованието: обучаемост, самоопределение, самоактуализация, социализация и развитие на индивидуалността. Инструментални средства за достигане
на тези цели са принципно новите образователни конструкции компетенция и компетентност. Компетентността е интегрално качество на личността, формирано на базата на съвкупност от предметни знания, умения, опит, отразени в теоретико-приложна подготовка за тяхната реализация. Компетенцията е
синтез на когнитивен, предметно-практически и личностен опит и се разглежда като способност на
човека да реализира компетентността в конкретна практическа дейност (компетентност в действие).
Подходът към образованието като към система предполага съвкупност от приемствени образователни
програми и държавни образователни стандарти, мрежа от реализиращи ги образователни учреждения,
органи за управление на образованието. Най-сложно е разглеждането на образованието от позицията на
ценностния подход. Функциите на образованието стават по-широки и по-важни, протича утвърждаване
на личностно ориентирания подход, при който образованието се превръща в съответстваща ценност за
конкретния човек. Образованието се преориентира към нови базови ценности: от осигуряване на
потребностите на производството и икономиката от работна сила с определено качество до осигуряване
потребностите на самия човек от образователни услуги с определено качество. Интересен е подходът
към образованието като компонент на културата на човека. Културата и образованието са в тясна връзка.
От една страна образованието е средство за транслация на култура, а от друга – само помага за формирането на нова култура. В условията на стремително развитие на обществото образованието е натрупан
от човека капитал, който може да бъде реализиран в живота. От позицията на такъв подход образованието има ярко изразен социален аспект.
Централна идея на образованието е идеята за непрекъснатото развитие на човека като субект на
дейност. Разбирането за развитието като за непрекъснат процес следва да се съедини с принципа на развиващото обучение, ориентация към образователна дейност не само към познаване на света, но и към
преобразуването му [7]. С това е обусловен преходът към отворена система на образование, предполагаща широко взаимодействие със социума, органично включване в пазарните отношения. Към приоритетните задачи на образованието се отнася формирането у подрастващите на научна картина на света. Дненият свят е преди всичко хуманизация и демократизация на човешките отношения. Това са нови форми
на общуване, нови форми на контакти между хората и възпитаване на толерантно отношение към другите народи. Обществото, намиращо се в постоянно развитие, чрез образованието поставя на човека и
реализира чрез него нови изисквания, свързани с тенденциите и противоречията на новия век Към найглавните от тях може да се отнесат [9]: обучаемост, т.е. способност на човека към постоянно повишаване
на нивото на знания, усвояване на нови видове дейност, в т.ч. професионална; интелектуално-физическо
развитие, осигуряващо успех в усвояването на нови технологии и запазване на здравето; креативност,
т.е. способност да се мисли и действа творчески не само в образователния процес, но и в бъдещата
професионална дейност; духовност, патриотизъм, хуманност и толерантност. Образователната област
става приоритетна, а съдържанието на образование се превръща в един от факторите на икономически и
социален прогрес на обществото и трябва да бъде ориентирано към осигуряване на самоопределение на
личността, създаване на условия за нейната самореализация, както в личностен, така и в професионален
план. Образованието е насочено към осигуряване на адекватно на световната общност равнище на обща
и професионална култура на всеки отделен човек, равнище на умствено развитие на личността, на нейната професионална квалификация и компетентност.
Състоянието на съвременното образование се характеризира със смяна на педагогическите парадигми [1]. Появилите се в съвременното образование нови системи, технологии, подходи пораждат ново
психолого-педагогическо отношение към процеса на обучение, наречено иновационно. Иновационните
процеси са новост в образованието, въвеждане на ново съдържание и нови методи, имащи други свойства, свързани с изменение на смисловите ориентири. Сред иновационните педагогически процеси могат да се отделят следните: осъществяване на преход на масовото училище към нов базов учебен план,
вариативни програми, методики на обучение, предизвикани от новите условия на живот; поява на авторски концепции и нови модели на училища, лицеи, колежи и гимназии; разработка на регионални и национални програми за развитие на образованието при отчитане на социално-икономическите и културноетническите особености на субектите; активно обновяване на съдържанието на общото средно и професионалното образование на базата на идеите на хуманизацията и хуманитаризацията; осигуряване на непрекъснато професионално образование; преустройство на организационните форми, методи на обучение въз основа на личностно ориентирания и личностно центрирания подходи; преустройство на началното и средното образование във връзка с изменение на формите на собственост; преход на образователните учреждения от режим на функциониране към режим на устойчиво развитие; създаване в образователните учреждения на диагностична служба (психологична, валеологична, социологична и др.); упра-
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вление на качеството на образование на диагностична основа; осъществяване на непрекъснат процес на
повишаване на квалификацията на педагогическите кадри; развитие на творческата инициатива, професионалната компетентност и педагогическата култура на работещите в системата на образование.
Общоевропейската тенденция за образование през целия живот е формулирана и приета в страните с развита пазарна икономика. Основното противоречие на съвременната образователна системы е това
между бързите темпове на нарастване на знанията в съвременния свят и ограничените възможности на
всеки отделен човек за тяхното усвояване. Това противоречие налага педагогическата теория да се откаже от абсолютния образователен идеал (всестрано развита личност) и да премине към нов идеал – максимално развитие на способностите на човека към саморегулация и самообразование. Нужно е да се направи всичко възможно за ресурсната осигуреност на образователната сфера. Ресурсите трябва да са
насочени не към консервация на системата, а към нейното ефективно обновление.
Задача на образованието на ХХI век е преодоляването на кризата на културата, духовността и хуманизма. Образователната политика трябва да отчита социалната, съдържателно ориентираната, процесуално ориентираната и личностно ориентираната насоченост. Социалната насоченост се определя от
приоритета на социалните изисквания към човека като гражданин, член на обществото, неговите качества и способности. Съдържателно ориентираната насоченост се определя от нарастналите изисквания на
световната общност към получаваните знания, умения и навици във връзка с новото равнище на производството, науката и културата. Образователните системи стават призвани да подготвят специалисти с
високо равнище на професионална квалификация. Процесуално ориентираната насоченост означава да
се отдаде предпочитание на самия процес на обучение, образователните технологии, методиката на преподаване и методиката на обучение, съвместната дейност на обучаващия и обучавания. Личностно ориентираната насоченост се изразява в безусловен приоритет на интересите на развиващата се личност и се
реализира чрез личностно ориентирана технология на обучение. Създава се нова педагогика, в основата
на която е положена идеята на хуманизма, неговата паритетност, признание на най-висшата ценност –
човешкия живот и живота въобще.
Към основните тенденции за развитие на съвременното образование се отнасят глобализацията,
фундаментализацията, хуманизацията, технологизацията, стандартизацията, компютризацията [7]. Глобализацията на образованието се определя преди всичко от това, че образованието и обществото са неделими едно от друго. Единен световен пазар, единно информационно пространство, интеграция на локални цивилизации в единна световна общност осигуряват възпроизводство на социални връзки и отношения. Образованието трябва да бъде фундаментално, т.е. дълбоко и основателно. Признаваенто на фундаментализацията е предизвикано от ръста на обема от информация, нейното обновление на всеки 2–3
години. Първостепенни задачи са: въвеждане на цикъл от общи хуманитарни дисциплини в естественонаучното и техническото образование с цел преодоляване на разделението между естественонаучните и
хуманитарните компоненти на цялостната светогледна култура на личността; създаване на интегриращи
интердисциплинарни курсове, които съдържат най-универсалните и обобщени знания, представляващи
основа за приложни изследвания и разработки, база за формиране на обща и професионална култура на
личността, бърза адаптация към нови професии и специалности; преодоляване на противоречието между
фундаменталното образование и професионалното обучение при безусловен приоритет на фундаменталните знания. Хуманитаризацията на образованието се отнася до въпроси на обучението и развитието
на личността на обучаемите, а също и въпроси на неговата организация, функциониране и управление.
Хуманитаризацията е частна проява на общата задача, свързава с възраждането на културно съотнесеното образование. Да се хуманитаризира образованието ще рече да се прояви личностният смисъл при изучаване на учебни дисциплини от хуманитарното и от природонаучното направления, да се осъзнае неговата значимост от позицията на всяка личност. Хуманизацията на образованието е една от водещите съврменни тенденции в развитието на образованието. Важно направление в развитието на образованието е
технологизацията на образователния процес, която предполага внедряване в образованието на съвременен ефективен и продуктивен инструментариум, високоефективни ИТ, продължаваща повсеместна компютризация. В образователния процес се появява компютиката - наука за съвместната дейност на преподавателя и компютъра. В съдържанието на образованието протичат големи изменения във връзка с неговата стандартизация, функцията на която е двояка [9]. От една страна, стандартизацията означава придаване на някакво еднообразие, а от друга – да се направи такова съдържание на образованието, което би
удовлетворило съответстващ стандарт.
Глобалните трансформации през втората половина на ХХ век довеждат до кардинални изменения
в релациите човек - природа и човек - общество. Икономическата, политическата и екологичната кризи
се възприемат като своеобразно предверие на криза в огромен мащаб. Формирането на стратегия в общопланетен мащаб се превръща практически в главно условие за оцеляване на човечеството. В тази ситуация значително се разширява полето на действие на висшето училище – не толкова да готви специалисти в традиционните сфери на дейност, колкото да формира контурите на цивилизация, способна да
разработи и реализира тази стратегия [7]. Новото положение на висшето училище се обуславя от необходимостта да се реагира на световните тенденции, свързани с ориентацията на системата на образование
към нуждите на информационното общество. Висшето училище постепенно се превръща в равноправен
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субект на пазарни отношения, което стимулира трансформацията на неговата структура, изменение на
фукциите му, придобиване на нови източници за финансиране, търсене на нови методи на обучение и
контрол на знанията. на границата на двата века се наблюдава трансформация на социалните функции на
висшето училище: социално-икономическите, свързани с формирането и развитието на интелектуалния,
научно-технически и кадрови потенциал; социално-политическите, реализацията на които позволява да
се осигури безопасност на обществото в най-широкото му разбиране, социален контрол, социална мобилност, устойчиво развитие на обществото, неговата интернационализация и включване в общоцивилизаионни процеси; културо-творческите функции, насочени към развитие духовния живот на обществото.
Съвременният свят става все по-многообразен. Индустриалната епоха на XX век отстъпва на епохата на глобална информационна революция и принципно друга информационна откритост [8]. Стратегически ресурс на XXI век са знанията и уменето на човека да се ползва от тези знания. Затова найзначимият социален аспект на глобализацията е разширяване на възможностите за разкриване на човешкия потенциал. Вече е невъзможно да се създават затворени системи и модели в политиката, икономиката, културата, науката или образованието. Достъпът до образование придобива най-голямо значение
за развитието на света. Не случайно равнището на образование е един от базовите показатели за намиране на т.н. „индекс на човешкото развитие”, съставян от ООН. Отсъствието на иновации в образованието е реална заплаха за развитието на една или друга страна или регион. Именно затова университетите са предопрeделени не само да формират академични знания и профессионални практически
навици, но и да изпълняват функцията на обществени и морални ориентири.
Нужни са точки на ръста, даващи рязко увеличение на качеството на образование. Нужен е баланс
между практико-ориентираното знание и фундаменталните науки и изследвания. Не бива да се увличаме
от ориентация само към пазара на труда, рабравяйки, че той е променлив, а добрият специалист се подготвя за дълъг период от време. Балансът между практически ориентираното знание и теорията може да
се намери, ако следваме сценария на „полезното знание” (usefull knowledge). Всяко висше училище трябва добре да си представи онзи пазар на труда, онези ниши, онези кариерно-професионални траектории,
където може реално да се впише завършилият специалист. „Полезното знание” предполага максимално
умение за адекватен анализ на конкретни ситуации с помощта на онзи богат теоретичен багаж, който
получават нашите студенти, като в рамките на образователния процес трябва да ги научим да работят по
системата „case-study”. Не по-малко важна задача е разпространението от университета на своите програми за продължаващо образование. Отдавайки през 90-те години на миналия век значителна част от
функциите на професионалната прекналификация в ръцете на частни структури, висшите училища са
заугубили много и сега, в рамките на концепцията за непрекъснатото образование. Тези функции трябва
да се върнат на университетите. Непрекъснатото образование (long life learning) е множество от самостоятелни, но свързани с единна логика модули, които съпровождат човека в продължение на целия живот,
отговаряйки на неговите професионални и лични потребности [9].
Съвременният университет е немислим без наука. Не случайно в Болонската декларация специално се подчертава, че образованието трябва да се основава на научни изследвания. Това значи, че във
висшите училища трябва да бъде създаден механизъм за максимално бързо внедряване на иновационни
научни разработки в учебния процес. Иновациите следва да се разбират като уникални и постоянно
обновяеми знания и навици на обучаващите и обучаемите. В наши дни иновациите в образованието в
технически план се опират преди всичко на цифровите технологии, под които трябва да разбираме не
примитивна интернетизация и компютризация, а създаване на интерактивен учебен процес. Негова
съставна част трябва да стане развитието на дистанционно образование, като важен спомагателен инструмент, наличие на постоянно обновяема и широкодостъпн банка от данни (цифрова библиотека)
локални научни и учебни ресурси, съвместимост на тази банка с глобалната информационна среда. С
осигуряването на научния потенциал на висшето училище е свързано и развитието на докторантурите.
Всяка потенциална образователна стратегия сега трябва да отчете фактора интернационализация, международност на образоваието. Съвременният университет не може да поставя пред себе си изключително
национални задачи.
Анализът на тенденциите за развитие на висшето образование в света през втората половина на
ХХ век ярко откроява проблеми, с които се сблъскват системите на висшето образование на повечето
страни. Сред тях са [6]: безпрецедентно разширяване на висшето образование от елитарно към масово,
от масово към всеобщо (числеността на студентите е нарастнала с 13 млн. през 1960 г. до 28 млн. през
1970 г., с 46 млн. през 1980 г., до 65 млн. през 1991 г., до 79 млн. през 2000 г., по прогнози на ЮНЕСКО
по-нататъшният ръст на студентите в световен мащаб ще е до 97 млн. през 2015 г. и 100 млн. през 2025
г.; превръщане на висшите училища в комплексни учебно-научни и производствени структури с по-обширни функции, включвайки съдействие на социалната мобилност и решаване на глобални проблеми;
повишаване на ролята на висшето образование в социално-икономическото развитие, задържане на позициите на държавите на световните пазари и като следствие от това нарастване на изискванията, които се
поставят от държавата и обществото; финансови ограничения и подотчетност на висшите училища и др.
В тези сложни условия, а също в атмосфера на остра полемика за пътищата на по-нататъшно развитие на
висшето образование значително нараства ролята на научните изследвания на всички аспекти на
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висшето образование и необходимостта от по-дълбоко разбиране на самата същност на висшите училища, тяхната мисия в съвременния свят и техните ключови компоненти – студенти и преподаватели.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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THE NEW MISSION OF THE EDUCATION
Mariya N. Veleva
Abstract: We view the connection and the interdependence of education and culture in the beginning of
the 21st century. The succession on the edge of the two centuries is observed. We consider the issue concerning
the quality of higher education which is defined by the two subjects both lecturers and students. The destiny of
the universities in the age of globalization is foreseen in three aspects: humanitarian disposition, social intellect
and the future of the nowadays universities. We suggest an opinion about the development of the higher
education and take a look at the achievements of this trend in our country, Eastern Europe and USA. We
explain our understanding about the development of the higher education in perspective.
Key words: higher education, globalization, quality, perspectives, prognosis
Постановка на проблема.
Мисията на образованието измени своето съдържание след промените в Източна Европа, в т.ч. и у
нас в края на миналия век. Особено чувствително това засегна висшето образование. Випускниците на
висшите училища започват работа като специалисти с висша квалификация в ситуация на пазарна, а не
на планова икономика. Това рефлектира върху цялостната подготовка на студентите във ВУЗ. Така
например в плановата икономика въпросът за конкуренцията не стои. В пазарната икономика обаче, този
въпрос е фундаментален. Това засяга и конкуренцията на работната ръка на специалистите с висше
образование. В условията на пазарна икономика, особено е значението на качеството на продуктите от
всякакво естество, в т.ч. и на работната сила. Работната сила в лицето на специалистите с висше образование се нуждае от ново качество; не само от знания, умения и способности в сферата на една определена специалност, но и от личностни качества, като например мотиви за работа и напредване в една или
друга област, научни и професионални интереси в своята област и др. Това определя хуманитарната и
културно-творческа мисия на висшето образование. “Мисията на висшето образование не е, както често
се схваща, преди всичко да даде знания и умения на личността. Университетите не могат и не бива да си
поставят задачите за преподаване и овладяване на знанията в техния класически смисъл, като знания за
фактите, за същността на явленията и на нещата. Знанията и информацията са безбрежни и особено в
новия век, те са навсякъде около нас. В новото време университетът трябва да развива способности у
човека да използва знанията, които могат и да не са негови знания. Да научи младите хора да мислят, да
владеят уменията да намират, събират, обработват и анализират необходими-те им информация и
знания, да могат да ги използват за решаване на задачите, които науката и животът им поставят, т. е.
Универси-тетът трябва преди всичко да създава качества на личността”[4,18].
Образование и култура
Култура. XX век беше забележителен с успехите в областта на научно-техническите открития-век
на атома и технологиите, век на техниката и пътя към Космоса. Това даде отражение върху културните
процеси, които са непосредствено свързани с науката; с научно-техническия прогрес. Науката, заедно с
образованието осигуряваше хора за новите реалности в сферата на модерните технологии. Съревнованието между двете обществено-политически системи се разгръщаше именно на терена на науката и техниката, на терена на образованието и подготовката на хора за актуалните производства, като използване на
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атомната енергия, създаване на нови материали, проникване в дълбините на Космоса. XXI век смени
обществено-политическата парадигма на науката и на образованието. Днес актуална е хуманитарната
парадигма на науката и образованието. Причините за това са много. От методологична гледна точка,
смяната на научно-техническата парадигма на XX век с научно-хуманитарната парадигма на XXI век се
подчинява на неотменимата циклична смяна на епохите, наблюдавана днес от позициите на общественото развитие, започнало от най-дълбока древност. “Концепцията “Циклически възход на културата”
утвърждава, че днес европейската част на човечеството навлиза в нов, трети цикъл”[1,31].
Хипотезата за трите стадия на културното развитие е свързана с имената на Дж. Вико, Сен Симон,
Ог. Конт, Л. Фойербах, П. Сорокин и др. Според Дж. Вико развитието на всички нации се осъществява
циклично; всеки цикъл се стои от три епохи: божествена /няма държава, всички се подчиняват на жреците/, героическа /аристократично стопанство/ и човешка /демократична република или представи-телна
монархия/ /по А.Б. Булкин/. Всеки цикъл, утвърждава А.Б. Булкин, завършва с обща криза и разпадане
на дадено общество. Френският философ Сен Симон формулира закон за редуване на теоло-гичен, метафизичен и научен стадий в развитието на човечеството. Френският философ Ог. Конт лансира теорията
за трите стадия в интелектуалната еволюция на човечеството – теологичен, метафизичен и позитивен
/научен/. А те според него, отговарят на трите етапа в развитието на човешката личност: детство, юношество и зрялост. Немският философ Лудвиг Фойербах утвърждава теорията на Огюст Конт и говори за
трите стадия в собственото философско развитие: “Бог е била първа мисъл, разум - втората и човектретата и последна”[1,33].
Американският социолог П. Сорокин е създателят на теорията за цикличната смяна на културните
епохи, в основата на всяка една от които лежи интегрална сфера от ценности, от символи. Според П.
Сорокин всеки цикъл съдържа няколко културни епохи, броят на които в древността, в Европа и в
Америка е различен. Всяка културна епоха завършва с кризи, които обикновено съпровождат световни
войни. Той характеризира днешното състояние като криза на западното общество, на цялото общество,
което е “криза на изкуството и науката, на философията и религията, на правото и морала, на начина на
живот и морала. Това е криза на формите на социална, политическа и икономическа организация, включваща формата на брака и семейството. Накратко казано, това е криза почти в целия живот - начин на
мислене и поведение, присъщо на западните общества”[1,37].
Историята на културата обаче е история на възходящото развитие на човека към самия себе си,
към своята цялост. Сегашната епоха О.П. Булкин обозначава като култура на човека, не като култура на
езичеството, нито пък култура на християнството. Днес културата на човека означава и боравене с
цифрови технологии, виртуално пространство, интернационализация на литературата, на кинофилмите и
техните герои. Всичко това не може да се обясни със стари философско-културологични знания. Както
всяка културна епоха, така и днешната се характеризира със своя ценност. Ценността днес се оформя от
духовен живот /религията/ и от формите на обществено съзнание /философията/. Разглеждането на
човешкото развитие в различните епохи като циклично възходящо развитие на културата има методологично значение. В нашето изложение ще се придържаме именно към тази методология.
Образование и култура. Връзката между културата и образованието е заложена в човека, в неговата личност. Културният човек е образованият човек. А училището - средното и висшето училище - е
главният културен институт на обществото. Това съвсем не означава, че разглеждаме културата и образованието като думи - синоними. Връзката между култура и образование е сложна и многоаспектна. Ако
пренебрегнем културното израстване на личността и се грижим за подготовката на випускниците във
ВУЗ в сферата на собствената специалност, то ние отдаваме твърде голямо значение на прагматизма в
образованието; отговаряме само на едно негово изискване – изискването на пазарната икономика днес,
разглеждано в най-тесния смисъл на това понятие. Естествено “общественият живот зависи достатъчно
силно от икономиката. В него има неща, които не се покриват с никаква икономика, например културата,
която както и вярата функционира в обществото по други – извъникономически закони и правила”[6,53].
Културата се усвоява от личността в образованието, а образованието по изказ на Жан Пиаже, съществува
и се осъществява в медиума на културата. Това означава че правото на образование е пряко следствие от
правото на култура. А тя не се ръководи пряко от пазара, въпреки че в известен смисъл зависи от него.
Съвременната цивилизация, която се развива в условията на пазарна икономика, не започва от пазара
или от частната собственост, а от всеобщото и равно право на образование. То е достъпно за всички и
зависи от личните качества и способности. “Демокрацията на образованието и културата все още никога
и никъде не означава тяхната приватизация и подчиняване на законите на пазарната икономика”[6,53],
независимо от това, че образованието, и културата зависят от икономическите отношения в обществото.
Образованието силно зависи от науката. Науката и научните дисциплини посредством учебните
дисциплини осигуряват пълноценна професионална подготовка и готовност на студентите – бъдещи
специалисти да поемат своята отговорност в условията на пазарната икономика. Но да се сведе образованието единствено и само до усвояване на професия – това е недостатъчно условие за неговото съществуване като социална и културна институция.
Образованието е тясно свързано с писмената култура на човечеството. Предаването на “устната“
култура от поколение на поколение не се нуждае от образование на участниците в предаването. Днес
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обаче става въпрос за овладяване на онези културни ценности, които съдържа писмеността. Именно тя
осигурява знания във всички области на живота. От там произлиза необходимостта от ликвидиране на
неграмотността в началото на XXI век. Колкото по грамотна и осведомена е личността, толкова подостъпни за нея са професиите и възможностите за личностна реализация, в т.ч. и във властта. Исторически факт е, че правото на образование корелира с правото на власт. Или в едно демократично общество
правото на образование е също както и правото на власт. “Демократизацията и просветата винаги вървят
една до друга /те не могат да съществуват една без друга/, а в съвременното общество просветата
предполага не само поголовна грамотност на населението, но и широк обем от знания в различни
области - не само професионални”[6,56]. Идеалът за гражданско общество днес се развива в просветена
среда на високо културни хора. Тази среда не би допуснала да се поддържа необразована маса от хора.
Днес образованието и специално висшето образование далече надминава рамките на чисто професионалното обучение. Университетското образование се ръководи от обхватни цели, а именно; да се
създава културен елит в обществото, готов да решава фундаментални проблеми в развитието на науката
и културата. Престижните европейски университети имат цели не само непосредствено свързани с определена специалност, но преди всичко да въведат личността в контекста на общоевропейската култура, да
го формират в духа на тази култура, да го запознаят с основните ценности и понятия. Затова се наричат
университети. Университетското образование вече не елитарно. То е масово. Даже само това условие
определя нови изисквания към висшето образование. Днес във ВУЗ навлиза маса от млади хора, а
излизат индивиди, всеки от които се характеризира със свое неповторимо лице, свойствено само на него
по отношение на способности и дарби. Висшето образование не търпи шаблони и общи за всички
обучаващи се стандарти. Ето защо са необходими преподаватели - творци; творци на висшето образование и творци на личности. Това налага нови педагогически взаимодействия между преподаватели и
студенти. Ефективността на тези взаимодействия и контакти зависи от интелектуалния, нравствения,
естетическия облик на преподавателя, от неговата култура.
Образование и интелект. Призванието на съвременното висше образование е да твори новия интелект. А.А. Зиновиев прави характеристика на съвременния интелект по следния начин: “Виртуалният
аспект на битието започва да доминира над фундаменталния аспект. Този прелом е обхванал интелектуалната сфера на човечеството. Обхванал го е изцяло... Работата не е в това, че някои достижения на
миналото се рушат. В резултат на това ние имаме картина на образованието на младите хора, които
критикуват всичко, които не са мързеливи; създава се впечатление, че младите стават по-глупави от тези
в миналото. Нещо в културата се губи... Мога да кажа с пълна отговорност за думите си: хората не стават
по-глупави. Мени се типа интелект. Аз разглеждам интелекта от гледна точка на логическия апарат,
логическите операции; мога да кажа, че обратно, има прогрес” [3,65]. Според А.А. Зиновиев днес се извършва дълбок исторически процес, който засяга човешкия интелект и който е от ранга на интелектуална
революция – втората по ред. Първата е в епохата на Ренесанса. Тогава се извършва голяма интелектуална революция, възниква логическия интелект, възниква светското, гражданското, религиозното
образование и училища, и университети, в които прониква логическия интелект. Стават колосални
промени в интелектуален аспект. Възниква и т.н. знакова цивилизация.
Днес живеем в колосална знакова култура, която се изразява и в уникални съкращения на всяка
крачка. Това са логически операции. Групата на логическите операции е в това, че въвеждат съкращения
на сложни знакови структури и умение да се оперира с тях. Младите хора се обучават в този аспект с
необикновена бързина. Те по-добре от нас оперират с тях. Изменя се логическият тип интелект. Стават
грандиозни промени. Заедно с тях става и грандиозен регрес. Така е устроена еволюцията”[3,67]. По законите на тази еволюция, днес бързо протичащите промени в културата и образованието имат характер
на революция. Така например липсва достатъчно ясна теория за законите или за пътищата в развитието
на съвременния интелект, в който виждаме повече негативи, отколкото позитиви. Затова видимо назрява
дефицит на съвременен интелект, особено в страните със слаба икономика. Интелектът към големите
индустриални държави; към “големите пари”. Днес липсва и нова идеология, която да обясни активите и
негативите в съотношението между прогреса и регреса в развитието на интелекта. Именно съвременната
наука, култура и образование са призвани да дадат отго-вори на въпросите около съвременния интелект.
Качество на висшето образование
Обикновено качеството на висшето образование се определя от престижността на висшето училище. Има висши учебни заведения, които са престижни, които са извоювали своя авторитет в продължение на години и чието име е мяра за способни випускници. Има и други висши училища които са
нови, неизвестни на широката общественост и техните випускници са изправени пред необходимостта от
дългогодишно самодоказване. Много са факторите, които определят качеството на висшето образование;
те са както обективни, така и субективни. Още повече са различните гледни точки на основните субекти,
които имат задължението и правото да определят качеството. Даже се стига до абсурдното обстоятелство, да се сравнява ВУЗ с двигател, за да се определя коефициент на полезно действие /КПД/. Едни го
сравняват с този на парната машина, а други със самолетния двигател [8]. Равнището /или качеството/ на
висшето образование по мнение С.И. Плаксий се определя от двете основни фигури: преподавателите и
студентите. Това е и нашето, българското разбиране за качеството на висшето образование. “От къде
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започват изявите на един преподавател - най-често от неговата лекция, от неговия модул, от начина по
който е подбрал учебния материал за своя курс,... става въпрос за дълбокия смисъл, роля и значение на
всеки елемент на този курс, за формирането и развитието на студента като човек и специалист”[4,13]. В
науката и особено в обучението най-същественият критерий за качество е личната свобода и личната
отговорност. Надали ще се намери някой, който да се заеме с количественото измерване на свободата и
отговорността, та били и те лични, отнасящи се за всяка определена личност.
Другият фактор за определяне качеството на висшето образование е общността на студентите.
Тяхната структура по отношение на мотиви за записване на една или друга специалност, желание за
учение, желание да се посветят на една или друга професия, ценностни ориентации, интелектуални възможности и способности, възпитание и амбиции е необозримо. Затова определянето на равнището на
образованието от техни позиции е трудно постижимо. Откъде започват изявите на студентите? Найчесто те започват от искрените им желания за работа, от стремежа им във всяка своя дейност да влагат
частица от себе си, своето мнение, отношение, идея, собственото Аз. Освен това “втората изключително
важна сфера на изява е реалният живот. Университетското обучение не е самоцел. То по-скоро е средство за постигане на целите в живота на конкретната личност. Следователно изключително важен критерий за качеството е доколко випускникът на университета намира успешно своето място в действителността такава, каквато е в момента, доколко той е подготвен за самостоятелен пълноценен живот” [4,14].
Този критерий, също както е и при преподавателите няма количествено измерение. Остава да определяме качеството на висшето образование /съгласно споменатите критерии/ чрез сумарни фактори, които да
попречат на умозрителността в това отношение. Такива фактори с количествени критерии съществуват и
те се използват при съответните акредитации.
За да потвърдим нашето мнение за трудността при определяне качеството на висшето образование, ще се позовем на С.И. Плаский: “Качеството е като любовта. Всички говорят за него и по принцип
усещат, когато го има. Но никой не знае точно, какво е това. И наистина никой не е в състояние да измери това качество и да определи: къде има повече любов, а къде има по-малко любов; къде има по-малко
качество и къде има повече качество. Такъв апарат, с който можем да намерим това многостранно, многоаспектно явление, за съжаление няма” [8,90]. Ето защо често въпросите за качеството на образованието са въпроси на различни мнения. И все пак има начини за определяне на качеството на образованието. Те може да не са математически точни, но съществуват. Един от тези начини е да се проверява
до каква степен са постигнати предварително поставените цели на образованието. Това става чрез
проверяване степента на образоваността на випускниците. Такива практики има и могат да се използват.
Тъй като качеството на образованието зависи от работата на преподавателите и тази на студентите, то би могло “да се измери” времетраенето на тези две дейности. Счита се, че качеството на образованието е добро, ако за усвояването на една специалност в следването, студентите отделят за самостоятелна работа от 4 до 10 хиляди часа. Интервалът 4х.-10х. е голям, за да се вместят в него специалностите с
различна трудност. За 1 година преподавателите да отделят време за самостоятелна работа със студентите 400-500 часа [8]. Поради много причини, студентите отделят много по-малко време за самостоятелна работа - близо 2 пъти по-малко, отколкото преди 15 години. В това, според С.И. Плаский, е главната
причина за неизбежното намаление на качеството на образование. Друга причина за влошаване на качеството на образование е „застаряването“ на преподавателските кадри. Випускници на ВУЗ с високи
образователни постижения не се вливат в редиците на преподавателите, а търсят по-доходни професии.
Определяне на качеството на образованието по количеството време /в часове/, което се използва
за самостоятелна работа все в полза на студентите, както от тях, така и от техните преподаватели не би
могло да се квалифицира като много точно. Причината за това е в разнородните цели които си поставят
студентите при постъпването във ВУЗ. Най-много вероятно са тези, които желаят да усвоят дадена
професия, други записват втора, след успешно завършена първа специалност, за да увеличат професионалната мобилност,трети се нуждаят от съвсем нови компетенции и започват следване, коренно
различно от вече завършеното висше образование. Различните форми, редовно, задочно, екстернантно,
дистанци-онно и пр. на обучение във ВУЗ имат различен дял на самостоятелната работа на студентите.
В крайна сметка ние отчитаме новата мисия на висшето образование която се състои в това, младите хора във ВУЗ да се влеят в обществото на знанието, където се черпят и същевременно се творят
знанията. Използват се не само собствени знания, умения и навици; съвременните средства за разпространение на информация съдействат за използване на чужди знания за собствени разработки, проекти и
задания. Важното е младите хора “да заживеят” в обстановка, в среда, в ефира на знанията, за които Жан
Пиаже се изрази особено абстрактно - в “медиума” на знанията.
Студентите завършват висше образование не само за да работят по дадена специалност в определена професия. Днес те получават възможност в своите висши училища на базата на една специалност
да работят в редица професии. На тази основа бихме казали, че колкото повече професии може да
упражнява един випускник на ВУЗ, толкова самият ВУЗ е по-качествен. Сега никой не прави подобни
заключения. Но ние с това бихме измервали хуманитарната насоченост на висшето образование а и на
висшето училище. “Колкото човек е по-образован, при това не тясно специално, а широко, толкова поголяма възможност има за собствената реализация. А в света, в който на хората често се налага да про-
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менят сферата на дейността, много е важна такава фундаментална подготовка, която би била насочена
към това, което позволява на човек, получил дадено образование да може по-свободно да променя сферата на приложение на своята дейност, и съответно на това да реализира своите интереси”.[10,48] Мобилността на специалистите с висше образование се постига както при завършване на една специалност,
така и чрез завършване на две и повече специалности. Ето защо днес младежите с повече от една диплома за висше образование са доста на брой. Естествено е трудностите по определяне качеството на
висшето образование на специалистите с повече от една диплома да бъдат значителни.
Съдбата на университетите в епохата на глобализация.
Хуманитарна насоченост на ВУЗ. Както вече отбелязахме, от края на миналия век в образованието надделява хуманитарната парадигма. XXI век е столетие на хуманитаристиката. Традиционно под
хуманитарно образование разбираме съвкупност от знания в областта на обществените науки и свързаните с тях практически навици и умения /БСЭ/. Хуманитарното знание има две съществени функции:
Информационна и мирогледна. Втората функция непосредствено е свързана с концепциите за света и за
културата в най-широк смисъл на понятието. В него включваме образованието. В тези условия ние дефинираме цел на образованието, която се намира в пълна хармония с хуманитарните тенденции на новото
време. Тя се състои в следното: “Формиране личността на обучаващите се,... възприемащи себе си не само като представители на една определена култура, типична за определен град, а в качеството на граждани на света, възприемащи себе си като субекти на цялата култура и осъзнаващи своята роля, значимост,
отговорност в глобалните общочовешки процеси, протичащи в целия свят” [2, 88]. От така формулираната цел произлизат следните задачи в сферата на образованието: да се развиват етическите установки,
които подпомагат оформянето на граждански позиции; да се формират способности за умствени и практически действия. /по Н.Е. Ерофеева/
Целите и задачите на хуманитарното образование са единни цели и задачи на образованието
въобще. Те обединяват информационната и мирогледната функция на образованието. Днес информационните технологии особено ефективно съдействат за формиране на цялостен мироглед на личността на
студентите, на творческите личности. Истинското творчество в университета предпоставя изграждането
на компетентни личности. Съвременните комуникационни технологии осигуряват компетентни действия
на студентите, на бъдещите професионалисти, на всеки човек поотделно. По този път укрепва културния
облик на хората, тяхната духовна сила и способността за духовно развитие. Това са тенденции, които
характеризират обществото в условията на глобализация, когато висшето образование не е елитарно
проявление на културата, а масово.
Студентите от всички висши учебни заведения се развиват по време на следването си в своя, типична за следването си специалност дидактическа среда. Най-същественият компонент на тази среда е
информационната среда. Е.А. Ракитин и В.Ю. Лискова под “информационна среда разбират външно по
отношение на индивида информационно обкръжение, съвкупност от условия, в които непосредствено
протичат дейностите на индивида”[2,91]. Всеки студент “живее” в характерна информационна среда.
При смяна на специалността, на ВУЗ-а, той сменя и информационната среда. В действителност един студент може да “живее” в няколко информационни среди /ако следва в две специалности едновременно,
ако следва и работи и пр./ Информационно-образователната среда съдейства за развитието на
студентите. Това става в следните аспекти: ориентация на студентите към самостоятелна работа,
предполагаща използването на Интернет. Така те усвояват технологията за разрешаване на учебни
задачи и проблеми; ориентиране на студентите към професионална дейност чрез включване в процеса на
обучение на професионално-ориентирани задачи. При разрешаването на задачи от учебен и
професионален характер, се укрепва професионалният възглед на бъдещите специалисти, а заедно с това
и тяхното отношение към професията и собственото място в нея; на цялостния мироглед. Това са
хуманитарни знания, които укрепват културата на бъдещите професионалисти. Това става в
“съжителство” на студентите със своите състуденти, в участието им в учебно-научни-изследователски
проекти със своите преподаватели, в срещите им с обектите на бъдещата им професия.
Социалният интелект. Хуманитарната насоченост на съвременното висше образование предпоставя позитивни взаимоотношения, които обхващат педагогическите взаимоотношения във всичките им
проявления. В тези условия назряват социалните контакти между студентите и преподавателите. Оформя
се социалният интелект. “Това е феномен, разбиран в най-общ вид като съвкупност от способности, които осигуряват адаптация на човека в обществото, включването му в социални, междуличностни и професионалните отношения, детерминират личностна и професионална самореализация на випускниците на
ВУЗ”[5,175]. Терминът социален интелект е въведен в психологията от Е. Торндайк в 20-те години на
ХХ век. В психологията се говори и за емоционален интелект, практически интелект.
Социалният интелект е разновидност на общия интелект. Но той се разглежда и като самостоятелен тип интелект /по Векслер/. Най-убедителен е подходът към социалния интелект, който го интерпретира като “интегрална способност” на човека да общува с хората, който включва различни личностни
характеристики и високо равнище в развитието на самосъзнанието. Разглеждайки социалния интелект от
психологически позиции, ние развиваме личността на студентите не само и единствено чрез натрупване
на знания, усвояване на умения и изграждане на навици, а чрез цялостния напредък на индивида. Имаме
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пред вид, че това става в сферата на познанието, в сферата на възпитанието, в сферата на светогледа.
Така ние считаме, че социалният интелект е “интегрално-психологическо образувание /О.В. Лунева/, което отразява и включва в човешката дейност, система от мотиви, рефлексии, социални представи и
ценности, установки, самоотношения, самооценки и т.н.
Най-значимите направления в развитието на социалния интелект е познанието в сферата на учебната работа, на самостоятелната подготовка на курсови и дипломни работи и на преддипломните и стажантските практики. В последния случай се разрешават и конкретни професионални задачи - разбира се
с помощта на преподавателите и професионалистите в съответната област. Така проблемът за социалния
интелект се оказва пряко свързан със системата на висшето образование. Студентите във ВУЗ започват
следването си с контакти, обхващащи предимно междуличностните отношения, а завършват следването
си с оформени взаимоотношения с обществото като цяло. Последното взаимоотношение определя ценностната ориентация на студентите. С която те “влизат” в армията на професионалистите с висша квалификация. Независимо от това какъв характер има специалността, дали тя е природо-математическа или
чисто хуманитарна, випускникът на ВУЗ въплъщава социален интелект. В това се състои същността на
позитивното развитие на студентите и то определя хуманитарните аспекти на съвременното образование.
Съдбата на университетите в епохата на глобализация. Епохата на глобализация започна в края
на миналия век и днес продължава с пълна сила. Университетите в тази епоха са типични нейни представители. Актуалният представител е “корпоративният университет”. Той смени “кантовско-хумболтианския университет” в Европа от XVI- XIX век. Корпоративният университет възниква след II световна война и по-точно в 1970 година /по М.В.Толостанова/, когато в САЩ започва приоритетно развитие
на социалните науки за сметка на хуманитарните и природо-математическите. Този университет е дете
на глобализацията и затова предпоставя необходимостта от универсални знания. “Сега в епохата на глобализацията с нейната тирания на пазара и на корпоративната култура, университетът се намира като
никога досега, на кръстопътя на взаимодействието между знания, стопанство, политика и гражданско
общество, а най-много има връзка с икономиката”[9,288]. Основните принципи на корпоративния
университет се проверяват в живота с много мощни инструменти – Интернет, мултимедийните технологии, които осигуряват нови възможности за разпространение и репродуциране на знания. Възникнал в
САЩ, корпоративният университет продължава да съблюдава простата логика – там, където са парите и
властта, там са знанията и образованието. Разпространил се в целия свят, корпоративният университет
продължава да се развива; не само в САЩ, но и в Европа, и в третия свят. Но той не е единствен.
Друг нов модел - това е “еквадорският университет”. “Това е университетът, който е движен от
идеите за критическия космополитизъм, а финалната цел на образованието в него е да се генерира
едновременно с позитивните знания непременно и критическо разбиране, което балансира принципите
за ефективност и справедливост, развитие и демокрация, свобода и едновременно с тях и насилието, което се прилага нерядко за защита за тази свобода, казано по друг начин, целия този набор от високопарни
западни понятия, които станаха общ терен и съвършено загубиха смисъл в днешния ден”[9,293].
Днешният университет може да просъществува само ако съхрани позитивното и абсолютното знание, а заедно с това и критичния вирус на хуманитарните науки. В бъдеще предстои да осъществим превръщането на днешния университет в “плури-верситет”, “който няма да се контролира от корпорации и
империи и където незавършеният отвътре проект на западната модерност няма да е основен, а само един
от възможните”[9,293]. Дошъл от древността, от Атина и възраждането, днешният университет, днешните висши училища съществуват и се развиват успоредно и в хармония с развитието на обществото.
Перспективи в развитието на висшето образование /или Заключение/
Висшето образование днес се развива заедно с обществения живот. Общественият живот се определя от икономическите, политическите и социалните условия. Именно в тези сектори са съсредоточени
випускниците на висшите учебни заведения. У нас, както и в целия източен блок, имущественото разслоение на обществото е значително. Въпросът в случая е кои младежи, кои семейства, какво висше образование могат да си позволят. Отговорът не е еднозначен, но съществуват тенденции. А те са: Хората със
скромни средства биха желали да дадат на своите деца висше образование в което и да е направление.
Родителите със значителни средства насочват децата си към престижни и висши училища - в чужбина
или у дома. Състоятелните хора имат възможност за избор на ВУЗ и специалност, без да се интересуват
от бъдещата професия; техните деца трябва да имат висше образование - най-доброто. Л.Е. Никитина
разглежда три вида висше образование: “образование заради диплома /бюджетно или въобще евтино/,
елитарно образование /престижни ВУЗ, безразлични по отношение на законно-правовата форма/, което
гарантира обещаващо материално благополучие и успешна кариера и накрая образование за общо развитие”[7,197]. Това т.н. тривекторно развитие на висшето образование се наблюдава в последните 5-6
години. Перспективата е бюджетното висше образование да остане, но с развитието на икономиката и
със “замогването” на държавата, дялът на елитарното висше образование вероятно ще се увеличи. В
бюд-жетните ВУЗ има тенденция да се изграждат хибриди “наука - висше образование- производство”, в
съответствие с Болонския процес. Бюджетните висши училища осигуряват ведомствата със специалисти
с висше образование. Тези ведомства са в областта на здравеопазването, образованието, правораздаването, младежката политика и пр. Целите, задачите, формите, средствата на обучение преимуществено се
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определят от тези ведомства, а не от социалната поръчка. Това трябва да е така, това е така, докато бюджетните висши училища съществуват и се развиват.
В САЩ сред специалностите с висше образование особено актуален е въпросът за съотношението
между личностното развитие /интуиция, емпатия, морално-нравствени качества/ и технологичното развитие /определени процедури, алгоритми, схеми и др. професионални дейности/ в практическата работа,
а и в системата на подготовка. Повече са привържениците на “технологическата” линия в развитието на
висшето образование. /По Л.Е. Никитина/. “Във връзка с това, особен интерес предизвикват подходите,
ориентирани на базовите умения /компетентност/ - целеви, структурални, операционални и проблемни /в
САЩ/. Технологизмът пронизва целия процес на обучение в САЩ, които в края на II световна война
държаха палмата на първенството по въпросите на професионалното обучение на специалистите в
социалната сфера”[7,198].
Днес тенденцията на висшето образование е към универсалност. Това означава нарастване на
професионалния модул, общ за едни или други професии и голямо количество практикоориентирани
курсове за избор в последните години от следването на студентите във ВУЗ.
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ВЪРХУ ЕДИН МОДЕЛ НА РЕФЛЕКСИВНОТО ОБУЧЕНИЕ
Марга Я. Георгиева
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ПРОФ. Д-Р МАРГА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА, ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ON A MODEL OF REFLEXIVE TEACHING
Abstract: Conceptual model for reflexive learning, which is based on the reflexive approach, is presented
in this report. The reflexive approach provokes different actual questions - the answers of which have not been
precisely formulated yet. The relation “learning - reflexion” is analyzed, in order the existed traditional
education to be reorganized. This reorganization is not in unison with the individual strategies of knowledge.
The suggested reflexive technology is not an alternative of the “traditional teaching and learning”; it could be
used for supplement and improvement of the traditional form [4].
Keywords: reflexion, reflexive approach, reflexive technology
Обучението по различните дисциплини крие евристични възможности за обобщаване и задълбочено осмисляне на огромен обем от факти, понятия и закони. Динамичните промени в общественото развитие, породени от спецификата на съвременните реалности, отпращат към търсене на нов дейностен
подход за развиващо обучение. Подобен подход провокира възникването на редица актуални въпроси,
отговорите на които все още не са еднозначно формулирани и води до нови технологии на обучение.
Една от тези технологии е така наречената рефлексивна технология на обучение1. През последните 10
години рефлексията се превърна в актуална проблематика в психолого-педагогическите науки.
1. Същност на рефлексията. Основен психичен феномен на вътрешната активност на човека.
1

Виж ([1] ÷ [9])
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Това определение не означава, че е налице семантично единство за категориалния статус на термина “рефлексия”. Съгласно литературния обзор (виж [1] ÷ [9]) едни автори определят рефлексията като
субективна форма на съществуване на психичното, като необходима съставяща на общите когнитивни
способности; други – като основен механизъм на умственото развитие. Например, Давидов [5] я определя не само като характеристика на теоретичното мислене, но и като способ за сaмоизменение и развитие
на личността на учещия. Философите [9] считат рефлексията за психичен феномен и на тази база я определят като саморазбиране и разбиране на другия; самооценка и оценка на другия и т.н. Педагозите считат, че тя е “...осмислянето на достигнатото равнище на професионално-педагогическо развитие”[8] и
т.н. Много са изследванията ([1], [4] и др.). Повече от изследователите считат, че рефлексията е основно
пси-хично новообразувание, което възниква още в предучилищна възраст и на базата на редица
изследвания разграничават 4 нива, които едновременно се проявяват и като условие за процесуалното й
разгръщане.
В най общ план за нуждите на обучението (в частност по математика) трябва да отбележим, че рефлексията е един от най-важните механизми за стимулиране на умствените способности (респ. на познавателните интереси) на учещите. (Например разбирането на абстрактните знания по математика е тясно
свързано с рефлексията.). Може да се твърди, че в акта на разбирането рефлексията се разкрива като процес, който осигурява прехода от неразбиране към разбиране. Тя се проявява като средство за осмисляне
на движението в отделни разбирания [6], а разбирането е в основата на овладяване и приложение на знанията (вж черт.1). Както се вижда от схематичния модел рефлексията е свързана с разбирането и осмислянето, които могат и без нея, но тя не може да се реализира без тях и самата тя е в основата на овладяването и приложението на знания и умения, във формирането на ейдетични способности у учещия.
Извод: Трябва да се интересуваме от вътрешния опит на субекта, който е важно условие за проява
на рефлексията.
Ако отнесем казаното към обучението по математика, в сферата на усвояване ма математически
опит, то рефлексията се характеризира с интензивно умствено занимание, с целенасоченост, с
напрегната мисловна дейност, с преодоляване на трудности при решаване на задачи. В процеса на такава
дейност, субектът: се ориентира в задачата чрез анализ и актуализира необходимите знания; използва ги
в процеса на решаването на проблеми, като съставя хипотези, прилага и варира с познати знания и
умения, открива нови решения; проверява постигнатото; прави изводи за собствената си дейност.
Следователно, дейност-ният подход е този, който води до разбиране същността на усвояването като
процес, на развиването на рефлексивните способности, т.е. рефлексивният ефект в голяма степен зависи
от ориентировъчната основа на дейността.
Изводи: Една от съществените характеристики на рефлексивния учебен процес се свежда до такова качествено самоизменение на учещия индивид, което го превръща в активен субект на собствената
му учебна дейност, в която предмет на ученето не е усвояването на знания и умения, а самата дейност на
учещия. Обучението трябва да е ориентирано към обобщени способи на дейност, а от тук пък следва, че
рефлексията може да се разглежда и като метод за формиране на умения за учене и за развитие на личността на ученика.
синергетика
овладяване

ейдетика
приложение

опериране със
структури

рефлексия

разбиране
синектика
запомняне

осмисляне

възприемане
Черт.1 Схематичен модел за мястото на рефлексията и последователността на психичните процеси,
предхождащи овладяването

Видове рефлексия. Анализът на изследванията в тази област води до следните видове:
* интелектуална рефлексия: Същност: самопознание на самия познавателен процес;
• интелектуална рефлексия в обучението (така наречената “учебна рефлексия”);
• интелектуална рефлексия в науката (научна, изследователска рефлексия).
* личностна рефлексия. Същност: самопознанието на субекта. Тя бива:
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• рефлексия върху действията и дейностите на личността;
• рефлеския върху качествата на личността;
* рефлексията като диалог. Същност: самопознание в и чрез диалога на другия. Тя е:
• комуникативна рефлексия;
• кооперативна рефлексия.
* праксиологическа рефлексия. Същност: самопознание чрез опредметяване на собствените
умения и качества в продукт на дейността [1]. Дели се на: професионална и технологична рефлексия2.
Концептуален модел рефлексивното обучение. Моделът (вж черт.2) осигурява съвременни методи, дидактически средства и организационни форми на работа, като същевременно търси и подходящо
учебно съдържание, развиващо рефлексивните способности на учещите в съответствие с новите реалности (навлизане на новите информационни технологии – хипертекст, мултимедия, хипермедия или по-общо компютърни технологии). Рефлексията се осъществява над знанието и дейността чрез познавателни
действия, които в основата си са ориентировъчни, изпълнителски и диагностични. Изпълнителните действия, в началото, са свързани с репродуктивни действия, но в основата им лежат продуктивни, трансферни и творческите действия, които се осъществяват чрез моделиране, композиране и преобразуване, т.е.
моделът се опира на дейността, като се отчита нейното предметно съдържание и структура. Получаването на знания и извършваните дейности за получаване на умения се осъщетвява на четири равнища, за
които ще стане въпрос по-нататък. В основата на рефлексивното обучение стои рефлексивен подход и на
тази база рефлексивна технология.
Същност на рефлексивния подход3: Основната му идея е:ученикът има потенциал да осъзнава
себе си и проблемите на своя живот. В рамките на този подход се търсят условия за активизиране на рефлексията (личностна и диалогова) за постигане на продуктивни взаимодействия между субектите. При
този подход се създава подходяща образователна среда, която стимулира субекта в обучението. Върху
основата на този подход се изгражда образователна технология4, наречена рефлексивна технология (вж
черт.3). Акцентува се на: актуализирането на различните видове рефлексии с цел реализиране на водещата идея на рефлексивния подход; рефлексивния контрол с неговите разновидности по отношение на
осъществяване на водещата идея и на генералната цел – саморазвиване на личността на учещия.
Друг важен момент при рефлексивната технология са инструментите ù: методи и средства, подходящи за реализиране на педагогическата цел и организацоинните форми, ориентирани към индивидуализация и диференциация на обучението.
Методите в посока на стимулиране евристичното мислене: инструктаж, дискусия, метод “чеклист”, метод на проектите, метод на моделирането, интерпретация, презентация, синектика, учебен експеримент и др. Стремежът, при тези методи, е учителят да играе консултантска роля, но съвсем дискретно, като акцентът е върху формиране на умения в контекста на самопознание и самоконтрол. Основното
дидактическо средство, съпътстващо разглежданите методи е учебния текст (свързан с формулиране на
учебни проблеми, учебни въпроси и учебни задачи). Например, за рефлексивната технология представляват интерес: учебни задачи с писмен текст; когнитивни схеми; хипертекст и др. При организационните форми се акцентува преди всичко на работата в екипи. По този начин учещите се поставят в поактивна позиция: създава се възможност за комплексни умствени дейности; интензивна съвместна
дейност, особено за работа върху проекти; отчет за извършената дейност и др. Интерес представляват и
инструментите на контролния блок: интервюиране; анкетиране; тестиране; самооценка (и взаимно оценяване). Обикновено за целите на рефлексивната технология се използва критериалното дидактическо
тестиране. От гледна точка на изградения концептуален модел се допуска, че новите ИТ, включени във
взаимодействието между преподаването и ученето, внасят корекции на всички равнища на предложената
технология на обучение, в това число конкретно и насочено и в рефлексивното мислене на учещите (виж
[4])5
2. Рефлексивната технология в обучението по математика. По дисциплината математика рефлексивното обучение съгласно посочения копцептуален модел, се предвижда на четири равнища.6

Повече подробности около видовете рефлексия виж в [1].
Подходът в обучението (възпитанието) е норма, изградена върху водеща идея. Нормата е предписание,
стандарт, правило, образец за дейност на субекта.
4
Технологията е проект за последователност от процеси за реализиране на предварително определени
педагогически цели в рамките на една организационна форма за определено време.
5
Обучението в “информационна среда” (при наличие на информационни технологии) поставя редица
проблеми пред педагого-психологическите науки, решаването на които в голяма степен е свързано с
понятието рефлексия [4]
6
Експерименталното изследване е в обучението по математика в V-VI клас (виж приложението).
2
3
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* 1-во равнище – репродуктивно (копиране на знания). То започва с набор от задачи, които се избират групово или индивидуално. В груповата работа всеки участва със своя опит. Рефлексивното общуване като форма на диалог стои в основата на това групово обучение. Например, на това равнище (вж
приложението) задачите се подреждат така, че отговорът на първата задача по своята същностна характеристика да се съдържа във втората задача. Тук учещият си поставя въпроса: “Какво разбрах?” (особено
при самостоятелна работа с учебника, което е рефлексивен акт, а всеки акт на рефлексия е акт на осмисляне, разбиране [3]).
* 2-ро равнище – продуктивно знание. В този случай на учещите се предоставя възможност да
действат от позицията на активен субект, защото при задачите без отговор, учещите трябва да стигнат до
заключението,че закономерностите не са идентични с тези в задачите с отговор.
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педагогическа цел
(саморазвитие на личността)

рефлексивен подход
(водеща идея)

активизиране различните
видове рефлексия

контрол
Черт.3. Концептуален модел на рефлексивната технология (като част от концептуалния модел
на рефлексивното обучение от черт. 2)

* 3-то равнище (трансферно знание). Задачите са свързани с асоциативното, комбинативното и
дивергентното мислене на учещите. На това равнище се прилагат едни или други комбинации от найподходящи познавателни схеми. Тук рефлексията се проявява като движение на мисълта, излизащо
извън границите на изолирана определеност (виж приложението);
* 4-то равнище (творческо знание). Свързано е с най-високата степен на обобщеност на знанието.
Учещият е в състояние да извършва евристична дейност, свързана с известна неопределеност, допускаща
различни възможности за реализация на рефлексивния опит. Задачите на това равнище се подреждат по
степента на обобщеност на знанието.
Извод: Рефлексивното обучение по своята най-дълбока същност е свързано с ценностното изграждане на личността и затова трябва в множество изследвания да се търсят такива средства (аксиологични
задачи), чрез които изграждайки модел на дидактическа технология да се реализира наистина пълноценно изграждане на личността [4]
Приложение Част от предложената система
I равнище. Репродуктивно знание.
I. Свойства на релациите “по-малко”, “по-голямо” и “равно”.
1 а. Петьо е по-нисък от Таня. Таня е по-ниска от Ива. Кой е най-нисък?
Отговор. Най-нисък е Петьо.
1б. Ваня е по-ниска от Петьо. Петьо е по-нисък от Ирена. Кой е най-нисък?
II. Свойства на геометричните фигури.
2а.
– По какво си приличат фигурите?
2б.

– По какво си приличат фигурите?

III. Пропедевтика на знания за уравнения.
3а.
равенство?

+ 42=62 Кое число трябва да се постави в празното квадратче, за да се получи вярно

3б.
+ 32=43 Кое число да се постави в празното квадратче, за да се получи вярно равенство?
4а. Пресметнете неизвестното умаляемо Х-5=10. 4б. Пресметнете неизвестното умаляемо Х3=11.
5а. Пресметнете неизвестния множител Х.7=63.
5б. Пресметнете неизвестния множител
Х.5=75.
IV. Изчисляване на изрази (пропедевтика на алгебрични изрази)
6а. Пресметнете 72:(500-492).
6б. Пресметнете 81:(300-291).
II равнище. Продуктивно знание.
I.Знание за аритметичните операции
1а. Пресметнете 55.2.
1б. Пресметнете 78.4.
2а. Пресметнете (25.7).4.
Образец. (25.7).4=25.(7.4)=25.(4.7)=(25.4).7=100.7=700
2б. Пресметнете 49.5.6
3а. Да се пресметне 813:3.
3б. Да се пресметне 879:3
ІІ. Операции с именувани числа.
4а. Пресметнете 5м 20см – 3м 60см. Образец. 5м 20см – 3м 60см = 4м 120см –3м 60см = 1м 60см
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4б. Пресметнете 3лв. 40ст. – 60ст.
ІІІ. Знания за свойствата на геометричните фигури
5а. Открийте равни отсечки чрез измерване дължините им
A
D

D1

C1

A1
B1
B
C
Образец. Измерваме дължините на отсечките: АВ = А1В1 = 5см ВС = В1С1= 6см
5б. Открийте равни отсечки чрез измерване дължините им.
D
D1
C
C1

A
A1
B
B1
ІІІ равнище. Трансферно знание.
І. Текстови задачи
1а. От камион, натоварен с 800 кг брашно, разтоварили 350 кг в един магазин, с 85кг по-малко в
друг и останалото брашно в трети магазин. Колко брашно са разтоварили в третия магазин?
1б. В магазин за хранителни стоки докарали 55 кутии с пакетчета кори за баница. До вечерта
продали 80 пакетчета кори, а на другия ден 60 пакетчета повече. Пресметнете колко пакетчета са
останали непродадени, ако една кутия съдържа 6 пакетчета кори.
ІІ. Еднаквост и подобност.
2а. Оградете с кръгче еднакви фигури

2б. Оградете с кръгче еднакви по форма, но различни по размер фигури.

ІІІ. Знания за аритметичните операции и техните свойства.
3а. Пресметнете (269–234):5+32.(60-51).
Отговор. (269–234):5+32.(60-51) = (35):5+32.(9) = 7+288 = 295
3б. Пресметнете (263.4 – 977) – (1102:29).
ІV. Алгебрични знания.
4а Пресметнете х от равенството (х . 3 – 7) : 5 = 7.
Отговор. (х.3–7):5=7 => х.3–7=7.5 => х.3–7=35 => х.3=35+7 => х.3=42 => х=42:3 => х=14
4б. Пресметнете х от равенството (х : 3 – 3):9=10.
ІV равнище. Творческо знание.
І. Знания за аритметичните операции и техните свойства.
1. Поставете в изразите 14.15 +14 и 14+15.14 скоби така, че да се получат равни стойности.
2. Пресметнете сбора 1+2+3+...+98+99+100.
3. Пресметнете стойността на всеки от изразите 21+а–7; 37–21+а, ако 21+а=37.
След решаване на трите задачи опишете правилата, които сте използвали.
ІІ. Връзка между алгебрични и геометрични знания.
1а. Намерете обиколката на фиг. 1, ако всяка отсечка е с дължина 5 см.
1б. Запишете с буквен израз обиколката на фиг. 1, ако всяка отсечка е с дължина а см.

Фиг.1

Фиг.2

Фиг. 3

2а. Намерете обиколката на фиг. 2. Запишете резултата с числен израз.
2б. Запишете с буквен израз обиколката на фиг. 2.
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3. Запишете с израз обиколката на фиг. 3.
Сравнете трите задачи и отговорете на въпроса има ли връзка между изразите, които сте намерили,
и дължините на отсечките, от които са съставени фигурите?
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ПРИ УСВОЯВАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
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АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ДОЦ. Д-Р СЛАВКА КОЙЧЕВА СЛАВОВА, ШУ “ЕПИСКОП
К. ПРЕСЛАВСКИ”, ПК ГР. ДОБРИЧ, Е-MAIL: SLAVOVA@DOBRICH.NET
STUDENTS` INDIVIDUAL DIFFERENCES
IN ACQUIRING MATHEMATICAL INFORMATION
Koycho K. Slavov, Slavka K. Slavova
Abstract: The article aims at complementing the ideas laid out in [5] about students`differences in
acquiring mathematical knowledge, skills and habits. Depending on the quantitative and qualitative differences
in the components of mathematical ability structure, these individual differences appear in the process of
acquisition, processing, storage and transfer of mathematical information.
Keywords: mathematical abilities, individual differences, students, mathematical information.
Обучението по математика във висшето училище е организиран процес, при който студентите
усвояват необходимите за бъдещата им професионална дейност математически знания, умения и навици.
Това е продължителен и сложен процес, започващ с възприемане на новите знания, преминаващ през затвърдяването им и прилагане на практика и завършващ със систематизиране на знанията и техните приложения. Възприемането на нови знания е процес на възприемане и преработване на математическа информация; затвърдяването на знанията е продължителен процес, резултатите от който зависят от готовността и способността на студентите да съхраняват възприетата от тях математическа информация; прилагането на математическите знания на практика е процес на обучение, при който се възприема, преработва и съхранява математическа информация; систематизирането на знанията и на техните приложения
е съставката, с която завършва процесът на усвояване на знанията, при нея знанията се структурират
чрез причинно-следствени, структурно-функционални и генетико-еволюционни връзки.
Математическите способности на студентите [1] се отнасят към специфичните способности, те
са индивидуално-психични качества на човека, които определят приспособяемостта му за възприемане,
преработване, съхраняване и предаване на математическа информация; образуват сложна структура,
чиито компоненти могат да бъдат обособени в две групи – основна и спомагателна. Към основната група
компоненти се отнасят: възприемане на математическа информация формализовано (като формални
структури, очистени от конкретни числови данни, от конкретни фигури, от конкретни количествени или
пространствени отношения); логическо мислене в областта на количествените и постранствените отношения (да се получават изводи като логически следствия от дадени предпоставки); провеждане на широки обобщения на математически понятия, на количествени и пространствени отношения; преминаване
към разглеждане на един и същ въпрос от различни гледни точки, разкриване на скрити закономерности,
предвиждане на далечни следствия в областта на количествените и пространствените отношения; лесно
и бързо преминаване от прав към обратен ход на мислене (от анализ към синтез, от абстрахиране към
конкретизация и др); съкращаване на процеса на мислене (да се мисли чрез съкратени логически структури, които се получават от разгърнатите структури, като се пропускат някои звена на разсъжденията);
намиране на кратки, ясни, икономични и рационални решения на математическите задачи; трайно запа-
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метяване и леко възпроизвеждане на обобщени структури, очистени от конкретно съдържание (типови
признаци, идеи, схеми за мислене, методи за решаване на задачи и др.); леко и точно предаване посредством родния и математическия символичен език на количествени и пространствени отношения. Към
спомагателната група компоненти се отнасят: бързо възприемане, преработване, съхраняване и предаване на математическа информация, т.е. темпът на работа; бързо, точно и вярно извършване на устни и
писмени изчисления, т.е. изчислителните способности; запаметяване и възпроизвеждане на конкретни
количествени и пространствени отношения, конкретни числа, изрази, фигури и др.; представяне нагледно на абстрактни количествени и пространствени отношения; изграждане на нови пространствени
образи на основата на минали възприятия. Отделните компоненти не са откъснати един от друг, а се
намират във взаимна връзка. Така развитието на способността да се провеждат широки обобщения е
необходимо условие за развитието на способност да се съкращава процесът на мислене, а развитието на
способността трайно да се запаметяват и лесно да се възпроизвеждат обобщени структури е необходимо
условие за развитието на всички други компоненти. Математическите способности са органично свързани и с общите способности.
Математическите способности на студентите са различни, при това различията могат да бъдат количествени и качествени. Границите между тях не могат да бъдат рязко очертани, тъй като съществуват
и преходни типове. Количествената характеристика на математическите способности на студентите може да бъде измерена [4]: с резултатите от самостоятелното решаване на математически задачи; с различията и резултатите от самостоятелното решаване на зададените задачи и решаването им с чужда помощ;
с резултатите от усвояването на математически знания под ръководството на преподавателя. При първия
начин се използват тестове, които съдържат специално подбрани задачи, които да разкриват динамиката
на усвояване на математическите знания и умения. При втория начин се провежда двукратно изследване.
Колкото по-малка е помощта на преподавателя, толкова по-високо е нивото на математическите способности на студента. При третия начин се наблюдава как под ръководството на преподавателя студентът
възприема математическата информация, как я преработва, съхранява и предава. Този начин се използва
най-широко в обучението по математика. Качествените различия в математическите способности на студентите се дължат на различните съотношения между абстрактно-логическия и конкретно-образния
компоненти на мисленето у отделните студенти. В това отношение могат да бъдат обособени три основни типа математически способности: аналитичен (преобладаващ и добре развит абстрактно-логически и
слабо развит конкретно-образен компонент), геометричен (преобладаващ и добре развит конкретнообразен и слабо развит абстрактно-логически компонент) и хармоничен (добре развити абстрактнологически и конкретно-образен компоненти при преобладаващата и ръководна роля на първия).
Количествените и качествените различия в математическите способности на студентите се дължат
предимно на различия в социалния им опит, но би било неправилно да се мисли, че посредством обогатяване на този опит може да бъдат развити у студента каквито искаме математически способности и на
каквото искаме ниво. Макар способностите да са динамични и да се поддават на влияние отвън, у всеки
студент съществуват вродени качества на нервната система, вродена приспособимост към изпълнение на
един или друг вид дейност, които са основа за развиване на математическите му способности и определят психологическите граници, в които могат да бъдат развититези способности. Решаващо значение за
развитието на математическите способности на студента имат диференциацията и индивидуализацията в
обучението по математика [5], което може да бъде насочено към развиване на математическите способности като цялостна структура или към развиването само на отделни компоненти на тази структура.
В зависимост от количествените и качествените различия в отделните компоненти на структурата
на математическите способности различията у студентите при усвояване на математически знания, умения и навици могат да бъдат обособени в следните групи [5]: индивидуални различия при възприемане
на математическа информация; индивидуални различия при преработване на математическа информация; индивидуални различия при съхраняване на математическа информация; индивидуални различия в
стила на мислене; индивидуални различия при предаване на математическа информация.
Индивидуални различия у студентите при възприемане на математическа информация. Възприемането на математическа информация е предимно ориентировъчна мисловна дейност, състояща се в
разграничаване на съставките на получената информация, осмислянето и систематизирането й, като се
провеждат анализ, синтез, абстракция, сравнение, индукция и дедукция. Резултатите зависят от способността на студентите да възприемат математическата информация формализовано, т.е. да разпознават
формална структура в конкретна задача, както и от умението им да изпълняват различни логически операции. От логико-психологичн гледна точка при възприемането на математическа информация участват
предимно два от основните компоненти на мисленето – актуализиране на признаци и разпознаване.
Актуализирането на признаци се осъществява чрез провеждане на анализ и абстракция. В
резултат на тези логически операции студентите трябва да систематизират получената от тях информация в следните групи:
1) Признаци, които са съществени за типа задачи, от който е дадената задача. Тези признаци дават
основната смислова информация. По тях типът задачи, от който е дадената задача, се различава от
другите типове задачи. Тези признаци са характерни за нивото на общност и абстракция, на което се
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води обучението и насочват студентите към прилагане на определени начини за преработване на получената информация, т.е. към прилагане на определени методи за решаване на дадената задача, които могат
да бъдат приложени за решаване на всяка задача от този тип.
2) Признаци, които не са съществени за типа задачи, от който е дадената задача, но са съществени
за дадената конкретна задача. Тези признаци дават допълнителна смислова информация. По тях дадената
задача се различава от другите конкретни задачи от същия тип. Те са характерни за нивото на общност и
абстракция, което предхожда нивото, на което се провежда обучението, и насочват сту-дентите към
уточняване и конкретизиране на методите за решаване на задачата.
3) Признаци, които не са съществени нито за типа задачи, от който е дадената задача, нито за
самата конкретна задача.Те не дават смислова информация за решаване на задачата и трябва да бъдат
изоставени. В някои задачи такива признаци може и да няма.
Актуализирането на признаци е необходимо условие за разпознаване на формални структури. Разпознаването на определена структура в даден конкретен обект се състои от два компонента – подготовка на обекта за сравняване и сравняване, като първият компонент е спомагателен. Окончателното разпознаване се провежда при сравняването. При подготовката на обекта за сравняване се анализира и преработва получената за него информация. След това по индуктивен път се разкриват общи признаци и се
прави вероятен извод за принадлежност на обекта към множество обекти с определената от тези признаци структура. Анализирането на получената информация и индукцията с вероятен извод са необходими операции при подготовката на обекта за сравняване. Преработването на получената за обекта информация не винаги е необходима, тъй като могат да бъдат разпознати и непреобразувани обекти. При сравняването се извършват две операции – съпоставяне на обекта с признаците, които определят дадена структура и дедукция. Съпоставянето на обекта с определящите структурата признаци се извършва чрез
синтез и сравняване. Отделените при анализирането и абстрахирането съществени признаци на обекта се
свързват чрез синтез в единно цяло и се сравняват с определящите структурата признаци. Разпознаването завършва с провеждането на дедукция, т.е. с установяване, че обектът има дадената структура.
Важно условие за провеждане на дедукцията е наличието на определящите структурата признаци, ако те
не са известни, сравняване не може да се направи. Необходимо условие за възприемане на математическата информация е наличието на памет, внимание, мотиви, емоции. Те създават оптимални условия за
извършвне на отделните логически операции при актуализиране то признаците и при разпознаването.
Индивидуалните различия у студентите при възприемането на математическа информация са всъщност индивидуални различия при актуализирането на признаци и при разпознаването на формални
структури. Тези различия определят следните два типа студенти.
1) Студенти, разграничаващи, осмислящи и систематизиращи получената от тях информация, възприемат я на нивото, на което се обучават. Те са запаметили трайно и могат да възпроизвеждат определящите структурите признаци; умеят да провеждат всички логически операции, които са компоненти
при актуализирането на признаци и на разпознаването. Обучението във възприемане на математическа
информация на тези студенти протича нормално. Те не се нуждаят от помощта на преподавателя.
2) Студенти, които не могат да открват формална структура в отделен конкретен обект. У тях още
не е развита в достатъчна степен способността да възприемат математическата информация формализовано на нивото, на което се обучават. Причините могат да бъдат различни за различните студенти, което
поражда обособяването на тези студенти в следните групи. А) Студенти, които не могат да разкрият
формално структурата, понеже не са запомнили и не могат да възпроизвеждат определящите я признаци.
Те не могат да извършват целенасочено абстрахирането и сравняването, понеже не знаят какви съществени признаци трябва да актуализират и с какви признаци трябва да ги съпоставят. Когато тези признаци
са известни, студентите могат да извършват всички логически операции, които са компоненти и на
актуализирането на признаци, и на разпознаването. За такива студенти е нужно допълнително обучение,
насочено към развиване на математическа памет, т.е. способност трайно да запаметяват и леко да
възпро-извеждат обобщени количествени и пространствени отношения [3]. При това обучение може да
им бъде разрешено да ползват справочна литература. Б) Студенти, които не могат да разкрият формална
структу-ра, понеже не могат да извършват някои от логическите операции при актуализирането на
признаци или при разпознаването, но помнят и могат да възпроизвеждат определящите структурата
признаци. Тези студенти се нуждаят от допълнително обучение, насочено към формиране у тях на умение да извършват съответните логически операции. Ефективно средство при провеждането на това обучение е решаването на задачи без формулиран въпрос, на задачи с недостатъчни данни или на задачи с
излишни данни. Те трябва сами да поставят въпроса, да допълнят данните или да изоставят излишните и
след това да решат задачата. В) Студенти, които не могат да разкрият формалната структура в конкретния обект, ако той не бъде предварително преобразуван, но помнят и могат да възпроизвеждат определящите структурите признаци и умеят да изпълняват логическите операции. Тези студенти се нуждаят
от допълнително обучение, насочено към развиване на умение да преработват получената информация.
Различия у отделните студенти има и в характера на разпознаването, които се дължат на различията в изграждането в съзнанието на студентите на система от връзки и на различните нива на провеждане
на анализа. Това води до обособяването на следните групи студенти. А) Студенти, при които разпознава-
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нето има оперативен характер, т.е. насочено е не само към разкриване на формална структура в отделните конкретни задачи, но и към търсене на евентуални пътища за преработване на получената информация и за намиране решението на задачата. Те възприемат предаваната им информация активно. В резултат на провежданото обучение в съзнанието на тези студенти е изградена система от връзки не само
между отделните структури-задачи и определящите ги признаци, но и между отделните структуризадачи и съответстващите им методи за решаване на задачи с такава структура. При тях разпознаването
на формалната структура в конкретната задача води и до актуализиране на съответните методи за
решаване на задачата. Когато провеждат анализа, тези студенти разграничават не само признаците,
които определят структурата, но и признаците, които са основа за прилагане на един или друг метод за
решаване на задачата. Б) Студенти, при които разпознаването е насочено само към разкриване на
структурата. Те въз-приемат предаваната им информация пасивно. В съзнанието им още не е изградена в
достатъчна степен такава система от връзки, или ако е изградена, още не е достатъчно оперативна. При
извършване на анализа те се стремят да разграничат само определящите структурата признаци. За тези
студенти е необходимо допълнително обучение, насочено към изграждане на обобщена и оперативна
система от връзки между отделните структури-задачи и съответстващите им методи за решаване.
Съществуват и индивидуални различия у студентите, които се дължат на характера на възприеманата информация. По тези различия студентите могат да бъдат обособени в три групи. А) Студенти, които възприемат еднакво бързо и леко както конкретно-образната, така и абстрактно-логическата информация. У тях в достатъчна степен са развити и конкретно-образният, и абстрактно-логическият компонент на мисленето, т.е. те имат формирано мислене от хармоничен тип, което е цел на обучението по математика. Б) Студенти, които по-бързо и по-леко възприемат абстрактно-логическата информация, а се
затрудняват при възприемане на конкретно-образна информация. У тях е формирано мислене от аналитичен тип. За тези студенти е необходимо допълнително обучение, насочено към развиване в достатъчна
степен на конкретно-образния компонент на мисленето им. Ефективни средства при това обучение са
четенето на чертежи и конкретизирането на абстрактната информация. В) Студенти, които възприемат
бързо и леко конкретно-образна информация, но се затрудняват при възприемането на абстрактно-логическа информация. У тях е формирано мислене от геометричен тип. За тях е нужно допълнително обучение, насочено към развиване на способност да представят нагледно абстрактните количества и пространствени отношения и към развиване на абстрактно-логическия компонент на мисленето им. Ефективни средства при това обучение са: конкретизирането на абстрактните отношения и аналитичното изразяване на възприетата конкретно-образна информация.
Индивидуални различия при преработване на математическа информация. В обучението по
математика могат да бъдат разграничени три случаи, при които студентите преработват възприетата от
тях информация: 1) когато решават задача от познат тип; 2) когато решават задача от непознат или от неалгоритмичен тип; 3) когато разкриват нов алгоритъм за решаване на задачи или определящите свойства
на ново понятие или на нов тип задачи. Преработването на математическата информация и в трите
случая е предимно изпълнителна и контролна дейност. То започва с изграждане на изходна хипотеза (изходна идея за решаване на дадената задача). След това се съставя план и се извършва серия от опити, насочени към потвърждаване на тази хипотеза. Изграждането на изходна хипотеза се основава на възприетата преди това информация, а съставянето на плана се основава на изградената хипотеза. Опитите за
преработване на възприетата информация се провеждат по съставения план. Резултатите, получени при
промеждането на отделните опити, се съпоставят с търсените резултати. Ако се установи несъответствие, изходната хипотеза и планът за преработване на получената информация се уточняват. Ако
изходната хипотеза не се потвърди, изгражда се нова, съставя се план и се извършва нова серия опити.
При решаването на задачи от познат тип изходната идея и планът за преработване на получената информация са известни; необходимо е само да бъдат актуализирани и конкретизирани. Актуализирането им се осъществява едновременно с откриване на съществените за типа задачи признаци, а
конкретизирането им – с откриване на съществените за конкретната задача признаци. След това преработването на получената информация се извършва, като се прилагат познати правила за извод. Индивидуалните различия у студентите при решаване на задачи от познат тип се проявяват в следните групи.
А) Студенти, които помнят и могат да възпроизведат общите идеи и методи за решаване на задачите с
позната структура и умеят да ги прилагат при решаването на отделни конкретни задачи с такава структура. Обучението на тези студенти протича нормално, те не се нуждаят от помощта на преподавателя. Б)
Студенти, които или не помнят и не могат да възпроизведат общите идеи и методи за решаване на задачи с позната структура, или не умеят да ги прилагат за решаване на конкретни задачи с такава структура.
За тези, които не помнят общите идеи и методи за решаване на задачи е нужно допълнително обучение,
насочено към развитие на обобщена и оперативна математическа памет; за тези, които помнят общите
идеи и методи за решаване на задачи, но не могат да ги прилагат при решаването на конкретни задачи с
позната структура, е нужно допълнително обучение, насочено към обогатяване на техния опит, за тях
трябва да се осигурят достатъчен брой упражнения за придобиване на такъв опит, като се има предвид,
че броят на упражненията е различен за различните студенти.
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Съществуват значителни индивидуални различия у студентите при решаването на задачи от нов
или от неалгоритмичен тип. Те се проявяват и при изграждането на изходната идея, и при съставянето
на плана, и при изпълнението на този план. Различия има и в характера на извършваните опити. Тук може да се отделят следните групи студенти. А) Способни студенти, които леко и бързо изграждат изходната хипотеза и съставят план за решаване на задачата. Те извършват система опити, подчинени на определен план, насочени към потвърждаване на определена хипотеза; извличат допълнителна информация
от провежданите опити и съобразно с нея правят изходна хипотеза или съответстващия й план, т.е. изпълнителната и контролната им дейност се преплита тясно и с допълнителна ориетнировъчна дейност.
Тези студенти могат да предвидят дали извършваните от тях опити ще потвърдят изградената хипотеза
още преди да са завършени. Б) Студенти, които се затрудняват при изграждане на хипотезата или при
съставяне на плана. Те правят хаотични нецеленесочени и немотивирани опити и само случайно могат да
попаднат на правилния път и да решат задачата; не извличат такава информация от провежданите опити.
За да изгради изходна хипотеза и да състави план за решаване на задачата, студентът трябва предварително да се ориентира в даденото в текста й положение и в поставения проблем, като ги осмисли и
запомни. След това трябва да извърши серия опити, насочени към разкриване на скрити закономерности
между дадените и търсените количествени и пространствени отношения, като извлече допълнителна
информация от тези опити. Въз основа на тази информация и на възприетата преди извършване на
опитите той изгражда изходна хипотеза и я конкретизира, съставяйки план за решаване на задачата. Едва
тогава трябва да пристъпи към извършване на серия опити, подчинени на съставения план и насочени
към потвърждаване на изградената хипотеза.
Значителни са и индивидуалните различия у студентите при разкриване на нов алгоритъм, на
определящи признаци на нов тип задачи, на ново математическо или логическо понятие. В този случай
като резултат от преработването на получената информация студентите трябва да получат обобщен
извод, т.е. количественото натрупване на математически знания у тях трябва да прерастне в качествено
изменение на тези знания. Индивидуалните различия у студентите се проявяват именно при прехода от
по-ниско към по-високо ниво на общност и абстракция в усвояването на математическите знания. Тук
могат да бъдат отделени следните групи студенти. А) Студенти, които могат да открият непознато общо
в дадено множество обекти от разглеждането само на един конкретен обект. Това са най-способните
студенти. Те възприемат всяка конкретна задача като представител на цяло множество задачи, които
имат една и съща формална структура, но съдържат различни конкретни данни; откриват алгоритъм за
решаване на задачите от определено множество от решаването само на една задача от това множество;
откриват определящите понятието признаци от разглеждането само на един обект от обема на понятието.
Те извършват обобщението без да сравняват и откриват сходство между отделните обекти. Основават се
само на анализиране, абстрахиране и синтезиране. Б) Студенти, които откриват непознатото общо постепенно от разглеждането на достатъчен брой конкретни обекти, при които са варирани несъществените
признаци и са запазени само общите. Това са мнозинството студенти. При разкриване на нов алгоритъм
за решаване на задачи, на нова структура задачи, при изграждане на ново математическо или логическо
понятие е необходимо диференцирано обучение.
Индивидуални различия в стила на мислене на студентите. Индивидуалните особености на
обучаемите по отношение на уравновесеността при вземане на решения и по отношение на различните
качества на мислене като: гъвкавост, самостоятелност, критичност и др., взети заедно, образуват цялостна структура, която наричаме стил на мисленето. Различията в стила на мислене на студентите се проявяват в съотношението между ориентировъчната, изпълнитената и конкретната дейност и в качественото
изпълнение на тези дейности. Могат да бъдат отделени следните групи. А) Студенти, които вземат бързо
решение и с риск. Ориентировъчната и контролната им дейности са недостатъчни и най-често се провеждат едновременно и на едно и също ниво на общност и абстракция с изпълнителната дейност. При
решаване на задача те изграждат хипотеза, без да са проучили пълно дадената в условието на задачата
информация, към решаването на задачата подхождат, без да са съставили подробен план. Често преминават от един етап на решаване към друг, като се опитват да изпълняват няколко операции едновременно. Те често допускат грешки, тъй като се изисква по-голяма съсредоточеност. Характерно за тези студенти е бързото преминаване от подробно към съкратено изпълнение на математически и логически
операции. Темпът им на работа е бърз, работят уверено даже и при непозната ситуация. Неуспехите при
изпълнителната дейност у тях водят до допълнителна ориентировъчна и контролна дейност, но не и до
бърз отказ от работа. Б) Студенти, които изграждат изходна хипотеза, съставят план и го изпълняват с
риск. За разлика от първата група, те анализират пълно предадената им информация и чак тогава вземат
решение, рискуват само когато срещнат затруднения. Изграждат изходна хипотеза бързо, без да са
преценили всички възможни варианти и преминават към решаване на задачата, без да са съставили
подробен план. При неуспех бързо се отказват от изградената хипотеза и преминават към друг вариант.
За учениците от двете групи е нужно допълнително обучение, насочено към развиване на умения:
подробно и пълно да анализират и осмислят предаваната информация; да изграждат хипотеза, след като
направят преценка на възможните варианти; да съставят подробен план като разграничават ясно всички
отделни етапи; да изпълняват последователно отделните етапи, като проверяват получените резулатати
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при всеки етап. В) Студенти, които вземат бавно решения, ориентировъчната и контролната им дейност
значително преобладава над изпълнителната. Те трудно се насочват към определена изходна хипотеза,
внимателно и бавно съставят план за преработка на информацията, обмислят подробно всеки отделен
етап, преди да го изпълнят. Изпълняват съставения план бавно и неуверено, като правят непрекъснати
проверки на получаваните от тях резултати. При решаването на задачата трудно преминават от един етап
към друг. При откриване на грешки веднага се отказват от изходната хипотеза и съставения план.
Темпът на работа на тези ученици е много бавен. Г) Студенти, които са много внимателни при вземане
на реше-ния. Ориентировъчната им дейност преобладава пред изпълнителната и контролната. Колебаят
се да из-градят хипотеза и да съставят план. Проучват ненужна информация, за да се предпазят от
грешки. Работят по-неуверено от студентите от предходната група. За двете последни групи е нужно
допъл-нително обучение, насочено към стимулиране на по-голяма решителност при вземане на решения.
Д) Студенти, които са уравновесени при вземане на решение, те проучват пълно предаваната им информация, внимателно я анализират, преценяват възможните варианти за преработване на получената инфомация, и тогава изграждат ихходна хипотеза и съставят план. Решителни са при вземане на решения,
темпът на работа е умерен. При тези студенти няма съществени индивидуални различия относно гъвкавостта, дълбочината и самостоятелността на мислене. Абстрактно-логическият и конкретно-образният
компонент на мислене у тях са еднакво добре развити, преобладаваща и ръководна роля има първата [3] .
Индивидуални различия при съхраняване на математическата информация. Съхраняването
на получената информация е тясно свързано с нейното възприемане и преработване. То подпомага възприемането и преработването на новата информация. Съхраняването на получената математическа информация е необходимо условие за постигане на краткост, яснота и простота на мисленето при преработването на възприетата информация. Индивидуалните различия у студентите при този психически процес
са всъщност индивидуални различия при запознаването с получената по-рано информация и при възпроизвеждането й. Те могат да бъдат от различно естество: анализиране и систематизиране; запомняне без
преработване; запомняне и възпроизвеждане на конкретно-образна или на абстрактно-логическа информация. Различия има и в скоростта,точността и трайността на запаметяването: някои запомнят точно и в
пълен обем; други запомнят само отделни части; някои лесно и бързо възпроизвеждат запомненото, други възпроизвеждат трудно, непълно, неточно и др.
В зависимост от способността за съхраняване на получената математическа информация, студентите могат да бъдат обособени в следните групи. А) Студенти, които анализират и систематизират
получената от тях информация; бързо, точно, пълно и трайно запаметяват и леко възпроизвеждат основната, съществената част от нея - определящите понятията свойства, логическите връзки между понятията
и между свойствата на едно и също понятие, логическите схеми за даване на доказателства и опорните
пусктове в тях, структурата на задачите, общите методи за решаване. Математическата памет на такива
студенти има обобщен, избирателен и оперативен характер. Те запомнят само онази част от информацията, която е изчистена от конкретно съдържание и представлява обобщени структури; запомнят конкретното, но само докато работят с него и след това се стремят да го забравят. Това е оптималният начин
за съхраняване на получената математическа информация. Б) Студенти, които анализират и систематизират получаваната от тях информация, но нямат диференциран подход към отделните й части. Те се
стремят да запомнят еднакво пълно, точно и трайно и основното и второстепенното, и същественото и
несъщественото, и общото и конкретното. Паметта на тези студенти няма обобщен и избирателен характер, тя е претрупана с излишна информация и се налага да са ползва външна памет. Обикновено тези
студенти запаметяват и възпроизвеждат по-лесно конкретни количествени и пространствени отношения,
конкретни числа и фигури. За тях е нужно допълнително обучение, насочено към развитие на математическа памет с обобщен, избирателен и оперативен характер, към развитие на умение да систематизират
получаваната от тях информация, като я подчиняват на определени основни идеи.
Индивидуални различия при предаване на математическата информация. Предаването на
математическа информация от обучаемите се извършва посредством речта. Речта се дели на вътрешна и
външна, която от своя страна се дели на устна и писмена, а те - на диалогична или монологична. В обучението по математика се използва предимно устната и писмената монологична реч, която изисква
висока култура на мисленето и речта, съблюдаване на законите на логиката, задълбочено познаване на
родния и на математическия език. При нея трябва да бъдат много добре обмислени: съдържанието на речта и езиковата й безупречност; планът, по който трябва да бъдат изложени мислите; логичността и формата на изложението. Индивидуалните различия у студентите при предаването на математическа информация са всъщност индивидуални различия в речта им. Те се дължат на различия в мисленето или в
усвояването на математическия език и се проявяват предимно като различия в правилността, съдържателността, разбираемостта или в логичността на речта. Индивидуалните различия в речта на сутдентите
не се дължат само на индивидуални различия в мисленето им. Родният и математическият език, на които
се предава математическата информация, имат свой речников фонд и своя граматика. Прраявилността,
съдържателността, разбираемостта и логичността на речта на студентите зависят до голяма степен от
богатството на речника им. За студентите с недостатъци в речта е необходимо допълнително обучение,
насочено към развиване на отделните качества на мвисленето, към обогатяване на речника им.
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Непосредствено влияние оказва и речта на преподавателя. Тъй като при обучението по математика
преобладават обясненията и логическите разсъждения, необходимо е речта на преходавателя да бъде
кратка, ясна, строго логична и последователна.
В заключение можем да направим следните изводи. Възприемането, преработването, съхраняването и предаването на математическа информация могат да бъдат провеждани на различни нива, всяко
от които се характеризира с определена степен на общност и абстракция, с използване на определени
логически структури, с определен език (употреба на логически и математически термини и символи и на
правила за свързването им). Затова не може да се говори за обучение по математика въобще, а за обучение по математика на дадено ниво [2].
Основна задача на обучението по математика на дадено ниво е да развие у студента умение да
възприема, преработва, съхранява и предава математическа информация на това ниво и да му даде
достатъчна подготовка за преминаване къмследващото, по-високо ниво. Ако тази задача е решена
успешно, може да се твърди, че обучението по математика е допринесло за математическото развитие на
студентите. Да се определи оптималното ниво, на което може да бъде провеждано обучението по
математика е трудна методическа задача. Основните нива, на които може да се провежда обучението по
математика съответстват на основните етапи в еволюцията на математическите идеи, методи и език [2].
При обучението по математика във висшето училище могат да бъдат отделени две основни нива.
Първото се характеризира с изграждане на понятия – първични и производни. На това ниво се
разглеждан конкретни модели на съвременни абстрактни теории. Второто ниво се характеризира с
преминаване от конкретни модели към абстрактни теории и оттам – към построяване на нови конкретни
модели. Това е нивото, на което се разработва съвременната математика [2]. Най-труден е преходът от
едно основно ниво към друго. Този преход изисква коренно преустройство на мисленето, тъй като при
него се преминава към ново качествено състояние на знанията, уменията и навиците, към нови
логически структури, към обогатяване на математическия език. За да се намалят трудностите, този
преход трябва да бъде осъществен последователно чрез преминаване през междинни нива, в които се
въвеждат постепенно все повече елементи от следващото по-високо ниво.
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LECTURERS AND TEACHING IN HIGHER SCHOOLS
Maria N. Veleva
Abstract: The teaching in the higher schools sets as prerequisite adequate professional competencies.
Competencies have a variable nature. Here are presented the most essentially components of the variable
conceptual variability of the lecturers in higher schools, to be more precise& competency in the discipline,
taught by respective lecturer, competencies in related disciplines, competencies in key disciplines, competencies
in disciplines in the respective subject and competencies in the area of ecological-social-economical knowledge.
The theoretical analysis is backed by an example from the practice in training of graduated teachers in primary
schools in college circumstances.
Key words: professional competency, conceptual competency, variable competency
І. Постановка на проблема. Днес висшето образование става все по-актуално за абитуриентите
от всички видове средни училища. И не само за тях: то включва преквалификацията на много професионалисти с определена специалност, привлича интересите на абсолвентите към повече от една диплома за
висше образование. Тук отчитаме безспорния факт, без да коментираме причините за това.
Големият интерес към висшето образование за пореден път поставя въпросът за неговото качество. Това е повод да се обърнем към проблемите за еквивалентност на дипломи за висше образование,
получени в различни висши учебни заведения /ВУЗ/ на страната, за „конвертируемост” на дипломите в
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чужбина и по-конкретно в страните на Европейския съюз, с които контактите на българските специалисти в бъдеще ще бъдат най-големи. Разрешаването на тези проблеми изисква анализ на атмосферата в
нашите ВУЗ по отношение на студентското познание – учебно, научно, професионално; как се създават
съответните интереси и как те се развиват в процеса на следването. Първостепенно значение за
създаване и развиване на интересите на студентите във ВУЗ и осъществяване на съответно познание
имат пре-подавателите. Именно те, заедно с цялата университетска среда – книги, информационни
технологии, междуличностни отношения и научни контакти – определят в интелектуалната и духовната
среда, в която се развиват бъдещите специалисти с висше образование.
Целта на настоящето изложение, което е част от научно-практическо изследване, е представяне на
най-съществените компоненти на професионалната компетентност на преподавателите във ВУЗ, които
съдействат за поддържане на академична атмосфера за интелектуалното развитие и израстване на специалистите с висше образование. Определяме и задачите на изследването, които се отнасят до разкриване
на компонентите на професионалната компетентност на преподавателите във ВУЗ заедно с тяхното
съдържание. Инструментариумът включва теоретичен анализ, приложен за преподаването на университетските преподаватели, което представлява част от професионалната им дейност.Очакваните резултати
ще послужат за аргументиране на „академизма” във ВУЗ, за определяне на критерии за сравняване на
различни ВУЗ по показател „академизъм”, за подпомагане на преподавателите и преподаването във ВУЗ
в контекста на академизма.
Актуалността на проблема е съществена. Особено днес, когато различни изследователски центрове и централи ранжират висшите училища в България по най-различни показатели и критерии, които
имат своето значение, но компилацията от данни не дава адекватна характеристика на съответните училища за подготовка на специалисти с висша квалификация. Според нас, духът на едно висше учебно заведение се създава безспорно от традициите, от стабилността и сигурността на образователните ценности, създавана ежегодно и ежедневно от преподавателите и преподаването.
II. Вариативна концептуална компетентност на преподавателите от ВУЗ. Днес обучението на
студентите във ВУЗ непрекъснато се улеснява откъм организация и информация. Те участват в редовни
форми на обучение, в задочни, кореспондентски, в дистанционни и смесени форми на пряко и косвено
участие в процеса на обучението. Информационната осигуреност на всички видове обучение също така е
разнообразна; богати библиотеки, много издания за самоподготовка и за индивидуално трениране. Компютрите са факт на обучението, ИНТЕРНЕТ също. Каква е ролята на преподавателите и преподаването в
това многообразие на информационни източници? Във всички случаи непрекъснато намалява ролята на
преподавателя като източник на информация, а расте неговото участие в познанието на студентите и в
тяхното възпитание, в изграждането на личността на студентите като професионалисти, като граждани,
като носители на хуманизма на XXI век, разбирана като душевност и като духовност.
Анализът на постиженията в съвременната дидактика на висшето образование показва, че изследваната компетентност на преподавателите във ВУЗ „е необходимо да се представи във вид на взаимодействащи си и взаимнопроникващи образованието компоненти. В структурата на компетентността
могат да се обособят: 1/ съдържание, 2/ дейност и 3/ личностни компоненти” [2].
Първата компонента се отнася преди всичко до владеене на научната дисциплина и нейната редукция до учебна дисциплина, която се представя от университетския преподавател. За учения в научен
институт, основополагащо условие е компетенцията по съответната научна дисциплина. За преподавателя във ВУЗ по съответната учебна дисциплина са необходими и други компетенции.
За дидактическата трансформация на науката в учебна дисциплина са необходими специфични
междунаучни знания, които са в основата на междудисциплинарността във ВУЗ. Всяка учебна дисциплина безспорно е свързана повече или по-малко с всички останали учебни дисциплини в една специалност. За осъществяването на тази свързаност, дисциплините във всяка специалност на ВУЗ се класифицират на фундаментални, специализиращи, технологически, практически и такива, които разширяват
професионалните компетенции на студентите, като например усвояването на чужди езици, на компютри
и на комуникации чрез Интернет. Изхождайки от методологията на цялостната подготовка на студентите в сферата на избраната специалност, необходимо е преподавателите да имат компетенции в различна
степен за връзката на собствената дисциплина с останалите в системата на специалността, на факултета,
на висшето учебно заведение. Освен това, съвременният университетски преподавател е необходимо да
има съответни познания (свързани със собствената дисциплина) в сферата на екологията, на социалната
и икономическата проблематика, регулираща познавателните дейности и способности на студентите.
На преподавателите от ВУЗ е необходима „концептуална компетентност, изразяваща квинтесенцията на специалността, към която се числи собствената дисциплина” [2]. Съществено е да се отбележи,
че концептуалната компетентност на преподавателите по определена дисциплина се мени в зависимост
от това в коя специалност фигурира тя. В едни специалности определена дисциплина е фундаментална –
например педагогика в специалностите за подготовка на студентите по предучилищна и начална училищна педагогика; същата дисциплина в други специалности е специализираща или профилираща – например педагогика в специалностите по научните направления физика, химия, биология, съответните филологии и пр. „Структурата на концептуалната компетентност… изхожда от следните съображения: Зна-
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нието от която и да е една страна на въпроса за специалиста е недостатъчно, тъй като въз основа на такива знания никакви решение не могат да се вземат. Знанието по своята същност е комплексно,
неделимо и отделните разпокъсани части не представят система от знания. Но то (знанието – б.м. М.В.)
няма да стане интегрирано, ако неговите компоненти се изучават поотделно. Интегративността се
нуждае от преподаватели, които работят във взаимодействие. Такъв алгоритъм в действията дава
съвършено друго качество на знанията, тъй като при интегративното обучение се изработват
асоциативни връзки, които всъщност характеризират качеството на знанията” [2]. Познанието на
преподавателите по различните дисциплини в сферата на научната и професионалната подготовка на
студентите от една специалност е необходимо да се осъществява на концептуално равнище. Излишно е
да се поставят условия за задълбо-ченост в тази сфера, защото те са невъзможни и неосъществими.
Всички тези изисквания към преподавателите от ВУЗ в смисъла на техните компетенции определя
фундаментален подход към тяхната подготовка и професионална дейност, чиито смисъл е в холизма – в
холистнчния подход при подготовката на специалистите с висше образование. Същността на този
подход в разглеждания случай се определя от вариативната концептуална компетентност /ВКК/ на
преподавате-лите във ВУЗ, чиито компоненти включват компетенции в областта на преподаваната
дисциплина /КД/, компетентност по система от дисциплини /КСД/, компетентност по ключови
дисциплини на специално-стта /ККД/, компетентност в сферата на еколого-социално-икономически
знания /ЕСИ/. Именно тези знания поставят пред съвременната педагогика на висшето образование
приоритетната задача, която се заключава в масовото развитие на интегративното, бихме казали, на
холистичното мислене. Така концеп-туалната компетентност на преподавателите се състои от 4
компоненти, изразени по следния начин:
ВКК = КД + КСД + ККД + КЕСИ
Вариативната концептуална компетентност на преподавателите от ВУЗ се отнася към съдържателната компонента на тоталната компетентност. Другите компоненти които бяха определени по-горе, а
именно дейностната и личностната остават извън сферата на представеното тук изложение.
ІІІ. Компетентност на преподавателите по методика на обучението по природо- и родинознание /МОПР/ при обучението на бъдещите начални учители.
1. Компетентност по своята дисциплина /КД/. МОПР е сечението между педагогика,
природознание и родинознание – от друга. Компетентността се отнася до съдържанието на това сечение.
2. Компетенции по система от дисциплини /КСД/. Тук първостепенна е ролята на методическите
дисциплини: методика на обучението по български език и литература /МОБЕЛ/, методика на обучението
по математика /МОМ/, методика на обучението по изобразителните изкуства, методика на физическото
възпитание, методика на музикалното обучение и възпитание, методика на обучението по труд и техника. Съществена е ролята на чуждоезиковото обучение със съответната методика, както и на обучението
по информатика и информационни технологии с Интернет.
3. Компетенции по ключови дисциплини /ККД/. Ключовите дисциплини тук са на първо място
фундаменталните дисциплини дидактика, теория на възпитанието, начална училищна педагогика, обща
психология, педагогическа и възрастова психология,
4. Компетенции по екология, социални и икономически наука /КЕСИ/. Основополагащи са
знания-та по ноология – интерпретирането на ноосферата от социално-икономически позиции.
СХЕМА
Вариативна концептуална компетентност на преподавателите по МОПР от ВУЗ (ВКК)
педагогика
КД

природознание
родинознание

частни дидактики
КСД

чужди езици
компютри

начално-училищна педагогика
ККД

психология
физиология

екология
КЕСИ

икономика
ноология

Легенда:
КД – компетентност по преподаваната дисциплина
КСД – компетентност по сродни дисциплини
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ККД – компетентност по ключови дисциплини
КЕСИ – компетентност по екология, социални науки и икономика
ІV. Заключение. Едва ли някой е дал определение на това, кое определя академизма във ВУЗ. И
тук няма да бъде дадено такова определение. Но безспорно изброените по-горе компетенции осигуряват
научна и познавателна отзивчивост на преподавателите спрямо студентите и колегите в сферата на
научното, учебното и професионалното познание.
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TEACHING MATHEMATICAL ANALYSIS WITH MAPLE
Dimcho K. Stankov, Slavka K. Slavova
Abstract: Computer algebra systems (CAS) become a powerful tool for better understanding of
mathematics. There are many arguments for their use in mathematics education: more realistic applications, the
analysis of real data, a better understanding of functions, more student involvement and discovery, multiple
solution approaches to a problem. Modern computer software such as Maple, can and should be used to help
students learn abstract mathematical ideas by getting them involved in constructing the ideas. In this paper we
describe how to introduce the basics of Maple in a local student training programme and demonstrate how to
use it in Mathematical analysis.
Key words: computer algebra systems, Maple, mathematical analysis.
Системите на компютърната алгебра (Computer algebra systems – CAS) са важен дял от компютърната математика и би следвало да намерят полагащото им се място в обучението по математика. Те
представляват съвкупност от теоретични, алгоритмични, апаратни и програмни средства, предназначени
за ефективно решаване с компютри на видове математически задачи с висока степен на визуализация
при отделните етапи на решаване. В наши дни системите на компютърната алгебра имат високо математическо равнище и по обема на използваните в тях математически методи, и по самите реализации;
непрекъснато се обновяват, като всяка следваща версия разширява възможностите на предходната без
промяна на базата. Те работят по следния начин - математическите обекти се задават от потребителя на
входния език на системата, след това тя ги превежда във вътрешно (символно) представяне, символният
процесор на системата изпълнява исканите преобразувания или изчисления и дава отговора. Алгоритмите на тези вътрешни преобразувания имат алгебрична природа, което е отразено и в названието
компютърна алгебра.
CAS възникват през втората половина на ХХ век:
• 50-те години – създаване на отделни програми за решаване на конкретни задачи на машинен език,
например, първите програми за диференциране на функция;
• 60-те години – поява на алгоритмични езици на високо равнище; изследвания за създаване на
общи алгоритми и програми за различни класове изрази; разработени са програмните системи
Reduce, Macsyima, MATLAB, Scratchpad, Formac с общо предназначение;
• 80-те години – развитие на изчислителната техника, поява на системите Maple и Mathematica с
развит потребителски интерфейс, на системите Scratchpad-ІІ и Smalltalk от ново поколение за
отчитане на абстрактни типове данни; повечето от първите CAS са предназначени само за числени
пресмятания, превръщащи компютъра в голям калкулатор за бързо, точно и автоматично изпълняване на аритметични и логически операции с числа или масиви от числа по въведена програма;
поради голямата сложност на автоматизация на решенията на задачи в аналитичен вид, първите
системи са създадени само за големи ЕИМ;
• 90-те години – интеграция на символните и числените пресмятания, усъвършенстване на Maple и
Mathematica; рязко нарастване на апаратните възможности на компютрите поради бързата смяна
на поколенията микропроцесори, което позволява да се разширят възможностите на съществуващите CAS за реализация на нови алгоритми и да се повиши интелектуалността им на базата на
абстрактни типове данни и изкуствен интелект.
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CAS първоначално се делят на специализирани и универсални. Специализираните системи са проектирани и предназначени за решаване на конкретни задачи, например, от статистиката. Към първите се
отнасят Eureka, MathCAD, MATLAB, предоставящи широки възможности за числени методи на анализа и
графична интерпретация на резултатите, като MATLAB е лидер в областта на научните и инженерните
пресмятания, моделиране на физични системи и управление на технически обекти. Универсалните системи са ориентирани към широк кръг математически задачи, макар да имат в библиотеките си частни пакети. Към тях се отнасят Maple, Mathematica, Derive, MuPAD, Reduce, Maxima, Axiom с лидери първите две
- те решават аналитично сложни алгебрични, трансцендентни уравнения, неравенства и системи; намират производни и интеграли; решават системи обикновени или частни диференциални уравнения; имат
включени специализирани пакети подпрограми за решаване на задачи от аналитичната геометрия, линейната и тензорната алгебра, теорията на числата, комбинаториката, теория на групите, числена апроксимация, линейна оптимизация (симплекс-метод), теория на вероятностите и статистика, финансова
математика, имат великолепни графични възможности. Универсалните системи стават все по-популярни
за преподаване на математически ориентирани дисциплини и за научни изследвания. Те имат различен
синтаксис на езика за ползване, различен обем на библиотеките, различни вътрешни структури и използвани алгоритми, заради което се отдават предпочитания на една или друга друга система, но и много
повече общи свойства, отколкото различия и затова след усвояване на една от системите, преходът към
друга не е сложен проблем.
MATLAB и MathCAD, предназначени основно за инженерни пресмятания, постепенно се превръщат в универсални. Числовата система MATLAB съдържа подпрограма, включваща символния процесор
на Maple V. От друга страна, Maple съдържа специализиран пакет, използващ изчислителния процесор
на MATLAB, който пресмята по-бързо. Системата MathCAD също има вграден символен процесор,
пригоден за решаване на несложни задачи. Съвременните системи добавят към алгебричните си възможности и тези на мощен числов процесор, на редактор на научни текстове, качествена графика и визуализация на изследванията. Такива универсални системи са база знания, заменят справочниците, те са многофункционални, имат добре разработен графичен интерфейс и предоставят пълен набор от възможности за научни изследвания.
Основни компоненти на CAS са: интерфейс, ядро, библиотеки, пакети за разширение, система за
справки. Интерфейсът на съвременните CAS е характерен за всички Windows-приложения, осигурява
присъщите за тях удобства на работа и дава възможност на потребителя да се обръща към ядрото със
своите искания и да получава на екрана резултата от решението. Ядрото съдържа кодове на множество
бързо изпълними функции и процедури, осигуряващи достатъчно представителен набор от вградени
функции и оператори на системата. Функциите и процедурите, включени в ядрото, се изпълняват бързо,
ако не са твърде много. Затова обемът на ядрото се ограничава, но към него се добавят библиотеки на
по-редки процедури и функции. Ядрото, библиотеките, пакетите за разширение и системата за справки
на съвременните CAS акумулират знания от областта на математиката, натрупани в развитието й през
вековете. Затова CAS се отнасят към интелектуалните програмни продукти, едно от предназначенията на
които е да се предоставят знания в областта на числените методи за пресмятане и моделиране, аналитичната математика и съвременната графика. Спектърът от задачи, решавани със CAS е широк: провеждане на математически изследвания, изискващи изчисления и аналитични преобразувания; разработка и
анализ на алгоритми; математическо моделиране и компютърен експеримент; анализ и обработка на
данни; визуализация, научна и инженерна графика; разработка на графични, числени и аналитични приложения. Тъй като CAS съдържат оператори за базови изчисления, то почти всички алгоритми, отсъстващи в стандартните функции, може да се реализират чрез написване на собствена програма. Според
броя на цитиранията в Интернет, получени по данни на Google от края на 2006 г., най-популярни в света
са: Maple, следвана от Derive, MATLAB,Mathematica и MathCAD.
MathCAD е създадена през 1986 г. като многофункционална интерактивна изчислителна система
на компанията Мathsoft (http://www.mathcad.com/) Названието й идва от съкращението на Мathematical и
абревиатурата CAD (Computer-Aided Design). В системата най-пълно е реализиран принципът WYSIWYG
(What You See Is What You Get – каквото виждате, това и получавате), в резултат на което записът на пресмятанията има почти стандартен вид. Тя се отличава с рационалност, енциклопедичност на числените
методи, мощна графика, пакети за инженерни приложения.
Mathematica (http://www.wolfram.com), създадена през 1988 г. от компанията Wolfram Research,
има мощно универсално ядро, способно да работи на различни компютърни платформи, многофункционален език за програмиране, ориентиран към математически приложения, съвременен
потребителски интерфейс и обширен набор приложни пакети и разширения. Системата обединява
изходни данни, описания на алгоритмите за решаване на задачи, програми и резултати от решения в найразнообразна форма (математически формули, числа, вектори, матрици, таблици и графики), решава
голям кръг задачи в диалогов режим без традиционно програмиране.
MATLAB (http://www.mathworks.com/), създадена от компанията MathWorks през 1984 г., е една от
най-старите системи за автоматизация на математически изчисления, построена върху разширено
представяне и прилагане на матрични операции, намерило отражение в названието й - MАТrix
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LАВoratory. MATLAB има специални средства за електротехнически и радиотехнически пресмятания
(операции с комплексни числа, матрици, вектори и полиноми, обработка на данни, анализ на сигнали и
цифрова филтрация), обработка на изображения, средства, отнасящи се до нови направления в науката и
техниката, илюстрирани с множество примери. Тя предоставя достъп до огромен брой подпрограми за
изчисление, съдържащи се в библиотеката NAG Foundation Library на компанията Numerical Algorithms
Group Ltd. Това е уникална колекция от реализации на съвременните числени методи на компютърната
математика, създадени през последните 30 години, съчетана с мощни средства за графична визуализация
и анимационна графика.
Близка до Maple е популярната малка система Derive (http://www.chartwellyorke.com/derive.html),
създа-дена в 1988 г. Рязко нарастналата й популярност е свързана с подходящо сливане на разработилата
я малка компания Soft Warehouse Inc. и голямата корпорация Texas Instruments Inc., произвела микрокалкулатори с вградена система Derive. Масовото им пускане повлиява на популярността на системата,
известна като „бисерът” на символната математика поради малките изисквания към апаратните ресурси,
минимален обем на дистрибутива, надежност и висока мощност на изчисления, аналитични преобразувания и функционално програмиране. Derive е учебна програма за начално равнище.
Световният лидер Maple (http://www.maplesoft.com/) е създадена през 1980 г., като съвместна разработка на Университета Ватерлоо, Канада и Висшето техническо училище ETHZ, Цюрих, Швейцария
(в превод Maple означава клен, а символът на Канада е кленовият лист). Първоначално университетска
разработка, насочена към приложения в образованието, сега тя е мощна универсална CAS, способна да
решава широк клас задачи, представлява удобна интелектуална среда за математически изследвания и се
ползва с голяма популярност в научните кръгове. Maple се състои от компактно и ефективно ядро (процедури, написани на езика С и добре оптимизирани), библиотеки, написани на Maple-език, и развит външен интерфейс. Има превъзходно организирана обширна база данни за помощ, огромен обем математически материал с пакети за разширение. Символният анализатор на Мaple е най-силната част (затова е
заимстван и включен в други CAS), а също и пакетите за подготовка на научни публикации Scientific
WorkPlace и Math Office for Word. мощните инструментални приложения Maple Power Tools. Особено
ефективна е системата в обучението по математика. Пакетът Student съдържа уникални средства за обучение по елементи на класическата, дискретната и приложната математика, в т.ч. и инструменти за поетапно решаване (step by step) 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 чрез 2D- и 3D- графики и анимации. Тази особеност може да се използва за изобразяване на процеси, протичащи в реално време.
Поради абстрактния си характер математиката има широк диапазон на приложение. В основата на
много математически модели на процеси и явления е понятието функция. То е фундаментално понятие и
за самата математика. Изучаването на свойствата на функциите се извършва чрез понятията и методите
на математическия анализ. Да илюстрираме някои приложения на Мaple в основния курс по математически анализ за колежанската специалност „Информационни технологии”. В курса се разглеждат понятия и твърдения от: реални числа и числова ос; основни елементарни функции; производна и диференциал на функция; теореми за средните стойности; приложения на производната за изследване на функция; редове от реални числа и степенни редове; примитивна функция и неопределен интеграл; определен
интеграл и приложения; функции на две и повече променливи. Основното съдържание се илюстрира с
редица класически примери от геометрията и физиката, както и от икономиката, например: маргинални
величини в икономиката; еластичност на търсенето; оптимизационни модели; равновесни точки; точка
на спадащ доход; взаимовръзки между два продукта; интерполиране на функции. Повечето твърдения се
привеждат без доказателства. Доказателствата на останалите твърдения не винаги са строги и често са
изложени на базата на геометрични (нагледни) заключения. Основните методи се илюстрират със задачи. Целта е бързото усвояване на свойствата на разглежданите фундаментални математически операции
(граничен преход, диференциране, интегриране и други), математически характеристики (монотонност,
екстремум, изпъкналост, вдлъбнатост и други), както и методите за решаването на основните задачи.
Идеята за граница е основополагаща в математическия анализ. Всички по-важни понятия като непрекъснатост, производна, интеграл се дефинират чрез граница. Границата на една функция y=f(x) характеризира поведението й, когато аргументът x се приближава към предварително избрана стойност x0 .
Пример 1. Да се изследва поведението на функцията f ( x) = x − 1 , когато аргументът x се приблиx+2
жава към числото 1; а) със стойности < 1; б) със стойности > 1; в) по произволен начин.
Представа за изследваното поведение на функцията можем да добием като даваме стойности на
аргумента x, които стават все по-близки до числото 1. Резултатите от пресмятанията са дадени в табл.1 и
те показват, че както и да се приближава аргументът x към числото 1, винаги стойностите на функцията
се приближават към числото 0. С други думи, когато x е близко до 1 (т.е. разстоянието между x и 1 става
малко), то стойността f(x) е близко до числото 0 (т.е. разстоянието между f(x) и 0 става малко). В този
случай на математически език се казва, че границата на функцията f, когато x клони към 1, е равна на 0.
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Таблица 1
→1

x

0

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,99

0,999

f(x)

-0,5

- 0,2

- 0,154

-0,111

-0,071

-0,034

-0,003

-0,0003

→0

x

2

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,01

1,001

→1

0,25

0,143

0,117

0,091

0,063

0,032

0,003

0,0003

→0

x

0

1,5

0,6

1,3

0,8

1,1

0,99

1,001

→1

f(x)

-0,5

0,143

0,091

-0,071

0,032

-0,003

0,0003

→0

f(x)

- 0,154

Представа за поведението на функцията, когато х е близо до 1, можем да добием и като построим
част от графиката на функцията близо до 1 с Maple. За целта използваме командата plot(f(x), x= а..b), но
можем да въведем и допълнителни параметри, например, y=c..d , друг цвят на графиката, защото Maple
чертае в червено (color – black blue brown green khaki orange pink violet ...около 20 цвята), или с друга
дебелина (thickness – приема цели стойности от 0 до 15), иначе се подразбира 0. Незадължителните
параметри се отделят със запетая.
plot((x-1)/(x+2),x=-1..3,y=-3..3,color=blue,thickness=3);

Фиг.1

Да обобщим направените изводи от примерa.
Дефиниция 1. Нека функцията f е дефинирана в крайния интервал ∆ и x0 ∈ ∆ или x0 е край на

∆ . Казва се, че числото λ е граница на функцията f, когато x клони към x0 , ако на всяко положително
число

ε

може да се съпостави положително число

δ

(зависещо от

ε ) така,

че щом x ∈ ∆ ,

x ≠ x0 и

удовлетворява неравенството x − x0 < δ , да е изпълнено неравенството f (x) − λ< ε .
Условието x − x0 < δ означава, че разстоянието между x и x0 е по-малко от

f (x) − λ< ε - че разстоянието между f(x) и λ е по-малко от

ε . Ако числата ε

и

δ

δ

, а неравенството

стават малки (близки

до нулата), то разстоянието между x и x0 ще става малко (x ще се приближава до x0 ) и разстоянието
между f(x) и λ ще става малко (f(x) ще се приближава до λ ). Следователно условието за граница можем
да изкажем по следния начин: f(x) се приближава до λ , когато x се приближава до x0 . Записваме

lim f ( x) = λ или

x→ x0

f (x) 
→λ
x→x0

Техниките за пресмятане на граници се дават от теорема 1.
Теорема 1. Нека функциите f и g са дефинирани в крайния интервал ∆ и x0 ∈ ∆ или x0 е край на

∆ . Ако lim f ( x) = λ и lim g ( x) = p , то e изпълнено:
x→ x0

x → x0

[
]
2. lim[ f ( x) − g ( x)] = λ − p ;
x →x
3. lim [ f ( x) . g ( x)] = λ. p ;
x→ x

1. lim f ( x) + g ( x) = λ + p ;
x → x0

0

0



4. lim f ( x) = λ , ако p ≠ 0 и g ( x) ≠ 0 ;


x → x0

 g ( x) 

5. lim n f ( x) =
x → x0

p

n

λ , ако

n

λ съществува.

Пример 2. Да се пресметнат границите:
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x 2 − 3x + 2 ;
x → −2 3 x 2 − x + 1

x2 − 5x + 6
;
x→3
x2 − 9

б) lim 4 − 3x + x 2 ;

а) lim

в) lim

x→1

г) lim

x→10

x −1 − 3
.
x −10

Прилагаме правилата за намиране на граници от теорема 1. За пресмятане на граница с Maple се
използва командата limit(функция,точка).
2
2
а) lim x − 3 x + 2 = ( −2) − 3.( −2) + 2 = 4 + 6 + 2 = 12 = 4 .
2
2
x →−2

3x − x + 1

3.( −2) − (−2) + 1

12 + 2 + 1 15

limit((x^2-3*x+2)/(3*x^2-x+1),x=2);

5

0

б) lim 4 − 3x + x = 4 − 3 + 1 = 2 .
2

x →1

limit((4-3*x+x^2)^(1/2),x=1);
За означаването на квадратен корен може да се се използва и sqrt.
limit(sqrt(4-3*x+x^2)^(1/2),x=1);
В случаите в) и г) числителят и знаменателят клонят едновременно към нула. Налице е неопределеност от вида 0 върху 0 (използва се символът  0  ), която разкриваме чрез преобразуване на числи0
 
теля и знаменателя с цел да отделим множители, които клонят към нула.
в) lim
x →3

x 2 − 5x + 6
( x − 3)( x − 2)
x−2 1
= lim
= lim
=
2
x
→
3
x
→
3
( x − 3) x + 3)
x+3 6
x −9

limit((x^2-5*x+6)/(x^2-9),x=3);
1/6
x −1− 9
г) lim x − 1 − 3 = lim ( x − 1 − 3)( x − 1 + 3) = lim
=
x→10 ( x − 10)( x − 1 + 3)
x→10
x→10
x − 10
( x − 10)( x − 1 + 3)

= lim

x→10

1
1
x − 10
=
= lim
x
→
10
( x − 1 + 3) 6
( x − 10)( x − 1 + 3)

limit((sqrt(x-1)-3)/(x-10),x=10);
1/6
Границата може да бъде намерена и като се въведе нова променлива за получаване на рационален
израз
 x −1 = t


x −1 − 3 
t −3
t −3
1
2
lim
= x = t + 1
= lim
=
 = lim
x→10
t →3 t 2 − 9
t →3 (t − 3)(t + 3)
x − 10
6
 x → 10 ⇒ t → 3


Пример 3. Да се установи с Maple съществуват ли следните граници:
а)

sin x
x →0
x

lim

б)

lim sin
x →0

1
x

а) limit(sin(x)/x,x=0);
1
plot(sin(x)/x,x=-15..15,y=-1.5..1.5,thickness=2); (фиг.2,а)

Фиг.2,а

Фиг.2,б

б) limit(sin(1/x),x=0);
plot(sin(1/x),x=-3..3,y=-1.5..1.5); (фиг. 2,б)
В този случай Мaple не може да намери границата, а съмо посочва интервала, в който варират
стойностите на функцията, когато х се приближава до 0. Но от графиката се вижда, че функцията няма
граница, когато х клони към 0
В пример 1 разгледахме два специални начина на приближаване на аргумента x към числото 1 със стойности < 1 и със стойности > 1. В тези случаи възникват понятията лява и дясна граница.
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Дефиниция 2. Нека функцията f е дефинирана в интервала ∆ и x0 e вътрешна точка на ∆ , т.е.

x0 ∈ ∆ и не е край на ∆ . Казва се, че числото λ1 ( λ2 ) е лява (дясна) граница на функцията f, когато x
клони към x0 , ако f(x) се приближава до

λ1( λ2 ), когато x се приближава до x0 отляво (отдясно), т.е. със

стойности по-малки (по-големи) от x0 . Записваме:

→λ1
lim f ( x ) = λ1 или f (x) x
→x0

x → x0
x< x 0

x<x0

( lim f ( x) = λ2 или
x → x0
x > x0

f (x) 
→λ2 )
x→x0
x>x0

Лявата и дясната граници на f се наричат още едностранни граници на функцията f в x0 .
Следващото твърдение показва в какво отношение се намират едностранните граници и границата
на функцията f в точката x0 .

λ , когато x клони към x0 , тогава и само тогава,
когато f има лява и дясна граница в x0 и тези две едностранни граници са равни на λ , т.е.
Теорема 2. Функцията f има за граница числото

lim f ( x ) = λ ⇔

x → x0

lim f ( x ) = lim f ( x ) = λ .

x → x0
x < x0

x → x0
x > x0

Пример 4. Да се построи с Maple графиката на функцията f(x), зададена по-долу и да се намерят
едностранните й граници в точките 0, 1 и 2. Има ли функцията граница в тези точки?
х<0
− 1

f ( x) =  x 2
0 ≤ x ≤1
2 x
x >1

Когато функцията е зададена с няколко закона, в Maple се използва командата piecewise. В случая
на едностранна граница командата е limit(<функция>,<точка>,<страна>), като в полето <страна> се
изписва left в случай на лява или right в случай на дясна граница.
f:=piecewise(x<0,-1,x>1,2*x,x^2);
х<0
− 1

f :=  2 x
1< x
 x2
otherwise

Да построим графиката на функцията (фиг. 3).
plot(f,x=-3..3,color=blue,thickness=4,discont=true);

Фиг.3

limit(f,x=0,left);
limit(f,x=0,right);
limit(f,x=0);
limit(f,x=1,left);
limit(f,x=1,right);
2
limit(f,x=1);
limit(f,x=2,left);
4
limit(f,x=2,right);
4
limit(f,x=2);
4
От извършените с Maple пресмятания се вижда, че само в точката 2 функцията има граница, равна
на 4. В точките 0 и 2 функцията няма граница, но има различни едностранни граници.
Изложената до тук концепция за граница може да бъде доразвита в случаите, когато аргументът x
става произволно голям (клони към + ∞ ), когато става произволно малък (клони към − ∞ ) или когато
границата има това свойство.
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Пример 5. Да се начертае с Maple графиката на функцията f ( x) = 1 и се изследва поведението й,
x
когато x се приближава към + ∞ и когато се приближава към − ∞ .
plot(1/x,x=-5..5,y=-5..5,color=green,thickness=4, discont=true);

Фиг.4

Нека оставим x да се приближава към + ∞ . Това става чрез стойности, които се отдалечават от
началото на координатната система по положителната посока на абсцисната ос. От фиг. 4 се вижда, че
когато стойностите на аргумента x стават големи, съответните на тях стойности на функцията стават
близки до 0. Същият резултат получаваме и когато стойностите на x стават малки (приближават се към
− ∞ ). Тези два факта записваме така:
1
Limit(1/x,x=infinity)=limit(1/x,x=infinity);
lim
=0
x→ ∞ x
Limit(1/x,x=-infinity)=limit(1/x,x=-infinity);

lim

x → ( −∞ )

1
=0
x

Дефиниция 3. Нека функцията f е дефинирана в интервала ( a , + ∞ ) . Казва се, че числото

λ е гра-

ница на функцията f , когато x клони към + ∞ , ако f(x) се приближава до λ , когато x приема големи
стойности (приближава се до + ∞ ). Нека функцията f е дефинирана в интервала ( −∞ , b ) . Казва се, че
числото λ е граница на функцията f , когато x клони към − ∞ , ако f(x) се приближава до
приема малки стойности (приближава се до − ∞ ).Записваме:
→λ и lim f ( x) = λ или f (x) 
lim f ( x) = λ или f (x) 
→λ.
x→+∞
x→−∞
x → +∞

λ , когато x

x → −∞

Пример 6. Да се изследва с Maple поведението на функциите

sin x
x

и

1
sin , когато x се
x

приближава към + ∞ и когато се приближава към − ∞ .
Графиките на двете функции от фиг.2,а и фиг 2,б подсказват следните резултати
Limit(sin(x)/x,x=infinity)=limit(sin(x)/x,x=infinity);
Limit(sin(x)/x,x=-infinity)=limit(sin(x)/x,x=-infinity);
Limit(sin(1/x),x=infinity)=limit(sin(1/x),x=infinity);
Limit(sin(1/x),x=-infinity)=limit(sin(1/x),x=-infinity);

Ако се върнем към графиките на основните елементарни функции и постъпим както с функцията f ( x) = 1 ще получим следните важни граници:
x

1. lim c = c ;
x → ±∞

2. lim a x = 0 , при a > 1 ;
x→−∞

4. lim arctgx =
x →+∞

π

;

2
6. lim arccotgx = 0
x → +∞

3. lim a x = 0 , при 0 < a < 1 ;
x→+∞

5. lim arctgx = − π ;
x → −∞

2

7. lim arccotgx = π
x→ −∞

Пример 7. Да се пресметнат границите:
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4x 3 − 2x + 7 ;
x → ±∞ 2 x 3 + x 2 − 5 x + 1

а) lim

б) lim

x

x

в) lim

;

г) lim x2 + x − x .

;

x→+∞
x +1
x +1
2
7 

2 7
x 3 . 4 − 2 + 3 
4− 2 + 3
3
4
4
x
2
x
7
−
+
x
x

 = lim
а) lim
x
x
= = 2,
= lim
x
→
±∞
x →±∞ 2 x 3 + x 2 − 5 x + 1
x →±∞
1
5
1
1 5
1 

2+ − 2 + 3 2
x 3 . 2 + − 2 + 3 
x x
x
x
x
x


x → +∞

x → −∞

2

2

защото според правилата за пресмятане на граници е изпълнено
5
1
2
7
1
lim
= lim 3 = lim = lim 2 = lim 3 = 0 .
x→±∞ x
x →±∞ x
x → ±∞ x 2
x → ±∞ x
x → ±∞ x
limit((4*x^3-2*x+7)/(2*x^3+x^2-5^x+1),x=infinity);
2
limit((4*x^3-2*x+7)/(2*x^3+x^2-5^x+1),x=-infinity);
2
б) lim

x

x

x

x

=
1
1
1 

2
| x | . 1+ 2
x . 1+ 2
x 1 + 2 
x
x
 x 
1
1
x
= 0.
= lim
= lim
= 1 , защото | x | = x при x > 0 и xlim
2
→
+∞
x
x→+∞
x
→
+∞
1
1
1+ 2
x. 1 + 2
x
x

x → +∞

x +1
2

= lim

x → +∞

= lim

x→+∞

2

limit(x/sqrt(x^2+1),x=infinity);
в) lim

x→ −∞

x
x +1
2

= lim

1
| x | . 1+ 2
x

защото | x | = − x при x<0.
limit(x/sqrt(x^2+1),x=-infinity);
г) lim

1

x

x → −∞

x 2 + x − x = lim

= lim

x → +∞

(x

2

= lim

x

x→ −∞

+x−x

1
( − x) . 1 + 2
x

)( x

= lim

1

x → −∞

1
− 1+ 2
x

-1

2

+x+x

) = lim x

2

+ x − x2

x → +∞
x2 + x + x
x2 + x + x
x
x
1
1
= lim
= lim
= lim
= .
x→+∞
x →+∞ 
x
→
+∞
2
1
1
1 
| x | . 1+ + x
1+ +1
x  1 + + 1
x
x
x 

x → +∞

= -1,

x → +∞

=

limit(sqrt(x^2+x)-x,x=infinity);

1/2
1
Пример 8. По графиката на функцията f ( x) = да се изследва поведението й, когато x се приблиx
жава към 0 (фиг. 4)
Нека x се приближава към нулата отдясно, т.е. с положителни стойности. Тогава от фиг. 4 се вижда, че съответните функционални стойности се отдалечават от началото на координатната система по
положителната посока на ординатната ос, т.е. стават произволно големи (приближават се към + ∞ ).
Аналогично установяваме, че когато x се приближаваме към нулата отляво, то стойностите на функцията
стават произволно малки (приближават се към − ∞ ). Тези две факта записваме така:

Limit(1/x,x=0,left)=limit(1/x,x=0,left);
Limit(1/x,x=0,right)=limit(1/x,x=0,right);
( или

1
= −∞
x → 0- x
1
lim
=∞
x → 0+ x
lim

1
1
= −∞ и lim = +∞ съответно).
x →0 x
x →0 x
x<0
x >0

lim

Дефиниция 4. Нека функцията f е дефинирана в интервала (a,b) и x 0 ∈ (a, b) Казва се, че + ∞

( − ∞ ) е граница на функцията f, когато x клони към x0 , ако f(x) се приближава към + ∞ ( − ∞ ), т.е.

става произволно голямо (малко), когато x се приближава до x0 . Записваме

→+∞
lim f ( x) = +∞ или f ( x) x
→x0

x→ x0

( lim f ( x) = −∞ или f (x) 
→−∞ )
x→x
x → x0

0
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По подобен естествен начин се дефинират и границите: lim f ( x) = ±∞ и lim f ( x ) = ±∞ .
x → +∞

x → −∞

Ако отново се върнем към графиките на основните елементарни функции и постъпим както с

1 , ще получим следните важни граници:
x
x
1. lim a = +∞ , при a > 1;
2. lim a x = +∞ , при 0 < a < 1;

функцията f ( x) =
x→+∞

x →−∞

3. lim log a x = +∞ , при a > 1;

4. lim log a x = −∞ , при 0 < a < 1;

5. lim log a x = −∞ , при a > 1;

6. lim log a x = +∞ , при 0 < a < 1;

7. lim tgx = +∞ ;

8.

x → +∞

x →0
x >0

x→
x<

9.

π

π

x → +∞

x →0
x >0

lim tgx = −∞ ;
x→

2

x>

2

lim cotgx = −∞ ;

π

2

π

2

10. lim cotgx = +∞ .

x →0
x<0

x →0
x >0

Правилата за намиране на граници от теорема 1 могат да бъдат обобщени и за случаите, когато

lim f ( x) = ±∞ или lim g ( x) = ±∞ .

x → x0

x → x0

Пример 9. Да се пресметнат границите:
а) lim ( −5 x 3 + 6 x 2 − x + 2) ;

б) lim (2 x 4 − 3x 2 − 5 x + 6) ;

x →+∞

2 x 5 + 3x 4 − 2 x 2 + 1
в) lim
;
x →−∞
x 2 − 5x + 2

x→−∞

г) lim
x→2
x< 2

x −3
;
x2 − 4

д) lim
x →1
x >1

x−2 .
x2 −1

6 1
2
− 2 + 3 ) = ( +∞ ).( −5) = −∞ ,
x x
x
6
 1
2
защото lim x 3 = +∞ и lim = lim  − 2  = lim 3 = 0 .
x → +∞
x → +∞ x
x → +∞
x
→
+∞
x
 x 
а) lim (−5 x 3 + 6 x 2 − x + 2) = lim x 3 .(−5 +
x → +∞

x → +∞

−∞
3
5
6
б) lim (2 x 4 − 3 x 2 − 5 x + 6) = lim x 4 .(2 − 2 − 3 + 4 ) = (+∞).2 = = +∞ .
x → −∞
x → −∞
x
x
x
∞
limit(2*x^4-3*x^2-5*x+6,x=-infinity);
 3 2 1
3 2 1
x 5 . 2 + − 3 + 5 
2+ − 3 + 5
5
4
2
x x x 
3
x x x = (−∞).2 = −∞
в) lim 2 x + 3x − 2 x + 1 = lim 
= lim x .
2
x
→
−∞
5 2
x→−∞
x
→
−∞
x − 5x + 2
 5 2
1− + 2
x 2 .1 − + 2 
x x
 x x 
−∞
limit((2*x^5+3*x^4-2*x^2+1)/(x^2-5*x+2),x=-infinity);
limit(-5*x^3+6*x^2-x+2,x=infinity);

г) lim
x →2
x<2

x−3
−1
(x −3) = −1 и lim( x 2 − 4) = 0 , като x2 −4 приема отрицателни
=
= +∞ , защото lim
2
x
→
2
x →2
x −4 −0
x<2

стойности за x < 2 и x близко до 2 .
limit((x-3)/(x^2-4),x=2,left);

∞

д) lim x − 2 = − 1 = −∞ .
x →1 x 2 − 1
+0
x >1

−∞
limit((x-2)/(x^2-1),x=1,right);
От училищния курс по математика е известна важната роля на числото π . Друга фундаментална
константа в математиката е числото на Непер. То се означава с буквата e и по дефиниция е следната
деф.

граница: e = lim 1 +
x → +∞



x

1  . Числото e е ирационално, то се записва в Maple с exp(1) и чрез командата

x

evalf е пресметната с точност до осмия знак

нова

Логаритмите на положителните числа x при осдеф.

e се наричат естествени или натурални и се означават с ln x : ln x = log e a . Показателната функция
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e x се нарича експоненциална и играе основна роля в математиката. Функциите e x и ln x са взаимноx
обратни, техните свойства са като свойствата съответно на показателната функция a и логаритмичната
функция log a x , когато a>1, а графиките им са симетрични спрямо ъглополовящата y=x на І и ІІІ квадx

рант. Функцията e се означава в Maple с exp(x), а ln x - с log(x).
x

Пример 10. Да се начертаят с Maple на един чертеж графиките на функциите e и ln x . Да се
изследва поведението им в краищата на дефиниционните им области.
plot([exp(x),x,log(x)],x=-10..10,y=-10..10,color=[red,green,blue],thickness=2,discont=true);
Графиките на двете функции от черт 5 подсказват следните резултати
Limit(exp(x),x=infinity)=limit(exp(x),x=infinity);
Limit(exp(x),x=-infinity)=limit(exp(x),x=-infinity);
Limit(log(x),x=infinity)=limit(exp(x),x=infinity);
Limit(exp(x),x=infinity)=limit(exp(x),x=infinity);

Фиг. 5

Пример 11. Да се обосноват с Maple следните забележителни граници и се начертаят на един
чертеж графиките на функциите

ln(1 + x)
=1
x→0
x

lim

e x −1
=1
x →0
x

lim

limit(ln(1+x)/x,x=0); limit((exp(x)-1)/x,x=0);
1
plot([(log(1+x))/x,(exp(x)-1)/x],x=-3..6,y=0..6,color=[blue,green],thickness=3);

(фиг. 6)

Фиг. 6

Пример 12. Последователно намиране на граница на функция. Пакетът Student съдържа
подпакет Calculus1 (математически анализ), който се извиква с командата with(Student[Calculus1]).
Особен интерес в него представляват последователните изчисления. Поетапният режим Rule (правило) се
включва с командата infolevel[Student[Calculus1]] := 1. В него се поддържа темата Limit Rules – правила
за изчисляване на граници (Lim). Да намерим паследователно (step-by-step) следната граница.
with(Student[Calculus1]):
infolevel[Student[Calculus1]] := 1:
Прилагаме правилото за намиране граница на сума от две функции чрез Rule[sum]
Rule[sum](Limit(x^2+x*sin(x),x=Pi/2));

lim

π
x →  
2

x2 + x sin( x ) =  lim x2  +  lim x sin( x ) 
 x →  π    x →  π 

 
 
  2     2 


Прилагаме правилото за намиране граница на степен чрез Rule[power]
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Rule[power](%);

lim

π
x →  
2

2

x 2 + x sin( x ) =  lim x  +  lim x sin( x ) 
 x →  π    x →  π 

  2     2 


Прилагаме правилото за намиране граница на произведение от две функции чрез Rule[product]
2
Rule[product](%);
lim x2 + x sin( x ) = lim x + lim x
lim sin( x )


 x →  π 
  2 

π
x →  
2






 x →  π 
  2 


  x →  π 
   2 





Прилагаме правилото за пресмятане границата на степенна функция чрез Rule[`^`]
Rule[`^`](%);

1
2
lim x2 + x sin( x ) =  lim x  + π  lim sin( x ) 
π
 x →  π   2  x →  π 

x →  
2
  2  
  2 


Прилагаме правилото за пресмятане границата на степенна функция чрез Rule[`^`]
Rule[`^`](%);

lim

π
x →  
2

x2 + x sin( x ) =

π2 1
+ π lim sin( x ) 
4 2   π 

 x →  2 
  


Прилагаме правилото за пресмятане границата на функцита sin чрез Rule[sin]
Rule[sin](%);

lim x2 + x sin( x ) =

π
x →  
2

1 2 1
π + π
4
2

В следващите примери се търси граница на числова редица като частен случай от граница на
функция и се въвежда следният съкратен запис за намиране на граница.
Пример 13. Да се изобразят графично следните числови редици и се намерят границите им
c:=n->1/n;
b:=n->n^(-3/2);
a:=n->(1+sqrt(n))/(n^2+sqrt(n)+1);
Да изобразим графично трите редици (фиг. 7), като използваме параметъра style=point).
plot([с(n),b(n),а(n)],n=1..10,color=[green, blue,red],style=point);

Фиг. 7

Limit(c(n),n=infinity): %=value(%);
Limit(b(n),n=infinity): %=value(%);
Limit(a(n),n=infinity): %=value(%);
И трите редици клонят към 0, но с различна скорост – най-бързо клони към 0 редицата b(n).
Пример 14. Да се намерят следните граници:
Limit(sin(1/n),n=infinity); %=value(%);
Limit(n^2/log(n),n=infinity); %=value(%);
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Limit(n^2/2^n,n=infinity); %=value(%);
Limit(1000^n/n!,n=infinity); %=value(%);
Limit((5*n^12-5*n^7+2*n^3-4*n+10)/(2*n^12+3*n^10-7*n^8-2*n^5-n^3+n^2-3),n=infinity);
%=value(%);
Limit((sqrt(n^4+4)-2)/(sqrt(n^2+2)+n),n=infinity); %=value(%);
Централна фигура в процеса на обучение продължава да е преподавателят, използването на CAS
предоставя на обучаващия и на обучавания свобода в избора на форми и методи на работа. Компютърът
трябва да допълва (а не да заменя), според нас, традиционните форми на обучение. Сред преподавателите по математика съществува обосновано опасение, че използването на CAS ще влоши математическата подготовка на обучаемите, така както калкулаторът ги разучи да смятат. Изходът е в премереното
във времето обучение с класическите понятия и методи на математиката и прилагането на CAS. Тук е
мястото да се прояви квалификацията и компетентността на преподавателя. Очевидно е, че успешното
използване на CAS е възможно само при условие, че се познават основите на математиката. Нещо
повече, за да се използват всички възможности на такива пакети като Maple е нужна висока математическа култура. Реалността днес е такава, че компютърните технологии бързо се развиват и стремително
навлизат в ежедневието и в образованието. Искаме или не, но студентите предпочитат да изучават
математика не с методите на минали векове, а с поддръжката на новите информационни и компютърни
технологии.
Над 3 милиона студенти, учени и специалисти от различни области използват Maple. Университетите в Cambridge, Stanford, Oxford, London, Waterloo и много други прилагат системата за учебни и
научни цели, а за промишлени цели Maple се използва от водещи корпорации като Boeing, Bosch, Canon,
NASA, Toyota, Sun Microsystems, Hewlett Packard, Motorola, General Electric, Daimler-Chrysler, Ford и др.
Системата е много добра за формулировка, решаване и изследване на различни математически модели, а
алгебричните и средства съществено разширяват диапазона на проблемите, които могат да бъдат решени
на качествено равнище. Сега научните работници имат въможност да използват изключително
повишената производителност на Maple и един от най-големите и най-добрите Интернет ресурси на
компанията Waterloo Maple - Maple Application Center (http://www.mapleapps.com/) . В него може да се
намерят статии на професионалисти-математици (Mathematics), учебни материали (Education и Education
Рower Тools), технически статии (Engineering), научни статии от други области (Science, Finance,
Statistics&Data Analysis, Research Power Tools), статии на програмисти (Computer Science, Maple Tools) и
много други.
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СЕКЦИОННИ ДОКЛАДИ
ПО НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА НАСОЧЕНОСТТА НА ЛИЧНОСТТА
НА 5-7 ГОДИШНИТЕ ДЕЦА
Красимир В. Иванов
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГЛ. АС. КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ, ШУ „ЕПИСКОП
К. ПРЕСЛАВСКИ”, ПК ГР. ДОБРИЧ, Е-MAIL: PEDСOLLEGE@DOBRICH.NET
ON SOME PROBLEMS OF THE DISPOSITION OF THE PERSON
IN 5-7 YEAR OLD CHILDREN
Krasimir V. Ivanov
Abstract: The article describes the disposition of the person as a basic systemic unit in the structure of
personality. The study proves that the stable hierarchical sphere of motivation affects some types of disposition
of the child’s personality.
Key words: disposition of the child’s, personality, dominating motives, motivating system
Насочеността на личността заема централно място и има определяща роля в структурата на
личността. В известен смисъл това понятие съвпада по значение и смисъл с понятията идентичност (Е.
Ериксон), жизнен стил (А. Адлер), отношение (В.И. Мясищев). Не напразно К. Платонов в предложената
от него динамична йерархична структура на личността назовава намиращата се най-високо в йерархията
подструктура на насочеността. Насочеността е най-важното свойство на личността, в което се отразява
основното съдържание на човека като социално същество. По насочеността можем да определим основните ценности и стремежи на човека, неговото отношение към заобикалящата го действителност, тя
определя неговата целенасоченост и активност, неговата дейност.
Както за всяко сложно психическо явление, така и за насочеността съществуват множество определения, които доста се различават едно от друго. Някои психолози определят насочеността твърде общо
като избирателна активност (А.Г. Ковалев, В.И. Мясищев), други, като Б. Ананиев, Б. Теплов, Н. Левитов свеждат насочеността като съставна част от характера. Най-приемливо изглежда определението на
Л.Божович, според която насочеността е резултат от наличие на определена структура на неговата мотивационна сфера. „Наличието на устойчиво доминиращи мотиви на поведение и дейност на детето създава насоченост на неговата личност” – пише тя. [3, 333] Насочеността на личността е едновременно и резултат и показател за наличие на устойчива йерархическа структура на мотивите. В зависимост от това
какви именно мотиви по своето съдържание и строеж са станали доминиращи се определя и вида на
насочеността, нейното съдържание. Подобно схващане за същността на насочеността споделят П.
Николов, Л. Десев, и др.
Основни признаци на насочеността на личността са нейната целеустременост, нагласата, отношението към другите хора и към самия себе си. Можем следователно да формулираме по-пълно насочеността като сложно свойство на личността, което се определя от йерархична система от потребности,
доминиращи мотиви и се изразява в жизнените цели, нагласи, отношения и активно поведение и дейност
за тяхното постигане. Като сложно, системо-структурно образувание на личността насочеността притежава определена структура, изразяваща се в съвкупността на подбудителните сили на личността. Има
различни схващания за структурните компоненти на насочеността. Повечето автори посочват като
основни компоненти влеченията, желанията, потребностите, интересите, нагласите, убежденията,
идеалите.
Посочвайки структурните според него компоненти на насочеността К.Платонов предлага и качествена характеристика на насочеността като акцентира на следните нейни качества: равнище на осъзнатост; широта; интензивност; устойчивост; действеност.[7, 34-35] Към тях можем да прибавим и качествата цялостност, избирателност и индивидуалност.
Когато говорим за насочеността на личността, трябва да правим разлика между ситуативна насоченост и насоченост на поведението, определена от доминиращи мотиви. Ситуативната насоченост е подчинена на условията на ситуацията, тя е зависима от тях и в много случаи може да се различава съществено от насочеността на личността в истинския смисъл на думата. Освен това трябва да се прави разлика между насоченост на личността и насоченост към определена дейност.
На основата на съдържанието на доминиращите мотиви като основна характеристика на насочеността на личността се правят опити за класификацията й. Поради това, че за характеристиката на личността като цяло най-съществено значение има нейното отношение към себе си, към обществото и към изпълняваната дейност в общи линии се приема деленето на насочеността на личността на три основни вида: групова (обществена, алтруистична) - в основата й са групови мотиви; лична (престижна, егоистична)
- в основата й са лични, егоистични мотиви; делова – в основата й са мотиви, породени от дейността.
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За да можем да разкрием в по-голяма степен същността на насочеността, трябва да проследим взаимоотношенията на насочеността с други основни характеристики на личността. В този аспект много
важни са взаимоотношенията на насочеността със самосъзнанието и по-конкретно със самооценката на
личността. Формирайки се самооценката вече става мотив на поведение, който може да заеме водещо
място сред доминиращите мотиви и по такъв начин да окаже съществено влияние върху насочеността на
личността. Друго основно свойство, имащо според нас определена връзка с насочеността, е социалният
статус на личността. Статусът на личността в определена степен корелира със степента и силата на проява на насочеността на личността. Друго важно психическо явление имащо връзка с насочеността са
емоциите и чувствата Изпълнявайки смислообразуващи и оценъчни функции чувствата като самостоятелни мотиви влизат в структурата на мотивационната сфера. Б.И. Додонов даже говори за емоционална
насоченост на личността.
Системно-структурният подход при разглеждане на структурата на личността, на нейните основни
свойства и характеристики е необходим, но не достатъчен за нейното пълно и цялостно изследване. Той
трябва да бъде допълнен с генетическия подход, изискващ всяко явление да се разглежда в неговото развитие. Всички насочени досега схеми, структури, взаимозависимости се разглеждаха така да се каже, на
„хоризонтално” равнище, а това противоречи на самата същност на личността. Г. Олпорт подчертава, че
личността като всяка жива система е „открита система”, т.е. тя съществува само непрекъснато взаимодействайки със своето обкръжение. Тя е по-скоро процес, отколкото завършен продукт. Непрекъснатото
развитие е основна форма на съществуване на личността [1]. „Може да се каже, че основен способ на съществуване на личността е развитието, но то се изразява в появата на личностно-психологически образувания, в прехода на личностните системи на ново ниво на функциониране и формиране на нови психологически стратегии за решаване на жизнени, социално детерминирани задачи”, отбелязва Л.И.
Анициферова [2, 37]. Затова е необходим преход от структурно-статично изследване на психологическата организация на личността към процесуално-динамическо.
Несъмнено е, че както за по-пълното теоретично изясняване на проблемите на насочеността, така
и за решението на практическите задачи за формирането й е необходимо изследване на проявите на
насо-ченост на децата през различните възрастови етапи. Ние смятаме, че особено важно е да се разкрие
как се заражда една или друга насоченост и какви са нейните особености през тези етапи. Още Л.С.
Виготски отбелязва, че при прехода от една възраст към друга растат и качествено се изменят не само
отделните психически функции, но и тяхното съотношение, тяхната структура. При това развитието им е
неравномерно. За всяка от тях съществува период на оптимално развитие. Тази методологическа
постановка на Л. С. Виготски важи с пълна сила и за насочеността на личността като централно
личностно образувание.
Ръководейки се от тези теоретични съображения, ние си поставихме за цел да открием началния
етап на формирането на насочеността на личността, да посочим взаимоотношението между отделните
видове насоченост, както и спецификата на тяхното проявление на този начален етап. Хипотезата на
изследването е, че на основата на изградилата се устойчива, йерархична мотивационна система през горната предучилищна възраст като ново личностно образувание, обединяващо останалите личностни свойства, се формира определена насоченост на личността. В настоящото изложение, което е част от едно мащабно и цялостно изследване се описва реализацията на следната конкретна задача: да се определи степента на формираност на насочеността на личността в края на предучилищната възраст. С помощта на
специални експериментални методики да се отделят групи деца с преобладаване на групова, лична (егоистична) и делова насоченост.
Като основни показатели за диагностицирането на насочеността на личността приемаме: основните доминиращи мотиви на поведение (делови, лични и групови); поведението на децата в процеса на
основните дейности (игрова, учебно-възпитателна и трудова); поведение в останалите режимни ситуации. Обект на изследване бяха 80 деца от детските градини в гр. Добрич. По своя характер изследването
е констатиращо. Методите, насочени към откриване на преобладаващите мотиви на поведение се реализираха чрез две методики: методика №1 „Бърз и сръчен” и методика №2 „Ориентировъчна анкета” (ОА).
Методика №1 „Бърз и сръчен” е модификация на методиката за изследване на насочеността на
личността, разработена от В.Е. Чудновски [10]. Тя се основава на описаните в литературата факти
свидетелствуващи за това, че изменението на мотива съвършено неволно и неосъзнато влияе върху скоростта на реакциите, точността на възприятието и т.н.
Експерименталното изследване беше проведено с апаратура за изследване на зрително-двигателните реакции – т.нар. „апарат на Пиорковски”. Експерименталната методика беше включена като една от
няколкото игри от състезанието „Бързи, смели, сръчни”. На децата се обясняваше, че играта се нарича
„Бърз и сръчен” и че се провежда с автоматична играчка. Експериментът се проведе в четири серии –
една предварителна (фонова) и три основни.
Първата основна серия беше свързана с откриването на делова насоченост. Съобщихме, че тези
деца, които имат най-много точни натискания, които показват, че са най-бързи и сръчни, ще участват в
нови трудни, но интересни дидактични игри. Деловият мотив беше: Да участвам в трудна, но интересна
игра. Втората основна серия имаше за цел да установи наличието на лична насоченост. На основата на
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резултатите от първите две серии децата от експерименталните групи се разделяха на два отбора –
„Мълния” и „Стрела”. Необходимо беше да се изберат капитани на отборите. Това трябваше да бъдат
„най-бързите и сръчни” деца от всеки отбор, които получат максимален резултат. Личностният мотив беше за самоутвърждаване, за лично първенство. Чрез третата основна серия трябваше да се определи наличието на групова насоченост. Тя бе проведена под формата на състезание между отборите. Отборът,
чиито състезатели получат общо най-много червени точки, т.е. допуснат най-малко грешни реакции
получаваше флагче „Първенец”.
И при трите основни серии децата изпълняваха една и съща дейност, поставени им беше една и
съща цел за действие, условията бяха едни и същи. Различието беше само в мотивацията на действията.
Преди изпълнението на всяко дете като че ли между другото напомняхме съответния мотив. Всички 80
деца, участващи в експеримента, изпълняваха всяка серия по два пъти. Получените данни се подлагаха
на статистическа обработка. Изчисляваше се средната стойност на допуснатите грешки и надежността на
отклонението по Т- критерия на Стюдент.
Методика №2 е модификация на тестовата методика за проучване на насочеността на личността
разработена от чешките психолози В. Смейкал и М. Кучера [8]. Тя е основана на словесните реакции на
опитното лице, свързани с неговата дейност и участието в нея на други хора. У опитното лице се създава
впечатление, че с помощта на този тест се получава „ориентировъчна информация” за самото лице
(оттук названието на анкетата). На практика се получава информация за видовете насоченост на
личността. Тъй като тестът на В.Смейкал и М.Кучера е разработен за възрастни, след щателен анализ на
всеки въпрос и отговорите към него беше съставена анкета с различно от това на оригинала съдържание,
но със същия смисъл. Обработката на резултатите от изследването се извършваше със специален ключ.
В съответствие с поставената задача на изследването – да се определи броя на децата с преобладаване на определен вид мотивация, съответстваща на определен вид насоченост на личността, след извършване на изследването с методика №1 и методика №2 бяха получени следните общи резултати, представени в таблица 1.
Таблица 1. Видове преобладаваща насоченост на децата от
горна предучилищна възраст (5–7 г.)
ЕкспериВъзраст
Всичко
ментална (год)
изследвани
Видове преобладаваща насоченост
методика
деца
групова
лична
делова
неустановена
І
ІІ

5-7
5-7

абс.бр в %
16
20
18
22.5

абс.бр в %
28
35
30
37.5

абс.бр в % абс.бр в %
10
12.5 26
32.5
7
8.75 25
31.25

80
80

Забележка: І – методика №1 „Бърз и сръчен”; ІІ – методика №2 „Ориентировъчна анкета” (ОА)
Анализирайки резултатите ще отбележим следното. В процентно отношение количеството на
деца-та с лична насоченост явно преобладава над децата с групова и делова насоченост. Според нас
причините за преобладаването на тази насоченост са свързани преди всичко с някои възрастови
особености, а така също и с наличието на сложно, противоречиво взаимодействие между детето и
социалната микросреда. Известно е, че периодът на предучилищната възраст е начален период за
формиране на личността на де-тето. През този период действа йерархична система, в която все още
активно се проявяват с доста голяма сила елементарни органически и някои материални потребности,
пряко свързани с доминирането на лични мотиви. През горната предучилищна възраст се наблюдава
известно дистанциране на детето от възрастните, стремеж към относително самостоятелно поведение,
ориентирано по посока на определени еталони. Това дистанциране на детето е същевременно и процес
на самоосъзнаване, на постепенно фор-миране на определена самооценка. Интересното обаче е, че
формиралата се самооценка при повечето деца е доста висока и не отговаря на реалните възможности на
детето през този период.
Я.Л. Коломински експериментално доказва наличието на такава завишена самооценка на децата от
изследваната възраст в сравнение на тяхното ниво на претенции, а така също в сравнение със самооценката на подрастващите през следващите възрастови периоди, но обяснява този факт преди всичко с
действието на емоционални фактори, с афективен стремеж за завишаване на самооценката [5, 300]. Това
според нас е вярно, но недостатъчно обяснение за наличието на завишена самооценка. Наблюдава се неадекватност между афективната и когнитивна сфера на поведение в полза на афективната, несъвпадение
между желание и степен на съзнателност, на възможности.
Фактът, че съществува завишена самооценка изисква много по-задълбочен анализ, включващ наличието на егоцентрично мислене и свързаната с него слабост на сравнението като мисловна операция,
липсата на повишен самоконтрол и сложното противоречиво въздействие на социалната микросреда.
В своята теория за развитието на детския интелект Ж. Пиаже отбелязва, че съществена особеност
на интелекта през дооперационалния стадий (2-7 год.) е неговия егоцентризъм. С това понятие той означава позицията на детето в света. Детето разбира света чрез своята гледна точка, без да допуска съ-
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ществуването на друга (чужда). Егоцентризмът се изразява в неспособността на детето да застане на
чужда позиция и да разгледа тази позиция като единствена от възможните. Тази позиция води до две
следствия: детето не изпитва потребност да обоснове собствените си разсъждения; детето не може да
превърне своето мислене в обект на мисленето, да разсъждава върху своите съждения. Детето може да
мисли, но още не може да мисли за своите мисли за своите разсъждения. Тази ограниченост на интелекта
се преодолява чрез различните форми на съвместна дейност [9]. В този смисъл много убедително е
твърдението на Е. Петрова, че „въпросът за самооценката може да бъде правилно разбран в неговия
педагогически аспект само в условията на колективната дейност”. [6]
На практика поради подценяване организацията на играта като основна групова дейност самооценката се формира като че ли повече извън тази дейност. Затова похвалата, одобрението, наградата
като педагогически средства при изпълнението на задачи с определено интелектуално, практическо или
нравствено съдържание извън контекста на груповата дейност в значителна степен води до завишена
самооценка, а същевременно до формиране на лични доминиращи мотиви. Съвсем ясно е също така
прякото въздействие на егоистичните тенденции проявяващи се в семейните отношения и действащи
като образец за подражание. Грубите педагогически грешки, допускани от детските учителки, които се
проявяват във фаворизирането на някои деца, в извращаването на връзките детска учителка - дете и дете
– дете също помагат за формиране на лична насоченост у някои деца.
Сравнението на нашите резултати с резултатите от изследването на насочеността на личността на
подрастващите в периода на средната училищна възраст, получени в лабораторията на Л.И. Божович [4],
показват известно съвпадение на резултатите по посока на висока лична насоченост в сравнение с другите видове насоченост. Трябва да отбележим, че личната насоченост при децата от предучилищна възраст по съдържание се различава до известна степен от съдържанието на личната насоченост у подрастващите. Вече подчертахме, че съществува различие между понятието лично и понятието егоистично.
При децата от предучилищна възраст с преобладаваща лична насоченост насочеността е повече лична,
отколкото егоистична, т.е. детето все още не осъзнава егоизма и не го проявява в неговия истински вид.
Проявявайки лична насоченост, детето се стреми да изяви себе си в положителна светлина и очаква одобрение. За разлика от подрастващите то не скрива истинските мотиви на поведение и ги изявява открито.
Вторият факт, който трябва да отбележим, като анализираме резултатите от изследването е поголемия процент на децата с групова насоченост в сравнение с нашите очаквания. Наличието на деца с
групова насоченост доказва, че целенасочените възпитателни въздействия, правилната организация на
дейностите при известни условия могат да формират у децата определени нравствени мотиви, които да
играят доминираща роля. Установяването на нов тип отношения с възрастните, появата на възможност
да подчинява своето поведение на поставена устойчива цел, наличието на саморегулация на мотивационната система, развитието на познавателната сфера като цяло ни дават основание да приемем, че е
възможно формирането на групова насоченост на поведението на децата.
Посочените по-горе предпоставки са необходимо, но недостатъчно условие за формиране на такава насоченост. Основна и решаваща причина, водеща до създаване на групова насоченост е груповият
ха-рактер на учебно-възпитателната, трудовата и особено игровата дейности в детската градина.
Груповите дейности създават възможност за активно общуване и съвместни действия между децата, което води до формиране на потребност за такива действия, за формиране на обществено ценни мотиви. В това отношение решаващо значение има игровата дейност, като водеща дейност в предучилищната възраст. В своите изследвания Е. Петрова доказва, че именно в играта можем да говорим за колективни отношения, които, макар и проявени в ролево поведение са обществена основа за изграждането на
реални групови мотиви. Както подчертава Е.Петрова, „нравственото изискване в игрова ситуация постепенно поставя в единство игровите и реални отношения”.[6, 223] По такъв начин играта става условие
за възпитаване на групова обществена насоченост на личността на децата.
Друго съществено условие за създаване на групова насоченост, което е налице през този възрастов
период, е подражанието на нравствените действия и постъпки на възрастните от страна на детето. Ролята
на моралния образец на възрастните през горната предучилищна възраст рязко се засилва в сравнение с
предидущите периоди, когато детето подражава на външните, „предметни” действия на възрастните и
това води до формиране на определени поведенчески стереотипи, които обаче могат да имат не само
положително нравствено съдържание.
Голямо значение за изграждането на доминиращи нравствени мотиви за поведение имат също така
зараждащите се през този период сложни нравствени чувства. Макар и не напълно диференцирани от
другите видове чувства нравствените чувства са много силен мотив за нравствено поведение през горната предучилищна възраст. Като смислообразуват и целенасочват поведението на детето в процеса на
общуване те играят ролята на регулатор на детското поведение, способстват за засилване на водещото
положение на груповите мотиви в мотивационната йерархия, повишават тяхната устойчивост и продължителност на действие. На основата на посоченото по-горе имаме пълно основание да приемем съвсем
закономерно наличието на групова насоченост на поведението на децата в края на предучилищната
възраст като преходен, но задължителен етап за формиране на обществена насоченост на личността.
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Резултатите от изследването показват, че най-малък е процентът на децата с преобладаваща
делова насоченост. Този факт още веднъж потвърждава концепцията на Д.Б. Елконин за периодизацията
на дет-ското развитие, в която той отбелязва, че предучилищната възраст е период на преобладаване на
моти-вите, свързани с изграждане на известна система на отношения на детето с другите хора, т.е.
развитие на системата дете – обществен възрастен за сметка на системата дете – обществен предмет.
Наличието на познавателна потребност, на появата на познавателни интереси, развиващият се
стремеж за опознаване на същността на природните и обществени явления са предпоставка за
формиране на преобладаваща делова насоченост на личността у някои деца. Смятаме, че деловата
насоченост на та-зи възраст е свързана до известна степен с някои типологически особености на
нервната система и преди всичко с необходимостта от по-голяма сила и устойчивост на типа висша
нервна дейност които през този възрастов период все още не са налице, което ограничава проявите на
този вид насоченост на личността.
Следвайки тезата на Д.Б. Елконин, би трябвало да предположим, че броят на децата с делова насоченост през началната училищна възраст ще се увеличи, а през средната училищна възраст отново ще се
наблюдава известен спад. Поради това, че в известната ни литература не намерихме изследвания на
поведението на децата от началната училищна възрасти на тяхната насоченост на личността не е
възможен сравнителен анализ, който да потвърди или отхвърли това предположение.
Накрая трябва да отбележим високия процент на изследвани деца, при които не се установи определена насоченост на личността. Обяснението на този факт е свързано със състоянието на потребностномотивационната сфера на децата през този възрастов период, която се намира в процес на преструктуриране и изграждане. Мотивационната сфера е все още нестабилна, устойчивостта й е на ниско ниво,
голяма част от мотивите са ситуативно действащи, често се наблюдава борба на мотиви. Така, че високият процент на децата с неустановена насоченост е напълно закономерен.
Анализът на резултатите от извършеното експериментално изследване дава възможност да формулираме някои по-общи и съществени изводи:
1 Още в горна предучилищна възраст съществува диференциация на децата на основата на относителното обособяване на доминиращи социални мотиви йерархията на мотивационната сфера. Бяха
открити групи деца, за които бе характерно сравнително устойчиво доминиране на лични, групови или
делови мотиви, които определяха наличието на съответна насоченост на личността.
2 Резултатите от експерименталното изследване и наблюденията на поведението на децата показаха, че насочеността в горната предучилищна възраст е в процес на формиране. В повечето деца насочеността в поведението не е личностна, а ситуативна, влияеща се от конкретните условия на ситуацията.
3 Съотношението между отделните видове насоченост е свързано с преобладаването на лична
насоченост и с по-ниската степен на проява на деловата насоченост и се обяснява както с някои отрицателни педагогически въздействия, така и с известни възрастови особености.
4 Преобладаването на един или друг вид насоченост на личността на детето е свързано с
определен тип или стил на поведение. Доминиращият мотив като че ли украсява поведението на детето
като цяло, проявява се в различни ситуации, в това число и в характера на изпълнение на всекидневния
режим в детската градина и във взаимоотношенията с другите деца. Този мотив придава специфичност
на проявите на всички личностни качества на детето.
5 Определянето на деца с различна насоченост през горната предучилищна възраст има голямо
значение за възпитателната практика. То дава възможност за диференциране на възпитателните задачи
по отношение на децата с различна насоченост. У децата с лична насоченост трябва да се формират
нравствени чувства и обществени интереси, трябва да се подбуждат към изпълнение на нужни, но небиещи на очи задачи. Да не се поощрява техният стремеж към самоизтъкване, към първенство на всяка цена. У децата с групова насоченост, ако тя не се проявява в дейност, трябва да се формират организаторски умения и навици, привичката да проявяват своето отношение към хората в реални дела. Необходимо
е децата с преобладаваща делова насоченост да се включват по-често в обществени изяви с цел да се
развие у тях потребността от обществена реализация.
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CHARACTERISTICS OF THE PURPOSEFULNESS
OF THE 5-7-YEAR-OLD CHILDREN’S PERSONALITY
Krasimir V. Ivanov
Abstract: The present paper follows and analyzes the dynamics of the types of the predominating
purposefulness of children’s personality in the frame of upper preschool age (5-7 years) on the basis of an
experimental research. It is also viewed the psychological characteristics of the behaviour peculiarities of
children who have different steady types of purposefulness.
Key words: purposefulness, dynamics, characteristics, behaviour
Едно от основните съществени образувания на личността на човека е нейната насоченост. Насочеността на личността до голяма степен определя поведението на индивида, неговото отношение със средата, неговата рефлексия и стил на живот. В предишно наше съобщение, посочвайки различни опити за
определяне на понятието”насоченост на личността”, опирайки се на определението на Л. Божович [1,
333], ние формулирахме насочеността на личността като „сложно свойство на личността, което се определя от йерархична система от потребности, доминиращи мотиви и се изразява в жизнените цели, нагласи, отношения и активно поведение и дейност за тяхното постигане [3, 1].
Основни структурни компоненти на насочеността на личността са потребностите, мотивите, интересите, нагласите, убежденията, а основни качества свързани с нейните проявления са качествата цялостност, устойчивост, действеност, избирателност и индивидуалност. Наложилата се в психологическата литература класификация на видовете насоченост на личността се определя от доминиращата мотивация на поведението и се изразява в обособяването на следните видове насоченост: групова (колективистична, алтруистична) – с доминиране на групови мотиви; лична (егоцентрична, престижна) – с
доминиране на лични мотиви и делова, в чиято основа стоят мотиви, породени от дейността.
Насочеността на личността като основна нейна характеристика се намира в много тясна връзка с
рефлексията на личността и особено с нейната самооценка и социален статус. Тъй като в психологическата литература се е наложило схващането, че през горната предучилищна възраст се формира устойчива йерархична мотивационна система, би трябвало през този възрастов период да се формира и определена насоченост на личността на детето. За да се докаже или отхвърли така формулираната хипотеза и
се определи наличието на видовете насоченост на личността на 5 -7 годишните деца бе проведено констатиращо експериментално изследване на 80 деца на възраст от 5 до 7 години с помощта на две
експериментални методики [3, 3]. След провеждане на изследването се получиха следните резултати:
най-висок е процентът (35 %) на децата с лична насоченост; на второ място с 22 % са децата с групова
насоченост; най-малък (11 %) e процентът на децата с делова насоченост; 32 % от изследваните деца
проявяват ситуативна , а не личностна насоченост на личността.
В настоящото изложение ние описваме резултатите от изпълнението на следните две задачи,
реализирани чрез проведеното изследване: да се проследи динамиката на видовете насоченост на личността в рамките на горната предучилищна възраст; да се характеризират особеностите на поведението на
децата, притежаващи различни видове насоченост. Насочеността на личността на децата е както устойчиво, така и динамично образувание, намиращо се в процес на формиране. Изследването с две методики
(Експеримент І и Експеримент ІІ) на доминиращите мотиви на деца с различна възраст даде възможност
да получим резултати, на основата на които имаме основание да направим известни изводи за динамиката на доминиращите мотиви в рамките на горната предучилищна възраст. Получените резултати са
представени в следната таблица 1.
В резултат на сравнителното изследване се проявяват няколко тенденции. На първо място се забелязва тенденция към увеличаване броя на децата с групова насоченост с увеличаване на възрастта. Тази
тенденция според нас може да бъде обяснена със засиленото въздействие по посока на нравственото възпитание в детската градина, проявяващо се в няколко насоки. Преди всичко в края на предучилищната
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възраст у децата се забелязва по-висока степен на осъзнаване на нравствените мотиви и на тази основа –
възможност за превръщането им от „само разбрани”, „научени” в „реално действащи” (А.Н. Леонтиев).
Таблица 1. Видове преобладаваща насоченост на децата по възрастови групи
Всичко
ЕкспеВъзраст
Видове преобладаваща насоченост
изследримент (год )
групова
лична
делова
неустановена
вани
деца
абс.бр
в%
абс.бр
в%
абс.бр в % абс.бр в %
5 -6
6
15
15
37,5
6
15
13
32,5
40
6 -7
10
25
3
2,5
4
0
13
2,5
40
5 -6
7
17,5
6
0
5
2,5
12
30
40
II 6 -7
11
27,5
4
5
2
0
13
2,5
40
Наличието на такива устойчиви „реално действащи” мотиви формира у детето положителна
нагласа. Освен това програмното съдържание на обучението в детската градина предвижда много
ситуации с нравствено съдържание. Използването на всички възможности на обучението за натрупване
на нравствени знания и представи и тяхното приложение в сюжетната игра предопределят тази
тенденция на развитие на груповата насоченост. Същевременно за увеличаване на процента на децата с
групова насоченост играят роля и други условия и фактори: засилване на стремежа за подражание на
нравствените действия и постъпки на възрастните; груповият характер на учебно-възпитателната,
трудовата и игровата дейности, извършвани в детската градина; наличие на саморегулация на
мотивационната система; развитие на познавателната сфера като цяло; зараждане и активна проява на
сложни нравствени чувства и др.
Може да се приеме, че именно към седмата година като преломна година между два периода количествените натрупвания в областта на нравственото въздействие преминават в качествени изменения –
наблюдава се процес на увеличаване на процента на децата с групова насоченост, формира се вътрешна
позиция на детето като основно централно образувание на личността [2].
Другата тенденция се изразява в намаляване на броя на децата с делова насоченост. Тази тенденция може да се обясни с все по-ярко изразения процес на насочване на детето към духовния живот на възрастния, със засилващия се стремеж за промяна на социалното положение в социалната микросреда, което е свързано с това, че детето се осъзнава не толкова като субект на действието (което е характерно до
петата година) а и като субект в системата на човешките отношения.
Следва да отбележим, че измененията на насочеността във възрастов аспект са статистически
незначими. Резултатът от сравнението с Х2 показва стойност Х2 = 1,6 < 7,82 [X2 ,0,5], т.е. различието е
несъществено. Следователно периодът от две години е кратък за откриване на някакви съществени
изменения в мотивационната сфера.
Характерна особеност на проявите на насоченост на поведението на децата в горната
предучилищ-на възраст е по-голямата зависимост от конкретните условия. Следователно преобладава
ситуативната насоченост в поведението, а устойчивата насоченост е все още в процес на формиране. При
това в случая имаме в предвид относителното преобладаване на един вид мотиви над другите видове
мотиви. Само при отделни деца се наблюдава абсолютното преобладаване на мотиви от един вид. Този
факт се обяснява с особеностите на структурата на мотивационната сфера. Ние не споделяме изказването
на А.Н. Леонтиев, че мотивационната сфера е винаги многовърхова [4, 193], но с мнението на някои
други психолози, че йерархията не винаги е строго едновърхова не можем да не се съгласим.
Практиката, наблюденията, а така също и експерименталните изследвания показват, че може да има
мотивационна сфера с два
или повече върха. Според нас наличието на многовърховост на
мотивационната сфера до известна степен е възрастова особеност, свързана с двойствения характер на
насочеността на личността.
Анализът на структурата на мотивационната сфера ни води до извода, че поведението на детето се
определя от два вида насоченост на личността – волева, осъзната и неволева, неосъзната. От една страна
действат непосредствени подбуди, неосъзнати влечения, а от друга – съзнателно приети намерения. При
липса на контрол от страна на съзнанието непосредствените подбуди действат върху поведението на
детето, а в ситуация, когато детето действа съзнателно, съзнателното намерение подтиска непосредствените подбуди. Може да се приеме, че тази двойственост на насочеността е преходна степен на преминаване от една насоченост към друга. Това е по- характерно за предучилищната възраст поради по-ниската
степен на съзнателност в сравнение със следващите възрастови периоди. Възможно е обаче това да е
своеобразна структура на мотивационната сфера, която да се съхранява у човека продължително време.
Втората част на изследването имаше за цел да проучи проявите на деца с преобладаване на определен вид насоченост, тяхното поведение във всекидневния при условията на детската градина. Необходимо беше да имаме пълен „портрет” на всяка насоченост, нейните прояви, така да се каже „на живо”, за
да може на тази основа в бъдеще да се формулират определени психолого-педагогически критерии и
показатели за диагностициране на деца с определен вид насоченост.
I
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За съставянето на пълна психолого-педагогическа характеристика на типичните прояви на
различните видове насоченост бе проведено продължително наблюдение на определен брой деца (9) с
ясно изразена устойчива насоченост във всички моменти на всекидневния режим – от постъпването на
детето в детската градина до неговото заминаване от нея. Естествено беше да се съсредоточи
вниманието върху дейностите на децата и преди всичко върху игровата дейност, тъй като дейностите на
децата са естествено поле за изява на различните видове насоченост.
Наблюдението върху сюжетно-ролевата игра се извършваше на основата на показатели на проявите на децата, формулирани от Е. Петрова [5 ,160]: участие в договарянето – речева и двигателна
активност, участие в разпределение на ролите, мотивиране на предложенията при избор на изпълнители,
прояви на желания за роли, емоционални прояви по време на избора и т.н.; поведение на детето в хода на
игрите – взаимодействие на детето със съиграчи, заетост в играта, познавателна и речева активност,
активност на въображението при изпълнение на ролите; самостоятелност, организираност, афективни и
двигателни прояви и т.н.; участие на детето в преценката – речева активност, начин на оценка и
самооценка за участието в играта, афективни и двигателни прояви.
Показателите за оценка на поведението на детето по време на учебно-възпитателната дейност в
най-общи линии бяха следните: активност на общуването, двигателни и емоционални прояви, самостоятелност, инициативност, участие в преценката и т.н.Подобни показатели използвахме и при оценката на
поведението на наблюдаваните деца в трудовата дейност. Наблюдаваше се поведението по време на
организирани трудови прояви, както и речевите, двигателни и емоционални прояви на децата през
останалите режимни моменти.
На детските учителки беше поставена задача по посочените показатели да водят дневник за поведението на наблюдаваните деца през по-продължителен период от време. Същевременно проведохме
индивидуални беседи с децата, свързани с оценката им на поведението на другите и на самооценката за
себе си, за взаимоотношенията с другите деца и с членовете на собственото си семейство. Бяха проведени и беседи с родителите за поведението на децата при семейни условия. На основата на получените
качествени резултати от тези изследвания бяха изготвени обобщени характеристики за поведението на
деца с преобладаваща лична, групова или делова насоченост. Децата, притежаващи ясно изразена лична
насоченост, се характеризират със следните особености в процеса на сюжетно-ролевата игра:
При договарянето се наблюдава повишена активност при разпределение на ролите. Децата с лична
насоченост се стремят да застанат близо до учителката, впервайки поглед в нея: ръката им е високо вдигната. Забелязва се ярко изразена тенденция за вземане на централна, ръководна роля. Ако при договарянето детето не получи желаната ръководна роля то проявява ярко подчертана негативна емоционална и
двигателна реакция. Деца с такава насоченост при възможност за разпределение на ролите по правило
определят за съиграчи пасивни, изпълнителни деца. При мотивацията си за направения избор за ръководна роля те проявяват лични егоистични подбуди като ги изразяват по следния начин: Най много обичам
да съм….” или „Досега все аз съм бил…”, или изобщо избягват да мотивират своя избор. На съдържащия
вътрешен конфликт въпрос „Съгласен ли си да отстъпиш ролята си на Х или У?” децата с лична насоченост категорично отказват да приемат предложението, мотивирайки се с отговора „Той не може.”
В хода на играта децата с преобладаваща лична насоченост в повечето случаи проявяват високо
ниво на игрови качества. Те обаче потискат мненията и предложенията на другите деца, влизайки по
такъв начин в конфликт с тях. Наблюдава се висока речева активност – такива деца говорят обикновено
на висок глас, намесват се в игровите действия на другите деца, а при противодействие от страна на
„потърпевшите” използват „груба сила”. Децата с лична насоченост проявяват творчество и инициативност, като обогатяват играта с нови сюжетни моменти и това е причина другите деца да им се подчиняват. Ако не получат главната роля тези деца се стремят в процеса на играта да я изземат, отново предизвиквайки конфликтни ситуации. Когато учителката в хода на играта отнеме ръководната функция от
тези деца и я предаде на други реакциите са бурни и често се стига до отказ от игра.
При преценката на играта се наблюдава опит за самоизтъкване, за самохвалство. Давайки висока
оценка за собственото си поведение, детето с преобладаваща лична насоченост показва стремеж към посочване на недостатъците в играта на другите деца. То очаква с нетърпение похвалите на учителката за
участието си в играта и когато ги получи победоносно поглежда наоколо, а ако не получи оценка показва
явно разочарование. Някои от наблюдаваните прояви на поведението на деца с лична насоченост са
посочени от Е. Петрова при описание на характеристиката на поведението на т.н. от нея активни деца с
отрицателно въздействие. [5]
При наблюдението на деца с преобладаваща лична насоченост в процеса на учебновъзпитателната дейност се проявяват следните съществени особености в тяхното поведение:
- У всички деца се забелязваше ярко изразено желание да бъдат първи, да се отделят сред другите
със своите знания, да изпъкнат. Имат ясно изразена завишена самооценка. При задаване на въпрос от
страна на учителката те веднага вдигат високо ръка с възгласи „Аз!”, „Нека аз да кажа.” Стремежът за
самоизява е толкова силен, че се случва тези деца да не са разбрали същността на въпроса и да отговарят
неправилно. За тях не е важен толкова отговорът, а че именно те са отговорили. Повечето от тях
проявяват прекалена двигателна активност, импулсивност, несдържаност.
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- Децата с преобладаваща лична насоченост често нарушават дисциплината, проявяват своеволие,
стремят се да направят всичко както те искат, да утвърдят себе си, своето „Аз”. Подчинението на правилата и реда като че ли ги кара да се слеят с другите, а тъкмо това те не искат. Затова се наблюдава стремеж за самоутвърждаване по пътя на нарушаване на правилата.
- Друг съществен момент в поведението им по време на организираните ситуации е техния стремеж да получат похвали, награди. Деца с такава насоченост най-много се радват на „звездичките”или
други подобни награди. Когато получат награда такива деца гледат на другите с чувство за превъзходство и гордост. Както при играта, така и в организираните ситуации те критикуват отговорите на
другите, подиграват им се, но са много снизходителни към себе си.
- В ситуации по физическо възпитание, при състезателните игри децата с преобладаваща лична
на-соченост се стремят да командват другите, да бъдат водачи, командири на групи. Нерядко те сами се
предлагат за водачи на отборите по време на състезателните игри. Тези деца непрекъснато питаха експериментатора за това кога ще бъдат готови резултатите от експерименталната серия свързана с лично
първенство. Повечето от тях имат високо ниво на умствени способности, проявяващи се в ситуации по
математика, роден език и др. и това повишава тяхната самооценка и затвърдява личната насоченост.
Подобен характер имат проявите на децата с преобладаваща лична насоченост и при другите
организирани режимни моменти. Когато трябваше да се подготви украсата на стаята на децата от първа
група за коледните празници тези деца не проявяваха инициатива, тъй като организацията и изпълнението бе колективно дело, при което не можеше да има лично първенство. Когато обаче с експериментална цел украсата на занималнята на първа група бе свързана с лично първенство същите деца с голямо
желание се включиха при изпълнението на поставените им задачи. В тържествата за 24 май и за завършване на годината децата с преобладаваща лична насоченост се включваха в такива прояви, където имаше
възможност за самостоятелни изяви.
Начинът на поведение на отделените от нас деца, които при експерименталното изследване показаха преобладаване на групова насоченост съществено се отличава от поведението на представителите
на групата на децата с преобладаваща лична насоченост. Децата с групова насоченост в играта
подчиняват своите предпочитания към дадена роля на решението на групата. При тях не се проявяват
отрицателни афективни преживявания. Те са предпочитан партньор поради високите игрови умения,
които притежават. Не забелязахме нито едно от тези деца да играе индивидуално, откъснато от другите.
Тяхното участие в играта оставаше някак незабелязано даже и от детските учителки. Някои от тези деца
проявяват инициатива и организаторски способности, но без парадност и стремеж за самоизява. В
организираните ситуации децата от тази група обикновено работят активно, отговарят на въпросите без
да прекъсват другите, да викат или да вдигат високо ръце. Те показват знанията, които имат, но не да
заслужат някаква похвала. Децата с групова насоченост проявяват по-голяма отговорност при
изпълнението на поставените им задачи. Подчиняват се без особени усилия на реда в детската градина и
изискванията на учител-ката. Интересното при тези деца е, че при тях не изпъква определено качество,
което да „бие на очи”, а се наблюдава стил на поведение като цяло, проявяващ се преди всичко в
потребност от усвояване на нравствени норми на правила свързани с колективния живот. Не всички
проявяват достатъчна социална активност в различните мероприятия извън програмните ситуации и
играта, но нито едно не се отказва от изпълнението на някаква молба или поръчение, охотно изпълняват
задачи, които не са свързани с лична изява. С удоволствие изпълняват трудови поръчения, проявяват се
като неформални лидери, поради лекотата с която общуват с другите деца и липсата на конфликтност в
техните взаимоотношения.
Децата с преобладаваща групова насоченост проявяват грижа, обич и съчувствие към по-малките
деца и с удоволствие изработват за тях играчки и други подаръци, а също така и да им помагат. Положението на тези деца в системата на личните взаимоотношения е много благоприятна, тъй като те имат
положителни нагласи по отношение на заобикалящата ги микросреда. Поради това, че не създават
проблеми и особени грижи на детските учителки тези деца остават извън сферата на тяхното педагогическо въздействие. А именно тези деца, у които се заражда положителна доминираща обществена мотивация трябва да са обект на особено внимание, за да може тези кълнове на нравствена насоченост да се
развият до активна положителна вътрешна жизнена позиция.
При обобщаване на резултатите от наблюдението на деца с преобладаваща делова насоченост
срещнахме по-големи трудности, защото тяхното поведение не се различава съществено от поведението
на останалите деца в групата. Децата с делова насоченост във всяка дейност се увличат от процесуалната
й страна, от самите действия. Такива деца деца обикновено трудно се откъсват от дейността, която
извършват, те се „забравят”, „потъват” в нея. Те не проявяват желание за ръководна роля, не се включват
активно при договарянето на ролите. В повечето случаи играят самостоятелно като предпочитат
конструктивните страни. Ако са включени в колективни игри децата с преобладаваща делова насоченост
изпълняват добросъвестно и с отговорност ролите си, спазват правилата на играта. В повечето случаи те
имат високи игрови умения и навици, при необходимост могат добре да организират играта. Не се
стремят да изземват ролите на другите деца, не създават конфликтни ситуации. Преценката за тяхното
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поведение и поведението на другите в играта – било то положителни или отрицателни – не ги вълнува
особено, те са до известна степен индиферентни към нея.
У децата с преобладаваща делова насоченост се проявява по-висока степен на любознателност,
стремеж към познание. Тези деца при провеждане на експерименталното изследване показваха голям
интерес към апаратурата, разпитваха за устройството й, предпочитаха да действат с нея, без да се интересуват особено от собствените си резултати. В учебно-възпитателната дейност децата с делова насоченост се отличават с по-висока степен на самоорганизация и самостоятелност. В трудовата дейност проличава по-високата им работоспособност, работят много интензивно и обикновено свършват работата си
докрай, при това с високо качество на изпълнението. У тези деца се наблюдава по-висока степен на концентрация на вниманието. Повечето от тях изпълняват изискванията на детските учителки, не се стремят
да изпъкват над другите, не се забелязват чувства за превъзходство, егоизъм, лицемерие. Без да проявяват инициатива, децата с делова насоченост общуват свободно и непринудено, отношенията им с
другите деца са свободни и непринудени. У тях не се наблюдава особен стремеж към обществена
активност.
Анализът на поведението на деца с преобладаваща определена насоченост показва, че доминиращите мотиви в потребностно-мотивационната сфера на личността на личността на детето слагат определен отпечатък върху всеки поведенчески акт, върху всяко действие на детето. Колкото повече относителното преобладаване на даден вид насоченост се превръща в абсолютно и трайно, толкова този отпечатък
става по-съществен, по-ясен.
В съдържанието на характеристиките на видовете насоченост са посочени някои личностни качества, общи и за трите вида насоченост. Така например качествата организираност, самостоятелност и др.
се наблюдават в поведението на деца с различна преобладаваща насоченост, но проявлението на тези
личностни качества е специфично за всеки вид насоченост и се определя не от някое друго отделно,
макар и съществено качество за даден вид насоченост (например егоцентризмът за личностната насоченост), а от цялата система от доминиращи мотиви в структурата на мотивационно-потребностната
сфера на личността на всяко дете.
Наблюденията показаха, че преобладаващата насоченост у всяко дете се характеризира със специфични индивидуални особености. Последните се определят от степента на развитие на насочеността: от
това в каква форма се проявяват доминиращите мотиви – под формата на влечения, желания или интереси; каква е устойчивостта на насочеността, нейната действеност и интензивност и т.н. Индивидуалните
особености се определят още и от степента на развитие на другите личностни качества на детето (самооценката, волевите качества и др.) и преди всичко от взаимовръзката между насочеността и тези личностни свойства. Всичко това в значителна степен затруднява изучаването, а също така и формирането или
изменението на една или друга насоченост на личността и води до необходимостта от нови психологически изследвания по отношение на вътрешната структура на насочеността на личността на детето и нейните взаимовръзки с другите свойства на личността. Необходими са също така психолого-педагогически
изследвания за въздействието на външните фактори на средата върху насочеността на личността и особено на дейностите на детето и неговите взаимоотношения с близките възрастни и другите деца от найблизкото социално обкръжение. Резултатите от такива изследвания биха помогнали както да се опознаят
по-добре структурните особености на отделните видове насоченост, така и на същността на личността
на детето като цяло. Определянето на децата с различна насоченост още през горната предучилищна
възраст има не само теоретично но и практическо значение. То дава възможност за диференциране на
възпитателните задачи по отношение на децата с различна насоченост, а така също и да се засилят възможностите за управляване процеса на формиране на насочеността на личността на децата.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте, М. „Просвещение”, 1968
2. Божович, Л.И. Етапы формирования личности в онтогенезе, Вопр. Психологии, 1979, 4, 23-35
3. Иванов, Кр. По някои проблеми на насочеността на личността на 5-7 годишните деца, Научни
трудове, Годишник на педагогически колеж,2004-2005, Добрич
4. Леонтиев, А.Н. Дейност, съзнание, личност, Партиздат, С. 1978
5. Петрова, Е. Играта и нравственото формиране на детската личност, Нар. просвета, С. 1975
*****

55

МОДЕЛИРАНЕ НА ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ТЕХНОЛОГИЯ НА
РЪКОВОДСТВО НА СЮЖЕТНО-РОЛЕВА ИГРА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Свилен Хр. Марков
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГЛ. АС. СВИЛЕН ХРИСТОВ МАРКОВ, ШУ „ЕПИСКОП К.
ПРЕСЛАВСКИ”, ПК, ГР. ДОБРИЧ, E-MAIL: PEDCOLLEGE@DOBRICH.NET
MODELLING THE BASIC ELEMENTS OF THE PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF
GUIDANCE FOR SUBJECT-ROLE GAME AT PRE-SCHOOL AGE
Svilen Hr. Markov
Abstract: We have made a comparative analysis of the basic components of the psychological game
structure. We have also considered the content structure of knowledge which is integrated in it. According to it
we have modeled pedagogical technology of guidance for subject-role game ( SRG) where the system for game
development has been subjected to the goals and tasks for the development of the personality structure of a child
at pre-school age.
Key words : subject-role game, pre-school age
В цялостната педагогическа система, предучилищното възпитание се определя като нейно първо
звено, координатор на интензивно развитие на подрастващите, на тяхното цялостно духовно развитие,
база определяща равнището на понататъшното интелектуално и социално-нравствено формиране на личността. Става ясно, че още в предучилищна възраст е необходимо ранно усвояване на обществен опит,
ранно обучение, комплексно развитие на способностите, Задоволяване на познавателните, социално-нравствените и естетически потребности, да се посеят семената на любознателността, колективизма, трудолюбието, своевременно да се развият механизмите на интелекта и поведението.
Изследванията върху особеностите на психологическото развитие на детето и неговата индивидуална дейност показват, че за започващото в предучилищна възраст съзряване на интегративните, асоциативни зони на кората на мозъка е необходимо органическа основа за обединяване на отделните действия
на детето в цялостни системи от игрови и продуктивни дейности, както и за овладяване на относително
сложни комплекси от нови знания и умения.
Това постави необходимостта от изграждането на цялостна концепция за организация на възпитателния процес и разработване на програмното съдържание, в основата на която да се постави системния
и интегралния подход, определящи общата стратегия на процеса на полагане основите на развитие в
предучилищна възраст и допринасящи за функциониране на системата като цяло, отчитайки съществуването на обектите на познанието, като цяло, степента на развитие на познавателната дейност и синтетичния характер на възприятието. Реализацията на системния и интегрален подход наложиха практическото
разрешаване на редица проблеми, но несъмнено на преден план излиза изясняване проблема за единството на основните дейности като динамична система, методологическа основа на цялостния и системен
възпитателен процес. Решаването на този проблем изисква изясняване характера на основните дейности
и тяхната формираща роля в процеса на интеграция на знания.
През предучилищна възраст едно от средствата чрез което се овладява социален опит, фиксиран в
предметите на материалната и духовна култура на човека е игровата дейност, в която детето творчески
претворява дейността и взаимоотношенията на възрастните хора, носители на този опит. В нея се
извършва преобразуване на външните действие с предметите от вътрешните психически действия,
формират се адекватни възприятия, развиват се процесите на сравняване, анализ, синтез изработват се
първите обобщения. Ето защо онова което прави СРИ особено важна в настоящето е разглеждането й
като средство за претворяване на впечатленията и обобщаване на възприятията получени за околната
среда. Главното е запазвайки спецификата на СРИ с оглед комплексното претворяване дейността на
възрастните да се търсят пътища за включване широко опита на децата от всички раздели на
програмното съдържание и да се отразят в играта, макар и опосредствано от моделиращите функции на
взаимоотношенията между хората, където да се извършва активната им мисловна преработка и
превръщане в личен опят, чрез което да се съдействува за цялостното психическо развитие на детето.
Актуалността на проблема и често срещаните трудности във възпитателната практика наложи поставянето като цел, на иследването интегративно - познавателните функции на СРИ с оглед изграждането на цялостен системно-интегрален възпитателен процес в предучилищна възраст. Чрез проведените изследвания се установи, че социалните потребности на детето се реализират в игрова ситуация, която
е въображаема, обобщена, неадекватна но отразява околната среда като предметна среда и като взаимодействие. Интегрирането се извършва практически чрез теми които включват комплекс от закономерни
връзки и служат като основа за усвояване на специализирани тема от знания, умения, свойства и
качества на предметите и явленията. В тази смисъл този раздел се явява като “интердисциплинарен”, т.е.
познавателна солова на всички раздели и на самата игра, а игровия замисъл е свързващото, обединя-
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ващото звено което осигурява включването на комплексно съдържание от дефинирани системи от знания и умения и дялове. Интегративно-познавателните функции на СРИ се обуславят от нейната социална, същност специфичния мотив, игрова задача, начините и условията на претворяването и се направлява чрез специална педагогическа организация и ръководство, при използването на основните структурни компоненти, имащи значение на основни игрови средства, свързани с разширяването и интегрирането на знания за околната среда. На преден план излизат игровите действия като основно игрово
средство за усвояване на знания. в СРИ, развиват се на базата на знания на дейността на възрастния и са
носители на тези знания в играта, където чрез тях се извършва действената им проверка и мисловна
преработка. По този начин интегрирането се извършва с помощта на специфично моделиране на
системата от взаимодействие на възрастните при изпълнение на техните трудови, битови и обществени
задължения и действия.
Използувайки наличните знания като средство за моделиране на човешките отношения в неадекватни предметни действия, посредством творчеството при комплексното претворяване се извършва
обогатяване и интегриране на тези знания, които се включват в другите форми за организация на педагогическото въздействие с по-висока степен на обобщеност и осъзнатост. Условия за това е действената
й емоционална подкрепа на обособените характерни и съществени признаци, получени в процеса на
разкриване елементарни връзки и зависимости между предметите и явленията при построяване и осъществяване на игровите действия и по-високата степен на осмисляне на практическа основа, като форма на
самопознание. По този начин интегрираните, обобщени и осмисляни знания в играта чрез стимулиране
от игровия интерес на базата на действеното осъзнаване значението им за собствената дейност на детето,
придобиват личностен смисъл, имащи мотивиращо значение за превръщането им в личен опит и
използване като ръководство за действие при нова игрова ситуация и в ежедневната практика на детето
Комплексното претворяване на познавателен и социално-нравствен опит става условие както за
формирането на мотивационни и операционни предпоставки за развитието на СРИ така и за комплексното развитие на интелектуални и творчески способности на децата. По пътя на упражняването в
процеса на изпълнение на ролите, знанията се свързват с готови социално значими мотиви на поведение,
които се осмислят и преминават в устойчиви свойства и качества на личността.
Изследването доказва интегративно-познавателните функции на СРИ в цялостния възпитателен
процес в предучилищна възраст, очертава насоките и средствата за практическото и осъществяване. Но
анализа на резултатите и направените извода от позициите на същността и изискванията за прилагане на
системно-интегралния подход във възпитателния процес показват някой слабости и пропуски, които
очертават насоките на понататъчната разработка на проблема. Основното тук е, че на преден план се
поставя решаването на образователни задачи и реализирането на някои чисто дидактически функции на
СРИ, без да се свързва това с общоразвиващите и функции. Не достатъчно е отразено единството на
възпитателните и образователни задачи, тяхната взаимна обусловеност, независимо че се прави опит за
това в предлаганата методика на ръководство. Не достатъчно е изяснено същността на СРИ като пряко
интегриращ фактор на образователно съдържание за реализиране на неговите възпитателни задачи. По
този начин се създава впечатление, че възпитателните задачи са страничен проблем, подчинен на
познавателното съдържание, а от там и играта като цяло, като пасивна страна в цялостния възпитателен
процес и при психологическото развитие на децата в предучилищна възраст.
В играта интегрирането се извършва с помощта на претворяване на системата от взаимодействия
на възрастните при изпълнение на техните трудови и обществени задължения, като спецификата е в това
че информацията, моделираща поведението се преобразува така, че тя моделира вероятното бъдеще и е
форма на вътрешно приспособяване към него. Това определя играта като специфична форма на познавателна дейност при която усвояването на знания се явява не като цел, а като средство за удовлетворяване на социалните потребности и за развитие на собствената дейност, в която и чрез която се осъществява
психологическото развитие на детето. Прилагането на интегралния подход в този процес означава изграждането на система на ръководство за превръщането на външното във вътрешно целеобразуване, или
както посочва А.Н. Леонтиев вече усвоеното значение на дейностите и идеите в смисъл на личността.
Ето защо при ръководството и организацията на игровата дейност е целесъобразно да се свърже
съдържателната с функционално-динамичната структура, като основа за съдържателно и психологическо
моделиране на осъществявания възпитателен процес,на интегралния подход към развитието и формирането на личността. Това означава да се постави в единство психологическата структура на личността и
психологическата структура на играта, съдържателната структура на знанията усвоявани в предучилищна възраст и съдържателната структура на играта и системата й на развитие, при водещото и определящо значение на личносната структура. (Фиг.1) Това ще позволи възпитателните и образователни задачи,
начините и средствата на ръководства на СРИ да се структурират и насочват към формирането на
"ядровата система" на личността включваща система от определени интегрални качества, явяващи се
като цел и критерий за оценка на цялата възпитателна работа и в частност в игровата дейност.
В СРИ възрастният се представя пред детето преди всичко от към своите функции. Детето чрез
поетите роли моделира, човешките отношения, което е условие основни мотиви и морални правила на
поведение да се разберат и осмислят. В процеса на действената проверка и упражняване те се интегрират
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Фиг. 1
в определена система, стимулираща интегративните процеси, като им предават единна насока с оглед на
определените интегрални качества тъй като мотивацията "системообразува" дейността а чрез нея и мотивационната сфера на личността. Следователно въз основа на определените интегрални качества е необходимо да се определят водещи мотиви на поведение които като основни компоненти на психологическата структура на всяка игра, в следствие на педагогическото ръководство да станат основа за изграждането на водеща личностна страна на дейността характеризираща движението на мотивите, динамиката
на действията, операциите и получавания резултат в дейността като цяло.
Съдържанието на играта е продукт едновременно на личен и организирано усвоен обществен
опит. Водещо значение има организирано усвоения социален опит които включва като ядро отношението на детето към природата, обществото и човека и се реализира диференцирано във всички методически раздели. Това познавателно съдържание чрез педагогическо ръководство, главно чрез целенасочената промяна на игровата задача и стимулиране на игровия интерес, трябва активно да се включва в
играта, т.е. да е основа на съдържателната й структура и развитието на предметно-познавателната й
страна, но подчинено на определените интегрални качества и водещите мотиви. За осъществяването на
това е необходимо да се определи точно ядрото на тези знания, основните системообразуващи понятия,
връзките и закономерностите на тяхното формиране и темите в които те се реализират. С това ще се
постигне единството на възпитателни и образователни задачи в играта с оглед на водещите компоненти
на психологическата структура на личността, ще даде възможност да се изгради стройна система и
методика на ръководства на СРИ, в която организационната и съдържателна структура на дейността ще
бъде подчинена на общата цел на възпитанието в предучилищна възраст.
Изграждането на цялостния възпитателен процес поставя и още един въпрос за разрешаване. Резултатите от изследванията потвърждават тезата, че психологическото развитие на дете но може да
протича по друг начин освен под формата на усвоявано на социален опит, фиксиран в начините на действие с предметите в предметната култура, което се осъществява в една или друга степен в рамките на
основните дейности, разглеждани в динамична система на единство и взаимодействие. Съобразно специфичната игрова задача за решаване, свързана с опознаването на околната среда, чрез действуване като
възрастен СРИ е специфична форма на познавателна дейност, свързана с действената и практическа проверка на вече получените знания на тяхното интегриране и обобщаване. Това ни дава възможност да
определим мястото и значението и като свързващо звено в цялостния възпитателен процес, между организираните моменти, в които се извършва първоначалното възприемане, предварителен анализ, диференциация и затвърдяване на знанията, и творческите моменти, където усъвършенствуваните знания и
умения превърнати в личен опит се свързват с положителни емоции и се осъществява елементарен творчески процес; По същество това е определяне мястото на СРИ в системата от дейности имащи формиращо значеше в процеса на интеграция на звания.
Този извод се нуждае от допълнителна аргументация, предимно по отношение изследване и сравняване степента на обобщеност на знанията в занятията и в играта, изследване влиянието на тези степени
на обобщеност и осъзнатост за прехода на децата от познание към знание, действена проверка на изградения функционален модел на игровите действия и установяване кои негови елементи се пренасят в
трудовата и учебна дейност, предимно по отношение на механизмите на целеобразуването и мисловния
анализ на поставената игрова задача.
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КАТО ФОРМИ НА ОВЛАДЯВАНЕ НА СОЦИАЛЕН ОПИТ
Свилен Хр. Марков
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GAME AND EDUCATIVE ACTIVITIES
AS A FORM OF SOCIAL EXPERIENCE ACQUISITION
Svilen Hr. Markov
Abstract: The analysis is made from the point of view of the psychological structure of both of the
activities, basic needs and motives, goal and result relation. Game is defined as a particular kind of mechanism
for social experience acquisition. The general means of their guidance is the game task and the game activities
are the general means of thought processing of the acquired social experience.
Key words: game activity, educative activity, game task, game actions
Разглеждането на този въпрос се налага главно по две причини:
1. Формирането на личността протича резултатно, когато педагогическото въздействие се упражнява чрез дейностите, които се приемат като единство на игра, обучение и труд и когато се има
предвид тяхната взаимна обусловеност. В същото време те се отличават по същност, задачи, форма и
съдържание. Познаването и отчитането на тези различия има значение, както за правилната организация
и ръководство на цялостния и системен възпитателен процес, така също и за определянето на мястото и
конкретното значение на всяка дейност в процеса на развитие на децата,
2. Психологическото развитие на детето по своето съдържание е процес на активно усвояване на
опита, натрупан от предшестващите поколения в рамките на определена дейност, с определена специфика, мотиви, цели и средства. Сравняването на игровата и учебна дейност, като специфични човешки
форми на познавателна дейност, насочени към овладяването на обществения опит, ще ни даде възможност да разкрием онези основни специфични игрови условия и средства, свързани с разширяването и
интегрирането на знанията на децата за околната действителност.
3. Всяка дейност функционира като система, интегрирана с други видове дейност и едновременно,
във всяка по отделно се реализират цели и се решават задачи,свързани с нейната специфика. Изхождайки от тази постановка, ние стигаме до разкриването на интегративните функции на сюжетно-ролевата
игра по отношение на личния и организирано получен опит на детето и обобщаването на усвоеното в
практическата дейност. Анализът на тези функции, и най-вече, определянето на основни педагогически
условия за ефективната организация и формиране на играта,ще съдейства за установяване на педагогически значими връзки между съдържанието и организацията на обучението и самостоятелната и творческа
игра, като основа за изграждане на единен, цялостен педагогически процес в предучилищна възраст.
И така, в играта децата претворяват социалните отношения на околните, защото самата игра
възни-ква във връзка със социалната потребност на детето да участвува в живота и труда на възрастните.
Резултатите от редица изследвания [Выготски Л.С.1960 г., Р. М. Жуковска 1963 г, Т. А. Маркова 1951 г.,
Н.В. Корольова 1957 г.,Запорожец А.,В. Усова А.П. 1966 г. Божович Л.И 1968г., Венгер Л.А. 1978 г,
Новосе-лова С.Л.1989 г., Поддьяков Н.Н.1989 г.,Петрова Е. 1985 г. и 1967 г., Димитров Д.1988 г., Гюрова
В. 1995 г.и др.] показват убедително, че ролевата игра е особено сензитивна към сферата на човешката
дейност, към труда и отношенията между хората и че ,главно нейно съдържание и основа за реализиране
на поетите игрови роли, е възпроизвеждането именно на тази страна на действителност. По този начин
ролевата игра става нагледно-действена, активна форма за усвояване на обществен опит. Налице са
реални образи, реални операции, действие с реално съдържание, но условията на игровата дейност
правят необходимо въображението.Необходимо е въображаема ситуация, в която няма задължителни
действия, а обобщено претворяване на впечатленията от околната действителност. Именно обобщения
характер на играта позволява тя да се осъществява в неадекватни предметни условия и при участие на
въображението да се вникне по специфичен начин в реалността.
В многогодишните изследвания на А. В. Запорожец, [2] играта се разкрива като средство за развитие на познавателните сили на детето в предучилищна възраст, за опознаването на външния свят,
посредством активни действия, всекидневна дейност и ръководство от страна на педагога. По този начин
играта като средство за развитие е определена форма на възпитание в предучилищна възраст, а като
собствена дейност на детето в условията на възпитанието се явява като резултат от развитието на пообщите основни форми на неговата дейност - познанието и общуването. Ето защо, според Б. Г. Ананиев”…всички форми на игра представляват една или друга интеграция на елементите на познанието и
обучаването"[1. с.164]. До същия извод достига и А.В. Петровски, подчертавайки, че дейностите се
появяват не автоматически и в зависимост от външни условия, а на основата на практическия и социален
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опит на детето, в резултат на неговото взаимодействие с обкръжаващите го хора и предмети. Той
определя, че "всичко което придобива детето в процеса на "превръщането му в човек” е резултат на
научаването, т. е, на усвояването на опита [10`. с.183] Но в същото време всяка дейност има своя
специфика, определена от потребностите и мотивите, които я подбуждат. Основа за тяхната поява и
развитие може да е развитието на познанието и степента на тяхната интеграция, но е възможно, крайният
резултат на дейността - усвояването на обществен опит - да не съвпада с целта на самата дейност. Това
несъвпадение определя различието и спецификата на механизмите и начините на усвояване на социален
опит в конкретната дейност.
Игровата дейност, по своята същност, удовлетворява социалната потребност на детето за съвместен живот с възрастните. Мотивът на дейност не се свързва с резултата, той е в самото съдържание на
действието, в удовлетвореността от самия игров процес. Това от своя страна прави играта свободна от
задължителни способи на действие и операции. Действията в играта са реални, съответстват на
действията на възрастните по отношение на дадена, макар и своеобразна игрова цел. Колкото пообобщени са игровите действия, толкова по-дълбоко са отразени в играта смисълът, задачата и системата
на отношенията в пресъздаваната дейност на възрастните, толкова по-значимо ще бъде реализирането на
игровия замисъл и по-силни изпитваните чувства на удовлетвореност от съвместната дейност, които,
независимо от въображаемата ситуация са също реални. Обобщеноста и съкратеноста на игровите
действия е симптом, че протича обособяване на човешки отношения и че техният смисъл се преживява
емоционално. Основен източник за обогатяване съдържанието на играта, обобщаването и съкращаването
на игровите действия, са представите на децата за обкръжаващата ги действителност, знанията за
човешката дейност. Но основната потребност е свързана с действието от позицията на възрастен. Ето
защо, в сюжетно-ролевата игра усвояването на съответните действия на възрастните и информация за
околната действителност се явява не като цел, а като средство за развитието на самата дейност,
следователно по този начин и удовлетворяване на съответните потребности.
Съвсем друго е положението при учебната дейност, Тя отговаря на нова потребност у детето. В
резултат на възпитанието и от по-богатия му опит се създава потребност за умствена работа, желание за
умствено усилие за овладяване на знания. Чрез нея се преследва постигането на определен резултат. При
обучението дейността протича много по-целенасочено, защото пред децата се поставят конкретни дидактически задачи, които те все повече осмислят и овладяват в определена система и последователност. А.
П. Усова изтъква, че обучението разкрива нови форми на съзнанието и поведението, с което то се
отличава от другите дейности [12]. То е специфична дейност на субекта, имаща за цел усвояването на
определени знания. Изходно условие за нейното възникване и развитие е формирането на съзнателни
мотиви за усвояване на определени знания.
Играта и ученето, като две специфични форми на познавателна дейност, насочени към овладяване
на обществен опит, се различават по връзката на крайния резултат на дейността - усвояването на
обществен опит, с целта на самата дейност. При играта усвояването на знания се явява като средство за
удовлетворяване на потребностите от съвместна дейност с възрастния и развитието на самата игра, а при
учебната дейност, усвояването на знания се покрива със съзнателно поставената цел и мотиви. Това различие определя и специфичните функции на играта и учебната дейност при изграждането на възпитателния процес. В предучилищна възраст няма чиста учебна дейност, а организиран процес на обучение, със
специфика определена от възрастовите особености и влиянието на доминиращата дейност. Независимо
от това, в организирания учебен процес можем да поставим акцента върху задачите, които стихийно се
решават в другите дейности - овладяване на система от достъпни знания, систематизиране на представите, развитие на познавателни способности, поставя се началото на познавателни интереси и на устойчиво
отношение към знанията. По-голямата системност и целенасоченост на усвояване на знанията, дава
основание да определим учебния процес в детската градина, като първа форма на логическо опознаване
на действителността, с цел, чрез редица преки, предварително обмислени дидактични средства, на базата
на засилващата се потребност от знания, да се овладява по-пряко, по-системно и последователно
планирано образователно съдържание.
За разлика от организирания учебен процес, в играта се осъществяват предимно възпитателни задачи. От това не следва обаче изводът, че играта не е форма за придобиване на знания. Независимо от
това, че овладяването на знания е само средство за развитие на самата игра, не трябва да забравяме, че
играта е специфична форма на дейност на детето, което за да осъзнава заобикалящия го свят, се стреми
да действува в този свят, а за да може това, то "превръща начина на действане на възрастния в съдържание на собствената си дейност. Действайки като човек по отношение на предмета, то го осъзнава като
човешки предмет” [6. с.475]. В играта се усвоява определено съдържание. А. А. Люблинская я разглежда
като ранна форма на познавателна дейност, посредством която детето опознава света и го изменя съобразно желанията и възможностите си, извършва действена проверка на получените знания, осъществява
практически анализ на възприеманата жизнена ситуация, съчетан с действен синтез. [6]. Това определя
играта като форма на познавателна дейност, която предшества прякото логическо осъзнаване на света.
Независимо, че целта не се свързва пряко с овладяването на знания за околната действителност, тя е
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форма на развитие на мисловната дейност, по пътя на практическа проверка на вече получените знания,
на тяхното обобщаване и синтезиране,
Посочените различия между игровата и учебната дейност, по отношение на овладяване на обществения опит в предучилищна възраст, несъмнено определя редица изисквания при включването им в
цялостния и системен възпитателен процес в детската градина с оглед всестранното развитие на децата.
Същественото тук е, че и играта и учебната дейност са дейности, които в една или друга степен, съобразно своята специфика съдействат за това развитие, но само при положение, че правилно се организират и
целенасочено ръководят, въз основа на организиращото въздействие на педагога.
Реализирането на това ръководство, изисква определянето на основните форми и средства на усвояване на социален опит, тъй като играта и учебната дейност се различават не само по характера и съдържанието на усвояваните знанията, но и по начина на овладяване им от децата. За настоящото изследване,
изясняването на този въпрос има значение за определянето на изходна теза за по-нататъшната ни работа
за разкриване на психолого-педагогическите закономерности и условия в развитието на сюжетноролевата игра, с оглед интегративно-познавателните й функции. В литературата този въпрос се разглежда от различни позиции. Често като условия за определяне специфичните средства за усвояване на знания в играта се посочват нейната самостоятелност, степента на удовлетвореност и емоционална наситеност на играта или спецификата на детските потребности и интереси. По своята същност това са външни характеристики на игровата дейност и до голяма степен са резултат от нейното развитие, а не разкриващи механизмите на този процес. Затова тези анализи са незадоволителни. Според нас отговор на този
въпрос дава в своите изследвания Н. Пантина. [9. с.27], Според Н. Пантина, за да се разкрие това, е необходимо играта да се разглежда и сравнява с другите дейности като особен механизъм на усвояване на
знания. Това изисква анализ на игровата задача и типа връзка, която се установява между условията на
задачата и крайния резултат.(Е.Зворыгина , С.Новоселова , А.Саар, Л.Пенева и др.)
Учебната дейност се характеризира с това, че основна нейна цел и задача е формирането на способности, знания и умения, които следва да се разглеждат като продукт на дейността, но продукт с особена
значимост. За осъществяването на учебната дейност се формират специални учебни предмети с основна
единица-учебни задачи, които се реализират в два плана:
1. План на непосредствено решаване на всяка задача, т. е. получаване на отговор,
2. Формиране в индивидуален план на способности,развиващи се на основата на усвояваните
определени способи на действие, представляващи външния образ на зададените задачи.
В този смисъл играта е сходна с учебната. В играта се възпитават способности, необходими за това, че детето в бъдеще да се включи в учебната дейност. В игровите задачи разграничаването на тези два
плана е изразено още по-отчетливо. Педагогът учи детето да играе на сюжетна игра, не за това, да умее
да изпълнява точно това, което върши възрастният, а за това, да може да извършва преход от едни действия към други, да комбинира и съчетава игровите действия, да се научи елементарно да планира в съответствие със замисъла на играта,
От казаното до тук, играта си прилича с учебната. Но нашата задача е да очертаем различията, за
да можем да определим специфичните средства за усвояване на знания. Разглеждайки този въпрос, ние
изходихме от становището, че структурата на играта не е тъждествена с тази на учебната дейност. Това
налага сравняване на игровите и учебни задачи по типа връзка, която се установява между условията на
задачата и крайния резултат.
В учебната задача условията са зададени чрез текст, числови знаци и др. Те са зададени в контекста на различни словесни описания. В играта, като основни средства за задаване на условията на игровата задача, се използват играчки или предмети. Принципната разлика в средствата на задаване на задачата води до различия и в самата дейност. В учебната задача детето оперира с числа, букви и
др.средства, извършва операции на умножение и деление и т.н. В игровите задачи имат място преди
всичко практическото действие с предметите, тяхното реално представяне, преустройване, обединяване
и обобщаване.
Наличието на различни нива на формиране на задачите в играта и учебната дейност се обуславя от
закономерностите на усвояването. В предучилищна възраст детето може да разбере само такива задачи,
които му се предлагат в предметна, външно изразена форма, която изисква практически действия и
завършва преобразяването на предметите. По своята същност "практическите действия са процес,
мотивът за който не съвпада с предмета му, т. е. с онова, към което то е насочено, а лежи в онази
дейност, в която даденото действие е включено” [5. С. 512]. Тъй като предметът на действието сам не
подтиква да се действува, за да възникне това действие и да може да се извърши, необходимо е неговият
предмет да се яви пред субекта в своето отношение към мотива на дейността, в която това действие
влиза. Именно това отношение е отразено от субекта, при това в съвсем определена форма, във формата
на осъзнаване на предмета на действието като цел. Играта не представлява продуктивна дейност,
нейният мотив лежи не в резултата й, а в съдържанието на самото действие. Особеността на играта се
състои в това, че при нея няма промяна на обекта, няма определени средства и оръдия, няма
преобразуване на обекта.
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Ето защо на преден план излизат игровите действия като особена категория действия, които се
диференцират от предметните действия. Процесът на тази диференциация е обусловен от специалната
игрова задача. Игровата задача в сюжетно-ролевата игра се характеризира с това, че детето не е нужно в
действителност да извърши действията на възрастния, а е необходимо само посредством особени
действия, движения да ги изобрази. На смяната на предметните действия, които се регулират без съмнение от продукта, външен израз на резултата, идват игровите действия, които се регулират от замисъла
или сюжета на играта. [9]. Формирането на сюжета, възможността да се построи играта в съответствие с
определен замисъл представлява по себе си сложен процес, които е задължително да се построй целенасочено. Този процес е свързан с умственото развитие и предполага наличието на знания и формирането на съответни умствени схеми на дейност. При анализа на действията на детето в играта, лесно може
да се забележи, че то „действува със значенията на предметите, но все още не се опира на материалните
им заместители-играчките [3. С,308]. "Игровите действия придобиват характер на умствени действия,
опе-риращи със значението на предметите, извършвани в речеви план, но още опиращи се на външното
дей-ствие, но вече придобиващи характер на обобщен жест указание” [3. с.308]. По този начин, чрез
функционалното си развитие игровите действия се основават и стават носители и изразители на знанията
на децата за предметите и дейността на възрастните, и се вливат в онтогенетичното развитие, като
създават зоните на най-близкото развитие на умствените действия. [3. с. 308].
Всичко това ни дава основание да приемем, че играта притежава специално собствено игрово
средство за усвояване на знания за заобикалящата действителност - игровите действия - определени от
специалната игрова задача за разрешаване, свързани с опознаването на околната действителност чрез
действане като възрастен.
От казаното до тук можем да направим следните изводи:
1. По своята същност сюжетно-ролевата игра, като специфична форма на познавателна дейност,
насочена към овладяване на обществен опит, е резултат от една или друга интеграция на елементите на
познанието и общуването.
2. Съобразно особеностите на сюжетно-ролевата игра, при изграждането на цялостния и системен
възпитателен процес, тя може да се разглежда като специфична форма на познавателна дейност, чиято
цел не се свързва пряко с овладяването на знания за околната действителност, а главно с действената и
практическа проверка на вече получените знания, на тяхното обобщаване и интегриране.
3. Основно игрово средство, чрез което се извършва действената проверка, обобщаване и
интегриране на вече получените знания са игровите действия.
Въз основа на тези изводи, проучването на психолого-педагогическите закономерности и условия
в развитието на сюжетно-ролевата игра, определящи насоките на въздействие и ръководство с оглед
интегративно-познавателните й функции, можем да построим върху тезата, че основно собствено игрово
средство за усвояване на знания в сюжетно-ролевата игра са игровите действия, които се регулират от
замисъла и сюжета на играта и поетата роля, развиват се на базата на знания за дейността на възрастните
и са носители на тези знания в играта, където чрез тях се извършва действената им проверка,
практически анализ, интегриране и обобщаване.
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POP MUSIC – SOCIOCULTURAL
AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE PROBLEM
Bozhanka R. Baycheva,Tsanimir L. Baychev
Abstract: The paper views socioculturall and pedagogical problems as a part of the cultural space. At
the end of the 20 th century there came a range of changes. The values and the views were changed as well as
the attitude to various processes in culture. In the beginning of the 21th century the globalization in arts is a
historical reality of Culture is one of the basic factors in global development.
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В живота на обществото, изкуството играе незаменима роля. То е изцяло обществено явление и е
немислимо извън и без обществото, затова всяка негова функция е социална. От друга страна, върху
мястото и ролята на изкуствата действат и някои социално-политически промени. Още от времето на
Платон и Аристотел, проблемът за обществената функция на изкуствата винаги е бил един от найсложните и актуални въпроси. В края на ХХ век настанаха редица промени. Промениха се ценностите и
възгледите, а също така и отношението към различните процеси в културата.
Културата е съвкупност от материални и духовни ценности, създадени от човечеството в процеса
на неговата обществено-историческа практика. Според К. Горанов културата е “изкуство, функциониращо като социокултурен процес в определени обществени условия, в дадено конкретно социално време и
социално пространство”. [18, с. 11]. Като структурни елементи на културата могат да бъдат обособени
литературата, изобразителното изкуство, театърът, киното, музиката и др. Масовата култура задоволява
вкуса и интересите на масовия потребител и се характеризира с висока степен на социализация. Днес
противопоставянето между “елитарната” и “масова” култура вече е минало. Популярната култура е тази,
която обслужва интересите и се консумира от най-широки обществени среди.
Изкуството е активна форма на духовна култура и играе огромна роля за обогатяване на духовния
свят на човека. Според З. Цацковски изкуството има най-силни корени в сферата на следните три
потребности: от общуване, от активност и от съдействие (игра), както и в необходимостта и
способността да се възприема красотата [18, с. 103]. Л. Виготски определя изкуството като “обществена
техника на чувствата”. Според него то действа като “катарзис”, т.е. прояснява очиства психиката.
Музикалното изкуство е средство за общуване между хората. То предоставя уникална възможност
за задоволяване на голяма част от техните потребности. Музикалното изкуство от една страна формира
субективно естетическо отношение, а от друга оказва въздействие върху всички страни на личността.
Популярната музика, която е част от популярната култура, функционира като изкуство на бита, на всекидневието. В хода на историческото развитие, тя идва да задоволи нарасналите потребности на широките
социални кръгове. Популярната музика е интеркултурно понятие с американски, английски, немски и
френски произход.
Музикалното възпитание е продължителен процес. Според Ан. Атанасова “целта на музикалното
възпитание е музикалното развитие на човека, разбирано като процес на присвояване богатството на музикалната култура, създавана от човечеството, където традиция и съвременност се съчетават в името на
развитието на човешката личност, на стимулирането на творческите възможности и творческото самочувствие, в името на развитието на самата музикална култура във времето” [2, с. 6].
Д. Филипов, смята, че културата е реалност на съзнанието, на чувствата и на мислите на човека. Тя
е още политика, идеология, икономика, бит, социално отношение и т.н. Тя е всичко това, взето заедно и
изразено със специфичните изразни средства на културата. В книгата си “Културата и съвременността”
Д. Филипов прави задълбочен анализ на структурата на съвременната култура. Според него в културата
се очертават няколко самостоятелни структурни сфери:
1) Масови комуникации – към комуникациите се включват сравнително разнородни културни
форми: изкуства, телевизия, радио, книгоиздаване. “Комуникация” се използва в две смислови значения:
а/ на средства за масова информация; б/ на социално общуване.
2) Културни индустрии – това е участие на индустриалните методи в създаването на културния
продукт.
3) Масова култура – като понятие се появява още през 30-те години на ХХ в., но се налага като
“нов тип култура” едва в средата на века /60-те години/.
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Д. Филипов разглежда и някои от най-характерните черти на съвременния културен процес:
1) Тотално нахлуване на научно-техническия прогрес и в трите фази на културния процес: творчество, разпространение и потребление на културните ценности.
2) Нарастване ролята на културата в историческия процес и взаимодействието й с основните сфери
на живота.
3) Ново съдържание на културната функция на обществото.
4) Изменение на структурата на културния процес.
5) Качествено ново идеологизиране на културата.
6) Активизиране на културата в сферата на международните отношения.
Тези белези очертават нова ситуация в развитието на съвременната световна култура. Една от найхарактерните черти на световната култура е нейната интернационална природа. Силно е изменена ролята
на културата в международния живот. Световната култура е съвкупност на националните култури и
израз на определени общи тенденции и белези.
Културата е един от основните фактори на глобалното развитие. В началото на ХХI в. Глобализацията в изкуството е историческа реалност. Тя е и борба за пазари, потребители и икономическо надмощие. Капиталът е новият “фактор” в културния процес, който предизвиква съществени изменения в неговия характер, съдържание и форми. Глобализацията е демократичен процес, при който се осъществяват
връзки между различните култури от различни точки на планетата. Музиката на различните народи никога не е съществувала изолирано. Със своя универсален език тя става един от първите посланици на
глобализацията.
Благодарение на електронните медии и Интернет, музиката отдавна е прехвърлила не само
националните си граници, но и границите на отделните континенти. В края на ХХ в. медиите играят
изключителна роля в разпространяването на музикална информация. Проблемът за новата културна
ситуация, която създават средствата за масова информация, не престава преди всичко да бъде основен.
Той засяга предимно характера на творчеството. Авторът създава своята творба с оглед на новата връзка
между изкуството и публиката.
Музикалното изкуство заема изключително голям дял от програмите на радиото и телевизията.
Според З. Казанджиева от този факт произтичат редица 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) формира селективно отношение – интензивният музикален поток предизвиква различни защитни реакции от страна на аудиторията.
Съвременната музика изпълнява много и различни функции с обществен и естетически характер.
Според Л. Кавалджиев от особено значение са четири от тях:
1) Музикално откритие (генетична функция) - това е потребност от познание, съпреживяване и
ориентиране в съвременната действителност с помощта на музиката.
2) Музикално развлечение (игрова функция) - това е потребност за развлечение чрез музиката.
3) Музикално възпитание (просветителска функция) - културно и естетическо “приобщаване” чрез
музика. От ранна възраст човек се учи да се наслаждава на завещаното, утвърденото и съзнателно да
възприема и разбира новото.
4) Музикално внушение (сугестивна функция) - потребност от масово въздействие чрез музика.
Подлагането на “магията” на музиката понякога става непринудено, дори против волята на отделния слушател. Много често тази функция може да се използва и като инструмент за манипулация, като средство
за постигане на масово въодушевление, радост, възторг и т.н.
Изкуството ни дава уникална възможност да видим заобикалящия ни свят с други очи. Възпитанието чрез изкуство е важен фактор не само за естетическото възпитание на децата, но и за бъдещето им
изграждане като личности. Затова Л. Виготски нарича изкуството “отсрочена реакция” на нашето бъдещо поведение. Ето защо още от най-древни времена изкуството се разглежда като средство за възпитание. Възпитателната функция на изкуството е способността да обогатява, разширява и възвишава сферата на човешките потребности .Музикалното изкуството притежава такива механизми, които развиват у
детето способности към художествено възприемане и творчество, стига то да бъде поставен в подходяща
среда. Музикалното възпитание е решаващо условие за по-нататъшното развитие на цялостната музикална култура на обществото.
Според Г. Гайтанджиев масмедиите са мощни лостове за масово музикално възпитание. Те стават
причина за нахлуването в нашето всекидневие на лавината на съвременната популярна музика [6, с. 25].
Л. Биски смята, че днес и по-възрастни и деца, консумират популярна музика в такива големи
количества, които до неотдавна едва ли биха били възможни.
Темата за популярната музика е особено актуална днес. Този проблем се интерпретира от
изтъкнати наши музиковеди, журналисти, изкуствоведи и музикални дейци, които я изследват и
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анализират – Г. Гайтанджиев, Р. Стателова, К. Леви, Й. Рупчев и Х. П. Хофман, Ч. Чендов, Е. Братанов,
Л. Кавалджиев, Т. Спространов, С. Джоканов, и други.
Г. Гайтанджиев включва в понятието “популярна музика” не само съвременните, “модерните” нейни разновидности (поп и рок музика) а всичко в музиката, което според него представлява “реална част
от реалното музикално обкръжение, от всекидневния бит на относително широки обществени кръгове.”
Към популярната музика той отнася всичко, което в съвременни условия се отличава с относително
висока степен на социализация. Популярна може да бъде наречена само музика, която е в състояние да
задоволи реалните интереси и потребности на относително широк социален кръг [6, с. 30-31].
Според Р. Стателова, “популярна музика” е “водещо наджанрово понятие, предназначено да
покрие най-общо всички явления в една относително обособена сфера на съвременната музикална
култура” [ 16, с.9].
Какво всъщност представлява популярната музика, предизвикваща такъв голям интерес от страна
на цялата общественост и най-вече на младите хора ?
В понятието “популярна музика” се влага следния смисъл: Популярен в превод от латински
означава “народен, национален”. Словосъчетанието “популярна музика” означава най-продаваните
песни в световните класации. Popmusic–включва рокендрола, а също и забавно-танцовата шлагерна
музика, аранжирана с изразните средства на рокмузиката.
В широк смисъл популярната музика обхваща различните жанрове, които в даден момент, в дадена страна и за определено време имат широка известност. Това могат да бъдат творби не само на съвременните разновидности на поп и рок, но и произведения от класическата, народната, естрадната
музика или джаза, т.е. всичко онова, което хората харесват. Популярна е музиката, слушана най-много и
от най-много хора.
В по-тесен смисъл това е музиката дело на средствата за масова комуникация, на електронните
медии. Благодарение на тях тя разширява неимоверно своята аудитория. Постоянно се появяват
различни музикални предавания – “Какафония”, “Попритъм”, “Попкласика”, “Попфолк”, “Джубокс”,
“МелоТВ мания”.
Според изследователите качествата, правещи популярната музика толкова актуална и предпочитана днес са изключителната й динамичност, мобилност, широобхватност и зрелищност, връзката й с
фолклора и танца, а също така и интернационалната й природа.
Попмузиката има широки образно-емоционални и интонационни граници и многобройни функции. Две обаче са тези, които я отличават от останалата звучаща музика:
1) Съпровождаща функция – това е музиката, която звучи във всекидневието, съпровожда различни дейности, възприема се по-скоро като фон. Тя може да служи за “оформление” на друга информация.
2) Развлекателна функция–това е “забавната”, “танцова” музика, предназначена за развлечение.
Притежава ли попмузиката просветителска (възпитателна) функция, характерна за останалата съвременна музика? Възможно ли е чрез нея да се осъществи музикалното възпитание на днешните ученици?
Музикалното възпитание е решаващо условие за бъдещето развитие на цялостната музикална култура на обществото. То започва още с идването на детето на този свят, още с първите звуци, които чува.
“Целта на музикалното възпитание е насочена към детето – субект на взаимодействието с музикалното
изкуство, у което в условията на динамично изменящия се свят се формира индивидуален стил на общуване с това изкуство, на учене и опознаване на света чрез него, на възможности да се ориентира в различните музикални явления” [2, с. 6].
Образованието в началото на ХХI век се изправя пред все по-нарасналите изисквания на обществото. Музикалното възпитание днес се осъществява в училище, в социалната среда и чрез масмедиите.
Всички изброени фактори влияят комплексно върху личността и оформят вкуса на съвременните ученици. Благодарение на средствата за масова информация любим жанр на учениците в последните години
е популярната музика. Младите хора я предпочитат, защото тя е по–достъпна и разбираема за тях.
Авторите на “Книга за учителя по музика за 7 клас” Г. Гайтанджиев, М. Попова и П. Младенова,
смятат, че харесвани или не, електронните медии вършат днес своята работа в областта на музиката толкова амбициозно и активно, че те не мотат да я пренебрегнат. Нещо повече – във всеки свой учебник те
използват все повече и все по–широко музика (предимно песни), звучала и звучаща по тези медии. Според тях музикалното възпитание не може да се осъществява в разрез, в противоречие с интересите, потребностите, вкуса и желанията на учениците
Музикалното възпитание, което започва от най-ранна възраст е насочено преди всичко към децата
и юношите. Затова е необходима цялостна, реалистична, музикално-възпитателна система, която да отговаря на потребностите и интересите на младите хора. Ако трябва да се коригира, то това трябва да става
много внимателно и в никакъв случай насила, защото още навремето Платон е казал, че не трябва да се
изучава никаква наука по робски начин, защото “никаква насилствена наука не е трайна за душата”.
В съвременното музикално възпитание се използва принципа от по-лекото, познатото и достъпното, към по-сложното, непознатото и трудното като стремежът е постепенно да се разширява “диапазонът
на слушане” по отношение на все по-голям кръг произведения от различни видове и жанрове. По-лекото
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и достъпното не е задължително да се покрива с пошлото и елементарното. Както във всички жанрове и
видове музика и при попмузиката се срещат произведения с художествени стойности.
Според Рей Чарлз песните на “Бийтълс” са произведения на изкуството. Те се превеждат на
десетки езици и се изпълняват в стотици версии. Песните им влизат в репертоара на редица известни
певци като Елвис Пресли, Том Джоунс, Джоан Бейз, Ела Фицджералд и др. Безспорни качества
притежава музиката на Куин, както и изпълненията на Фреди Меркюри, Елвис Пресли, Лайза Минели,
Уитни Хюстън и др.
Не са малко и песните с художествени достойнства, написани от български автори. Някои са
вклю-чени в съвременните учебници по музика. Такива са: “Светът е за двама”, м. М. Нейкова, т. Д.
Точев, “След десет години” - ФСБ, “Нашият град”, м. Б. Карадимчев, т. Ал. Петров (из филма “Оркестър
без име”), “Двама”, м. М. Нейкова, т. Б. Гудев (из филма “Козият рог”), “Една българска роза”, м. Д.
Вълчев, т. Н. Вълчев, “По първи петли”, м. Ст. Димитров, т. М. Белчев и т.н. Прекрасни песни са
написани от композиторите Йосиф Цанков, Ангел Заберски, Морис Аладжем, Тончо Русев, Борис
Карадимчев, Сте-фан Димитров, Найден Андреев, Зорница Попова и т.н., по прекрасните стихове на
Ефтим Ефтимов, Кръстьо Станишев, Найден Вълчев, Дамян Дамянов, Ж. Колев, М. Белчев и много
други. Незабравими остават песните, изпяти от Емил Димитров, Лили Иванова и др.
Още през 70-те години на ХХ век се поставя въпроса за навлизането на популярната музика в
учебния процес. Години наред не стихва полемиката за качествата на популярната музика, за музикалното образование в училище. Мястото и ролята на популярната музика в училище зависи от учебното
съдържание, учебните програми, от степента на подготовка и квалификация на учителя. Учителят по
музи-ка трябва да познава интересите на своите ученици, за да може да подтикне развитието на
творческата индивидуалност на всяко дете, да формира мисленето му.
Според Д. Кабалевски, през цялото време учителят трябва да проверява своето мнение, да го
коригира, да се вслушва в “пулса на живота”, но е длъжен винаги да има мнение. К. Маричков също
счита, че днешният учител е необходимо да знае еднакво добре кой е Бах и кой е Верди и какво са
сътворили, но и кои са “Бийтълс” и какво отражение имат върху цяло едно поколение. Получили такава
подготовка децата когато станат юноши сами ще могат да отсяват, да разбират хубавото.
В учебните програми се дават указания за изготвяне на учебниците по музика, посочват се основните теми. Темата за популярната музика се прокрадва като нишка в учебното съдържание още от детската градина и началното училище. Авторите на учебници се стараят максимално добре да отговорят на
най-новите изисквания на учениците като вплитат майсторски темата за популярната музика в останалото учебно съдържание. Така в учебната програма за I клас се посочва, че учениците трябва да откриват
различни по жанр и вид музика в ежедневието и празника. Да се стремят към различни форми на контакт
с музиката–звукозаписи, медии, концертен живот.
Особен интерес към попмузиката проявяват юношите и затова тя е застъпена най-широко в средните и горните класове. В пети клас учениците трябва да натрупат постепенно слухови опори за възприемане на инструментални произведения чрез медиите и в концертния живот. Да проявяват предпочитания в сферата на продукцията на медиите. В учебната програма по музика за IХ клас се посочват темите: Символиката в някои стилове на популярната музика на ХХ век; Главни стилове в съвременната
популярна музика; Основни моменти в развитието на популярната музика в Европа и САЩ през ХХ век;
Българската популярна музика и т.н.
Учебниците по музика са едни от най-сериозните фактори в системата на образованието. Те са
плод на новото време, на ново разбиране. Наличието на повече от един учебник за клас, от различни
авторски колективи дава възможност за по-голяма изборност. Наред със знанията за “сериозната” музика
и фолклора като цяло са включени и нови теми–мюзикъл, рокопера, българска популярна музика,
музиката и медиите, ХХ век и популярната музика и т.н. Наред с традиционните училищни песни се
препоръчват и нови–детски забавни песни, популярни–български и чужди.
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ПРИНОСЪТ НА ДИГИТАЛНАТА ЖИВОПИС И ГРАФИКА
ЗА ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ИНТЕГРАЦИЯТА МЕЖДУ СТРАНИТЕ ОТ ЕС
Светослав Д. Бъчваров
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГЛ. АС. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЪЧВАРОВ, ШУ „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ”, ПК, ГР. ДОБРИЧ, Е-MAIL: PEDCOLLEGE@DOBRICH.NET
THE CONTRIBUTION OF THE DIGITAL PAINTING AND GRAPHICS
FOR DEEPENING THE INTEGRATION BETWEEN THE EU COUNTRIES
Svetoslav D. Bachvarov
Abstract: The paper shows the various ways of painting with the electronic instruments of the computer
graphic software and painting in association with European artists’works exposed in the global network. Creating Digital paintings by memory and imagination and web pages with students’ works in the Internet Explorer.
Key words: Interface, software, painting.
За да се реализира пълният потенциал на ЕС, разширяването би следвало да е съпътствано и от
задълбочаване на интеграцията, което е свързано и с превръщането на европейския континент в
общоевропейско културно пространство, в което гражданите на отделните страни ще могат да се
припознават и признават взаимно.
Интеграцията между науката и изкуствата от една страна и между научните открития, технологиите и изобразителното изкуство на народите от европейския континент съществува от векове.
Не можем да не отдадем дължимото на откритието на Гутенберг – книгопечатането. Без печатането на първите книги не би било възможно да се разгърне хуманизмът и да се стигне до Реформацията.
Това изобретение се предхожда от друго изобретение в областта на изкуството – графиката. Тя се
появява в Европа през 1400 г. и съчетава опита на щамповачите на платове с техниката на златарите
ниело и простият опит с печатите върху документи, изработвани като творби на изкуството.
В 1494 г. Микеланджело Буанароти е написал в дневниците си: „ Помислих си, че художникът
може да се вдъхновява от събитията, които имат голямо значение за обществото – събития, които, като
пораждат нови нрави и нови идеи, дават понякога и нова насока в изкуството”.
Голяма част от научните открития в следващите векове стават достояние на художниците, те
започват да ги прилагат в своята практика и така се раждат нови жанрове, направления и отделни
стилове в изобразителното изкуство.
Революцията в мисленето започнала с книгата на Коперник “За небесните сфери” /1543/, забранена за векове, става начало за нов научен възглед за света - дава тласък на астрономията. Галилей /15641642/ усъвършенства телескопа, а Ван Льовенхук конструира първия микроскоп. Така оптиката бързо се
развива в Италия и Холандия. Развитието на оптиката помага на един от най-големите холандски
художници Вермеер ван Делфт, да използва в творческата си дейност „камера обскура” (откритието,
което предхожда фотоапарата). Художниците-импресионисти и поанталистите познават съвременните
открития на оптиката (спектралния анализ) и ги прилагат в практиката си.
През 17 век голямата страст на холандците е селекционирането и колекционирането на цветя, дава
отражение на развитието на един нов жанр - натюрморта. Десетки художници от фламандската, нидерландската, френската и германската школи рисуват натюрморти с цветя.
През 19 век в Холандия се развива медицината. Художниците започват да рисуват групови
портрети на лекари и медицински сюжети. Развитието на медицината се свързва с фармацевтиката и с
химията. Нейният напредък се отразява в производството на багрила и различни видове бои в Англия,
Холандия и Германия. Братята Ван Ейк (около 1430 г.) откриват „ Нидерландската смесена темперномаслена техника” и пренасянето й в Италия, дава тласък на изобразителното изкуство в цяла Европа.
Приносът на българските учени и творци в развитието на културното разнообразие и общото
духовно обогатяване не е малък. Достатъчно е да споменем няколко факта.
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- Един от тях е създаването, въвеждането и разпространението на славянската писменост и
книжнина на говорим славянски език от братята Константин-Кирил Философ и Методий, и първите
славянски просветители в много страни в Европа.
- Уникалните стенописи от 1259 г. в Боянската черква, дело на анонимен майстор, предхождат с
няколко десетилетия творческите постижения на гениалния Джото (роден във Флоренция в 1267 г.) и
Ренесанса в Италия и в Европа.
- Най използваното средство за комуникация днес от университети, фирми и от всеки потребител
Интернет, и всичко свързано с информационните и комуникационни технологии, не би било възможно
без откритието на българина Джон Атанасов и студента Клифорд Бери в университета в Айова през 1940
г. (устройството наречено АВС, предшестващо ENIAC, се счита за първия електронно цифров
компютър).
- От художниците, родени в България, участващи в революционните процеси в развитието на
европейското изобразително изкуство заедно с Пикасо, Брак, Шагал, Модиляни са и Жул Паскен и Жорж
Папазов.
- Бурното развитие на информационните и комуникационните технологии и графичния софтуер
способстват за раждането на нов не много известен вид изобразително изкуство, наречено, от работещия
в Париж български скулптор и живописец Андрей Лекарски „ Дигитална живопис и графика”.
(В компютърните речници тази иновационната изобразителна дейност фигурира, като “computer
graphics” (компютърна графика), “computer art” (компютърно изкуство).
Голяма част от студентите отдавна се интересуват от възможностите на компютъра за една поатрактивна и достъпна изобразителна дейност. С помощта на преподаватели по информационни технологии и по изобразително изкуство, през последните години се правят експерименти с електронните
инструменти на графичните редактори на компютъра.
(Най-известните графични редактори за рисуване със свободна ръка и с инструменти за чертане
са: Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel DRAW, Wizard brach,
Gimp-2, Macromedia Frеe Hand, Macromedia Flash и др. Всеки ден се появяват нови версии на всеки
графичен редактор и нови редактори).
Експериментира се създаването с множество контрастни цветове на нефигурални (абстрактни)
композиции, на пейзаж, натюрморт, портрет и фигурални композиции.
Студентите с помощта на преподавателя по изобразително изкуство, започват постепенно да
изграждат уверено формата на предметите линеарно с електронен молив и тънка четка, да запълват
фигурите с по-едри разноцветни петна, нанасят с „акварелна” четка велатурно с полупрозрачни тонове и
елементите на светлосянката. Някои от тях отчасти „размиват” формата на изобразените предмети или
ги поставят в цветна мъгла („сфумато”) от фини разноцветни капки с електронните инструменти на
програмата Corel Painter Classic и постепенно постигат експресивни (сугестивни) внушения или
търсената от всеки художник художествена изразителност.
Ограниченото време и пространство не ни позволява да описваме по-обстойно всички етапи на
изграждането на компютърните художници. Резултатите показани в дигиталните рисунки достатъчно
красноречиво доказват постиженията на студентите в този нов вид изобразителна дейност (прил.1).
При обучението в иновационния вид изобразителна дейност от голямо значение е изборът на
подходящ софтуер за компютърна живопис и графика, като при това би трябвало да се изхожда както от
неговата популярност, така и от достъпността му за студентите. Съобразявайки се с тези критерии, за
изобразителната дейност в началните етапи се използва популярния и с по-опростен интерфейс растерен
редактор Microsoft Paint – част от операционната система Windows, а в следващите занятия и един от
най-предпочитаните от художниците графичен редактор Corel Painter Classic. (Едно от достойнствата му
е, че в неговия графичен интерфейс е предвидено използването не само на молив и темперни бои, както
във всички други редактори, но и акварелни бои, пастел, сангин; инструменти за реалистично
изграждане на формата на предметите с обемно пресъздаване на елементите на светлосянката, но и
инструменти за разграждането и, постигане на художествена изразителност ).
В процеса на обучението по история на изобразителното изкуство, или при решаването на
изобразителни задачи свързани с изграждане на: пейзаж, натюрморт, интериор, портрет, нефигурални и
фигурални композиции, студентите се запознават доста обстойно с творчеството на известни европейски
художници.
Това се осъществява по следния начин. В часовете по изобразително изкуство студентите разглеждат и анализират пейзажи експонирани от Интернет в папката My Pictures или в специално създадена за целта електронна библиотека и след това върху работния лист за рисуване на програмата
Microsoft Paint. Чрез кликване върху Internet Explorer > Google > Artcyclopedia The Fine Art Search Engine
се експонира Art Movements придружено с меню, в което се запознаваме с по-голямата част от значимите течения в изобразителното изкуство: Cubism, Expressionism, Impressionism, Post- Impressionism и др.
Чрез кликване върху наименованието на определено течение в изобразителното изкуство и имената на
най-изявените от художниците работили в него, се експонират и най-известните им картини. Кликва се
върху творбата, тя се експонира в по-едър план, кликва се върху нея отново с десен бутон, появява се
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иконата на Save, щракваме върху нея и картината се експонира в папката My Pictures (по същия начин
съхраняваме в паметта на компютъра необходимото количество творби за часовете по история на
изкуството или свързани с пейзажното творчество на определени художници, натюрморт, портрет,
интериор и пр., които се записват на диск и се експонират, когато това е необходимо с мултимедиен
проектор).
В часовете посветени за рисуване по асоциация, памет и въображение се зарежда програмата
Microsoft Paint, с менюто Edit: Edit > Paste From > My Pictures, чрез натискане стрелката на плъзгача на
вертикалната позиционна лента (scroll bar) намираме желаната картина и с еднократно щракване с
мишката, картината се експонира в работния лист за рисуване на графичния редактор Microsoft Paint.
След разглеждане и обследване на произведенията (пейзаж, натюрморт, интериор) студентите
започват да рисуват по асоциация от произведението на изобразителното изкуство, на което е посветен
часът по изобразително изкуство (прил.2).
Рисуването по асоциация с инструментите на програмата Corel Painter Classic започва след зареждане на My Pictures. Разглеждат се внимателно всички произведения, след като се намери подходящата
картина, се щраква върху нея с десен бутон > Open Wait > Corel Painter Classic и творбата се експонира
върху работния лист за рисуване на програмата. След разглеждане на картината и анализ на сюжета,
начините на изграждане на формата, композиционното и цветовото изграждане на творбата, студентите
започват да рисуват по асоциация с електронните инструменти на графичния редактор (прил.3).
По време на разходки сред природата студентите първо разглеждат пейзажа и правят преценка до
каква степен определен изглед е подходящ за рисуване. Водят си бележки (чрез създаване на бързи
рисунки с молив) и чрез заснемане с дигитален фотоапарат на подходящи мотиви от пейзажа. Запаметяват пейзажите, които са подходящи за рисуване в „паметта” на компютъра. По време на часовете по
изобразително изкуство свързани с рисуване на пейзаж с електронните инструменти на компютъра,
експонират фото-изображенията в работния лист за рисуване и след това рисуват по асоциация, памет и
въображение.
След тези упражнения и експериментиране с електронните инструменти на графичните редактори,
студентите започват да рисуват по-самостоятелно природни, архитектурни, исторически пейзажи; пейзажи пресъздаващи красотата на родната природа и архитектурното богатство на България - съхранено
през вековете или пейзажи свързани с нашата история.
С помощта на преподавателя създават електронна библиотека от студентски творби от този жанр,
които могат да бъдат разглеждани и ползвани от колегите им по време на творческата им дейност. Част
от тези творби се подготвят с подходящи по цвят паспарту и рамки за участия в регионални, национални
и международни изложби на студентското творчество.
Студентите създават от най-интересните и издържани в естетическо отношение пейзажи WEBстраница, с която да демонстрират постиженията си в иновационния вид изобразителна дейност пред
студентите от европейската общност.
Изводи и препоръки.
Информационните технологии благоприятстват в часовете по изобразително изкуство, да се намали пропастта между традицията и модерното, да се осъществи по-гъвкаво управление на учебния процес, значително да се променят функциите и ролите както на преподавателите, така и на студентите.
Чрез използването им много по-ефективно могат да се реализират издигнатите в доклада на
Международната комисия за образованието през XXI век четири основни принципа: да се научим да
учим; да се научим да правим; да се научим да живеем заедно; да се научим да бъдем.
Преподавателите и учителите-художници, които се занимават с изобразителна дейност с графичните редактори на компютъра са много малка на брой. Това поражда необходимостта да се предвидят часове за усвояване на методите и похватите за изграждане на произведения на дигиталната живопис и графика, да се борави с входящи и изходящи периферни устройства и Интернет, които могат да помогнат на
студентите по-бързо да се приобщят към иновационния вид рисуване.
Да се влияят в обучението си от картини-образци на високи творчески постижения, създадени от
световноизвестни европейски художници. И не на последно място, да споделят опита и творческите
постижения с колеги от страните на ЕС.
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Приложения:
Прил.1 Произведения на дигиталната живопис създадени с програмата Corel Painter Classic

„Летен ден”-акварел
„Крайбрежие”
„Дивите цветя”
„Водопад”
Прил.2. Произведения на дигиталната живопис създадени с електронните инструменти на графичните
редактори Microsoft Paint и Corel Painter Classic

„Звездна нощ” Ван Гог

„Звездно небе” -рисуване по „Крайбрежие”-рисуване по асоасоциация
циация от пейзаж на Клод Моне
Прил.3. Рисуване по асоциация от произведения на световноизвестни художници с електроните
инструменти на графичния редактор Corel Painter Classic

„ Импресия-изгряване на слънце- „Морски пейзаж” – рисуване „Зазоряване” – рисуване по
то” Клод Моне
по асоциация
асоциация
Прил.4. Дигитални рисунки създадени от студенти с електронните инструменти на програмата Corel
Painter Classic след наблюдения и фото-пленер край морето

„Морски бряг” фотос

„Рибарски мрежи” дигитална
рисунка

„Камен бряг” дигитална рисунка
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В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Илия Ц. Илиев
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГЛ.АС ИЛИЯ ЦОНЕВ ИЛИЕВ, ШУ “ЕПИСКОП К.
ПРЕСЛАВСКИ”, ПК ГР. ДОБРИЧ, Е-MAIL: PEDCOLLEGE@DOBRICH.NET
CONTENT AND SIGNIFICANCE OF LABOUR EDUCATION
IN THE EDUCATIONAL SYSTEM
Iliya Ts. Iliev
Abstract: The polytechnical principle in teaching Arts tends to the following directions:educating the
students to the science and social studies; forming skills to imply the knowledge in the process;forming skills of
common work and detailed habits
Key words: content, labour education, education
В предишните епохи усъвършенстването на физическите възможности на оръдията на труда е
вървяло по пътя на усъвършенстването на физическите възможности за въздействие върху предмета на
труда. В съвременният етап главна сфера на развитие са оръдията, които увеличават информационните и
интелектуалните възможности на човка. Основните черти на труда са: неговото съдържание /характерът и
разпределението на трудовите функции/; техническата му инструментариум; неговият вид - ръчен, механизиран, автоматизиран; неговият характер - умствен и физически, ръководителски и изпълнителски,
аграрен, индустриален и обслужващ; неговите условия - социално-икономически, хигиенни; организациярежим, стил, подвижност, ритъм, темпо, и др.
Трудът е немислим вън от обществото, от организираното действие на хората. Дори най-елементарният индивидуален труд се базира на натрупания в обществото запас от материални и духовни
средства на труда. Това използване изисква елементарна организация и разделение на труда. Посредством
труда в различните сфери на обществото се осъществява основната част на взаимодействието между тях.
Така, например, в сферата на комуникациите, се използват материални и духовни средства на труда, които
са продукт на труда от сферата на материалното и духовното производство. Промените, които настъпват в
условията на съвременното производство, се проявяват в структурата на трудовата дейност - все повече се
усложнява във всички свои връзки и зависимости.
Производството е свързано с комплекс от социални звена, което изисква от съвременния работник
поглед върху производствения процес и своето място в него. Непрекъснато развиващата се технология на
производствените процеси изисква адекватно отношение към производствените дейности, непрекъснато
увеличаване на общообразователните и специалните знания, готовност за непрекъснато образование при
високо качество на знанията и владеене на начини за усъвършенстването им. Темпото за обновяване на
знанията във всички сфери на науката и производството е високо.
Необходимостта от нов тип работник е налице. Работникът от съвременното автоматизирано
предприятие не изпълнява маса повтарящи се задачи, а подготвя технологичния процес и го организира.
За да подготви машината за дадена операция той трябва да е наясно с технологията на производство,
техническата документация, да анализира цялата последователност на предстоящата работа, да предвиди
получените резултати, да предвиди евентуални грешки. При тези условия са нужни задълбочени знания.
Затова подготовката на новия тип работник трябва да започва от училище. Целта на подготовката е
учениците да овладеят теоретични знания и да придобият умения, които да прилагат променящите се
условия.
Обновяването данните от науката и техниката води до възникване на нови професии, до изменение
на съдържанието им. Появява се потребност непрекъснато да се усъвършенстват знанията. Увеличаването
на автоматизацията на труда, изменението на неговото съдържание водят до формирането на творческия
характер на труда. Творческият труд, съдържа в себе си необходимостта постоянно да се изменя;
преминаване от изучаване на литературата към практическото изучаване на машините и технологичните
процеси, от изучаването на техниката към нейното монтиране и регулиране, след това към усъвършенстване на проведените операции.
Целта на трудовото възпитание е да се формира у учениците положително отношение към труда.
Целта се постига с решаването на следните задачи:
1. Формиране у учениците потребност за труд в полза на развиващото се общество. Това
предполага включването им в различна трудова дейност и създаване на възпитаващи ситуации.
2. Умствения и физически труд създават реални предпоставки за развитие на интелектуалния
потенциал на учениците.
3. Съзнателното отношение към труда предполага наличие на необходими условия и навици, които
облекчават изпълнението на трудовите задачи и осигуряват качество на изработената продукция.
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4. Трудовата дейност трябва да формира; висока култура, организация, точност, икономично
изразходване на материалите и трудовите усилия .
5. Професионално ориентиране на учениците, запознаването им с различни трудови дейности, с
потребностите на техния икономически район.
6. Умения за работа в екип, умения за планиране на дейности, творческо опериране с получените
знания и умения.
7. Възпитаване на производствена дисциплина, трудолюбие, отговорност, инициатива и творчество
В системата на изброените задачи се осъществяват практическата и психологическата подготовка
на учениците за труд, разкриват се техните интереси и наклонности, развиват се способностите./Схема 1/
Системата на образованието осъществява трудовото обучение и възпитание на учениците в
следните направления.
образование

общество

семейство

трудово възпитание в семейството

трудово
възпитание в
учебния процес

възпитание в
труд в уроците по
трудово
обучение

труд в полза на
семейството

труд в полза на
обществото

Схема 1. Направления в системата на образование по домашен бит и техника

Трудовото възпитание в процеса на обучението обхваща голяма част от ежедневието на учениците.
Ролята на обучението в труд на учениците трябва да се разглежда като източник за придобиване на определени знания за значението на труда в човешкият период, за характера на труда в обществото, за трудовите умения и навици в самия процес на организация на учебния труд. Чрез учебниците учениците се
запознават с различните видове труд на хората. Получават представа за характера на труда през различните сезони и различните исторически епохи, затова че благодарение на огромния труд на една нация тя
придобива облика на цивилизовано общество. Така съдържанието на учебниците формира първоначални
убеждения за ролята на труда.
Трудовото възпитание в уроците се осъществява с разнообразните задачи на трудовата дейност. Това способства за развитие на познавателната дейност на учениците. В процеса на трудовата дейност учениците съсредоточават своето внимание, осъществяват планиране и контрол, формират координация на
движенията и мислено си представят хода на предстоящата работа.
При обработката на различните мате-риали се запознават с техните свойства, изучават устройства и
инструменти за работа с тях. По време на учебния процес учениците се запознават с нови технологии и
техники, с организация на труда и професии.
Труд в полза на обществото включва озеленяване, охрана на природата и др. и играе огромна роля
за развитие на правилно отношение на труда у учениците.
Труд в полза на семейството. Той се осъществява твърде диференцирано. На първо място децата се
самообслужват в семейството. Те се грижат за своя външен вид и за помещенията, които обитават. В
съвременните семейства навлезе съвременна битова техника, която една страна предполага придобиване
на умения за боравене с нея, а от друга модернизира битовия труд у дома и облекчава трудовите
операции.
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ИНТЕГРАЛНИЯТ ПОДХОД В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ
Илия Ц. Илиев
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГЛ.АС ИЛИЯ ЦОНЕВ ИЛИЕВ, ШУ “ЕПИСКОП К.
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INTEGRAL APPROACH IN THE TECHNOLOGICAL TRAINING
Iliya Ts. Iliev
Abstract: The technological education in the general preparation is subordinated to the requirement for,
forming technological competence in students. It is well known that technology lays in the basis of technological
progress. It is a link between natural sciences and production; it is a mediator between the research and
applying activity; it is a radical re-estimation of the ideas for building and development of the economical.
Key words: integral approach, technology, students
Интегралният подход е стратегия на образователната реформа, защото атакува информационната
и режимна претовареност. Неговото приложение към учебното съдържание позволява да се изключи от
програмите онова съдържание, което няма непосредствено отношение към осъществяване на целите и
задачите на педагогическия процес. Върху основата на интегралния подход могат да се оптимизират
както програмите и учебниците, така и организационните форми на педагогическия процес.
Целта на интегралния подход при обучението е да осигури взаимосвързано усвояване на знанията.
Той предполага обединяването на цялата духовна сфера на човешката дейност, дава възможност ученикът да види обектите и действителността от много страни и така по-цялостно да ги опознае и разбере.
Една и съща действителност, погледната от различни аспекти, с различни средства, помага на учениците
да разберат единството между науката и изкуството, да разберат, че продукта на въображението е
различен.
Ето защо може да приемем становището на Д. Н. Широканов, който пише: “ Науката не е просто
сума от готови знания, към която механически се прибавят нови, а противоречащ процес на развитие,
свързан с реорганизация на всичките, или част от системата на знанията. Процесът на развитие на знанието, обусловен от социалните фактори, развитието на практиката и собствената вътрешна логика
поставя пред теорията на познанието все по-нови въпроси.”
Процесите на интеграция протичат в единство както в научната област, така и в реалното производство, в практиката, от която методиката на обучението по “Бит и технологии” черпи своето научно
съдържание. Процесите на интеграция са свързани още с появата на нови научни области, намиращи се
на границата на няколко науки, като например биотехнология, бионика, дизайн, екология и др. С навлизането на тези науки в производството в значителна степен се променя и неговата качествена характеристика. Засилва се трансферът, влиянието на редица научни открития от една научна област в друга.
Общата цел на учебните предмети от технологичното обучение за изграждане на знания за факторите на социалното благополучие и умения за постигането му, извежда на преден план необходимостта от включването в учебното съдържание на понятия и проблеми с интегрален и междудисциплинарен характер като: техника, технология, икономика и култура, потребност, интерес, дом,
облекло и храна, свободно време, общуване и комуникация, екология и др.
Учебното съдържание се определя от шестте основни ядра на Държавните образователни изисквания: Проектиране в дома; Занаяти и съвременност; Работа с материали; Енергия и контрол; Кулинарство;
Природата в дома.
Основните дейности, доминиращи в рамките на учебния предмет са следните:
1. Проектиране, консултиране, моделиране
2. Анализиране, оценяване и представяне на идеи и решения
3. Усвояване на разнообразни технологични операции за обработка – измерване, монтаж,
подреждане, почистване
4. Познаване режимите на работа и изискванията за безопасно ползване на домашната техника.
/Схема 1/
Учебната дейност е предвидена да протича под формата на лабораторно-практически упражнения.
За реализация на поставените цели значителна роля се дава на приложението на междупредметните
връзки. Тяхното място би трябвало да се търси при решаване на следните основни задачи в процеса на
обучение:
• Формиране на знания за технически ресурси, които един съвременен дом притежава, умения за
използване на материалите, използвани в семейството, бита и производството;
• Усвояване на най-разпространените методи за технологична обработка на материалите;
• Формиране на умения за работа с инструменти, уреди, прибори и принадлежности с домашни
условия;
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• Формиране на умения за творческо прилагане на усвоените знания и умения;
• Формиране на знания и умения по приложна икономика и делови качества;
• Формиране на екологична култура и опазване на околната среда;
• Усвояване на знания и умения за опазване на собственото здраве и здравето на другите;
• Изграждане на нагласа за грижливо отношение към продуктите на човешкия труд и в извън
дома, потребителско поведение;
• Използване в урочната работа на подходи като анализиране, синтезиране, обобщаване,
систематизиране и др.;
• Усвояване на понятия като топлопроводимост, лостове, магнетизъм, агрегатни състояния,
източници на светлина и енергия и др.
учебно съдържание

основни ядра на образователните изисквания

проектиране в
дома

заняти и
съвременн
ост

работа с
материали

енергия и
контрол

кулинарство

природата
в дома

основни дейности по домашен бит и техника

проектиране,
конструиране,мо
делиране

анализ,
оценяване, идеи
и решения

усвояване на
технологични
операции

безопасност

Схема 1. Учебно съдържание и дейности в рамките на учебния предмет домашен бит и техника

Интегралният подход в образованието става насъщна потребност поради лавинообразното нарастване на информацията. В основата на този подход е самата интегрална същност на човека като обект и
субект на възпитанието и развитието. Само ако овладява умението за прилагане на интегрален подход,
личността ще може да постигне онова единство на своите същностни сили и да ги реализира в социалноикономическото и духовно развитие на обществото.
Осъществяването на интегралните тенденции в технологичното обучение може да се разглежда от
два аспекта.
1. Първията е свързан с “преливане” на дейности, изучавани в технологичното обучение към другите учебни предмети. Например в процеса на обработване на различни материали при конструиране и
моделиране на изделия се създава възможност за усвояване на езика и формиране на комуникативни
умения.
2. Вторият аспект се отнася до “отварянето” на технологичното обучение към проблемите на другите учебни предмети. На учениците се предоставя възможност да моделират изделия и процеси, които
оформят художествено.
В този смисъл приложението на интегралния подход в технологичното обучение помага за поефективно свързване на самото обучение с проблемите на живота, за ориентирането на учениците в заобикалящата ги действителност. Реализирането на интегралния подход е възможно поради особеностите
на учебното съдържание, което позволява осъществяването на интегрални връзки и взаимодействия между трудовата дейност на учениците и другите видове дейности. Тук става съчетаването на познавателната дейност с учебно-трудовата дейност. Работата на учителите за осъществяване на междупредметните
връзки е свързана с изискванията за въвеждане на новото учебно съдържание по предмети, включени в
отделните културно-образователни области на учебния план, с изискванията за подобряване качеството
на обучение и реализиране на практика на образователната реформа в страната.Задачата е трудна и
отговорна, но заслужава да се положат необходимите усилия заради качествената подготовка на младите
хора за успешната им реализация след приключване периода на обучение.
1.
2.
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Abstract: The paper presents a system of logical tasks that include several laws of logic and deduction rules
aimed at the extra-curricular mathematics lessons in 5-th grade. Part of the tasks are suitable for students in the 4th grade.
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С решаването на логически задачи в свободноизбираемата подготовка (СИП) по математика в V
клас се цели учениците да усвоят интуитивно логически знания (логически операции, логически закони
и някои правила за извод); да се развият у тях умения за прилагане на тези знания при провеждане на
разсъждения; усвояване на някои средства, които дават възможност да се намали времето, необходимо за
провеждане на по-сложни разсъждения и да се онагледят тези разсъждения - моделиране с таблици, с
граф и други. Така се дава възможност и по-лесно да се провери пълнотата на намереното решение. Приложението на моделирането с таблица или граф е много по-широко, тъй като могат да се моделират и отделни съждения с цел да се осигури нагледна опора на мисленето. Тук основната цел е разширяване сферата на приложимост на моделирането чрез таблица или граф на прости логически задачи. Чрез подходящи задачи, които са описания на познатите за учениците ситуации и изискващи само прилагане на логически знания, но не и на математически операции, да се упражнят интуитивно някои от правилата на извод - правилото на заключението, правилото на отрицанието и правилото на силогизма, както и закона за
изключеното трето и закона за противоречието. С това темата има общообразователна стойност.
Решаването на логически задачи е ефективно средство за развитие у учениците на определено, последователно и непротиворечиво мислене, т.е. мислене, основаващо се на логическите закони и правилата за извод. Включените от нас задачи дават възможност на учениците да: формулират отрицанието на
дадено твърдение; въвеждат или отстраняват дизюнкция, конюнкция, импликация; прилагат закона за
изключеното трето и закона за противоречието; прилагат правилата за извод: на заключението, на отрицанието, на силогизма. Като се имат предвид възрастовите особености на учениците, е целесъобразно
тези логически знания да бъдат усвоявани чрез изпълнението на съответстващата им мисловна дейност
на интуитивно ниво, т.е. без да се използва каквато и да е логическа терминология или символика.
Занятията от тази тема нямат връзка с класно-урочната работа. Темата е естествено продължение
на “Най-прости графи. Приложение”, поради което тя следва да се разгледа непосредствено след нея, като се отделят 3 занятия с по 2 часа. Целесъобразно е да се разглеждат главно задачи, в които се осъществява съответствие между елементите на 2 или 3 множества.
В първото занятие от темата учениците се запознават с приложението на таблиците и графите за
решаване на логически задачи от посочените групи, като условията са достатъчни, за да определят
еднозначно решението на задачата. Във второто занятие се предлагат задачи, които са преопределени, но
излишните условия не противоречат с останалите (в този случай задачата няма решение). Разглеждат се
и задачи с недостатъчни данни, което води до нееднозначност на решението, като се предлага
допълването им с условия, така че задачата да се сведе до задачи от разгледаните по-горе. Ршаването и
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съставянето на такива задачи има общоматематическо и общообразователно значение, което налага
разширяването на предвиденото време за разглеждане на темата. Между занятията в темата има тясна
връзка, което налага разглеждането им в указания ред. В третото занятие се предвиждат задачи от
преливания и претегляния, решавани с помощта на таблица или граф.
Първите 10 задачи са за десетминутките към всяко занятие, като задачи 1-6 се решават устно. Задачи 7-10 се разглеждат с цел да се запознаят учениците с моделирането на задачи с числови равенства
или неравенства. Тези идеи се реализират по-късно в горните класове, след като се изучат свойствата на
числовите равенства или неравенства. Затова не е необходимо да се провежда отделно занятие за решаване на логически задачи чрез моделирането им с числови равенства или неравенства.
Задача 1. От шосето за града има отклонения наляво и надясно. Едното е за езерото, а другото – за
горското стопанство. По отклонението наляво не може да се отиде до езерото. По кое отклонение се
отива за горското стопанство?
Отговор. По отклонението наляво.
Задача 2. Братята Атанас и Николай отишли на риболов с баща си. Когато се върнали, майката ги
попитала кой е наловил най-много риба. Николай казал:”Аз”, Атанас – „Не съм аз”, а бащата - че
единият казал истината, а другият излъгал. Кой е казал истината, кой е излъгал и кой е уловил наймного риба?
Упътване. Да се разгледат 2-та възможни случая - когато Николай е казал истината и когато Атанас е казал истината. Ако Николай казал истината, то Атанас не е излъгал, този случай е невъзможен;
тогава Атанас казал истината, че не е той, а Николай излъгал, че е той. Най-много риба наловил бащата.
Задача 3. В училището има само три паралелки V клас – а), б) и в). Знаем, че Иван е ученик от V
клас в това училище, но не знаем в коя паралелка е. Можем ли да намерим от коя паралелка е Иван, ако
имаме дневниците, в които са списъците на учениците от: 1) V-а, V-б и V-в; 2) V-а и V-б; 3) само на V-а?
Отговор. 1) да; 2) да; 3) да, ако е от V-а и не, ако е от V-б или от V-в.
Задача 4. Трима мъдреци от древността започнали спор кой от тях е най-умен. Дълго спорили, но
никой не могъл да убеди другите двама, че той е най-умен. Спорът бил разрешен от случайно минаващия
покрай тях шапкар. Като ги чул за какво спорят, той им предложил помощта си, като им показал три
черни и две бели шапки и им казал да си затворят очите. След това поставил на главата на всеки от тях
по една черна шапка, а белите скрил. Когато ги накарал да си отворят очите, шапкарят им казал, че найумен е този, който познае какъв цвят шапка има на главата си. Мъдреците се гледали дълго и накрая
един от тях извикал, че шапката му е черна. Как е разсъждавал мъдрецът?
Решение. Мъдрецът разсъждавал така: „Всеки от нас вижда, че не са поставени две бели шапки.
Следователно и двамата знаят, че може да е поставена само една бяла шапка. Ако моята шапка е бяла,
всеки от тях би казал, че неговата шапка е черна. Щом мълчат, значи моята шапка е също черна”.
Задача 5. Град Х се състои само от три квартала: Верино, Лъжево и Лъжеверино. Жителите на Верино казват винаги истината; жителите на Лъжево винаги лъжат, а тези на Лъжеверино ги редуват – казват истината, ако преди това са излъгали и лъжат, ако преди това са казали истината. И това е известно
на всички от града. Веднъж в града избухва пожар и на пожарната се обаждат по телефона:
- В нашия квартал избухна пожар. Идвайте веднага!
- В кой квартал? – пита дежурният пожарникар.
- В Лъжеверино – е отговорът.
От кой квартал е обадилият се по телефона и в кой квартал е пожарът?
Отговор. Обадилият се е от Лъжево. Колите трябва да отидат във Верино.
Задача 6. Във всяка от три кутии с номера 1, 2, 3 е поставен само един от предметите: топка, гума,
химикалка. След това кутиите са затворени и на капака на кутия №1 е написано „топка”, на тази с №2 –
„не е топка”, а на капака на кутия №3, „не е гума”. Като е известно, че само един от надписите е верен,
да се намери какъв предмет има във всяка кутия.
Упътаване. В кутия №1 има гума, в №2 - топка, в №3 - химикалка. Получава се, когато е верен
надписът на капака на кутия №3, при другите два случая резултатите противоречат на условието.
Задачи 7-10 и подобни на тях понякога се решават по-лесно, като се въведат числа и се използват
свойствата на наредбата на числата: ако a > b, то b < a и обратно; ако a > b и b > c, то a > c. За релацията „>” може да се избере, например: по-напред, по-висок, по-далеч, по-горе и др., а за „ < ” – противоположните им релации: по-назад, по-нисък, по-близо, по-долу и др.
Задача 7. Славчо хвърля топката по-далеч от Росен, а Росен – по-далеч от Петър. Кой хвърля
топката по-далеч: Славчо или Петър?
Отговор. Славчо.
Задача 8. Георги е по-висок от Камен, но е по-нисък от Васил. Петър е по-нисък от Камен, а
Димитър е по-висок от Васил. Ако се построят в редица по височина, като в началото застане найвисокият, кое място ще заеме всеки от тях?
Упътване. Ако с числата Г, К, В, П, Д означим ръста съответно на Георги, Камен, Васил, Петър и
Димо, задачата може да се моделира с числови неравенства така: Г > К, Г < В, П < К, Д > В. Чрез
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замяната на Г < В с В > Г и П < К с К > П се получават еднопосочни неравенства. В началото на
редицата е Димитър, след него последователно са Васил, Георги, Камен и Петър.
Задача 9. Ангел, Борис, Васил, Георги и Димитър са на излет в планината и се движат към хижата
в колона един след друг така, че Васил е пред Борис, Георги е пред Димитър, но след Ангел, а Димитър е
пред Васил. Какво място в колоната заема всеки от тях?
Отговор. Ангел, Георги, Димитър, Васил, Борис.
Задача 10. Семействата Борисови, Драганови, Иванова, Петрови и Стоянови живеят в 5 етажен
дом на различни етажи. На кой етаж живее всяко от семействата, ако Стоянови живеят по-горе от
Борисови, но по-долу от Драганови, Иванови - по-горе от Драганови, а Петрови – по-долу от Борисови?
Отговор. Петрови - І, Борисови - ІІ, Стоянови - ІІІ, Драганови - ІV, Иванови - V.
Следващата задача илюстрира моделиране с числови равенства и числови неравенства.
Задача 11. Ангел, Борис, Васил и Георги решили да премерят силата си, като теглят въже. Отначало от едната страна на въжето застанали Ангел и Борис, а от другата – Васил и Георги и никоя от
двойките не могла да изтегли другата. След това Ангел и Васил си разменили местата и тогава Ангел и
Георги изтеглили Борис и Васил. Накрая Борис сам изтеглил Ангел. Как са се класирали четиримата?
Решение. Ако силата на Ангел, Борис, Васил и Георги означим с числата А, Б, В, Г съответно, равенството по отношение на силата заменим с равенство между числата, а релацията “по-силен” – с релацията “>”, задачата се свежда до следната: “Подредете числата А, Б, В, и Г по големина, като знаете, че
А+Б = В+Г, А+Г > Б+В и Б > А”. Ако съберем равенството и първото неравенство, имаме А+Б+А+Г >
В+Г+Б+В, което е равносилно на А > B. Ако от първото неравенство извадим равенството, имаме А+Г–
А–Б > Б+В–В–Г, което е равносилно на Г > Б. Като използваме неравенството Б > А, получаваме Г > Б >
А > В. Най-силен е Георги, след него Борис, след това Ангел и накрая Васил.
Цел на задачи 12-25 е намирането на зададеното в тях съответствие между елементите на 2 (задачи
12-22) или 3 (задачи 23-25) множества. Задачите се решават по-лесно, ако дадената в тях информация се
запише с граф или с таблица. Тогава няма да се налага да се помни голяма по обем информация. Задачи
18-22 имат за цел да се демонстрират възможните случаи при решаване на логически задачи в зависимост от условието на задачата: еднозначно определени - данните са достатъчни, за да получи единствено
решение; преопределени – дадени са повече данни от достатъчните а) ако някои от данните са следствие
от останалите, задачата отново има единствено решение, б) ако някои от данните противоречат на останалите, задачата няма решение; неопределени – дадени са по-малко данни, отколкото са достатъчни - в
този случай задачата има повече от едно решение.
Задача 12. В купе пътуват трима пътници: Белев, Русев и Чернев. Русев се обърнал към пътника с
побелялата коса и споделил, че на нито един от тях цветът на косата не съответства на фамилното му
име. Какъв е цветът на косата на всеки пътник?
Отговор. Белев - рус, Русев - черен, Чернев - бял.
Задача 13. Ваня, Галя и Николина са ученички от ІV, V и VІ клас. От кой клас е всяка от тях, ако
Ваня и ученичката от VІ клас живеят на различни улици; ученичката от V клас е роднина на Ваня, но
обича да споделя повече с Галя.
Отговор. Ваня - ІV клас, Галя – V, а Николина – VІ клас.
Задача 14. Семействата Василеви, Колеви, Малеви, Николови и Цоневи живеят на различни етажи
в 5 етажен дом. Колеви са над Николови, но не на петия етаж; Цоневи и Маневи са на съседни етажи, но
Цоневи са под Маневи, Николови живеят по-горе от Цоневи, но по-долу от Василеви. На кой етаж живее
всяко от семействата?
Отговор. Василеви - V, Колеви – ІV, Маневи – ІІ, Николови – ІІІ, Цоневи – І.
Задача 15. За първите 4 места на състезание по скок на височина участват Василев, Колев, Пенев
и Стефанов. По време на състезанието трима от зрителите изказали следните предположения:
Първи зрител: Пенев ще бъде първи, а Колев – втори;
Втори зрител: Пенев ще бъде втори, а Стефанов – трети;
Трети зрител: Стефанов ще бъде четвърти, а второто място ще заеме Василев.
След приключване на състезанието се оказало, че всяко място е заел само един спортист и че всеки
зрител е познал само едно от местата, а за другото се е излъгал. Какво място е заел всеки от спортистите?
Упътване. Да се разгледат първо двата случая: а) вярно е, че Пенев е първи, а не е вярно, че Колев
е втори; б) вярно е, че Колев е втори, а не е вярно, че Пенев е първи. След това да се проследи дали могат
да бъдат получени още решения и от предположенията на другите зрители. Василев е на ІІ място, Колев
– на ІV място, Пенев – на І място, а Стефанов – на ІІІ място.
Задача 16. За извършено престъпление са заподозрени трима души: Браун, Джон и Смит, но само
един от тях е извършил престъплението. На предварителното следствие Браун казал, че не е той и че
това е работа на Смит. Джон казал, че не може да бъде Смит и че Браун го е извършил. Смит не се
признал за виновен и добавил, че не е и Джон. След приключване на следствието се установило, че един
от тях е казал два пъти истината, един е излъгал два пъти и един е казал веднъж истината и веднъж е
излъгал. Кой е извършил престъплението?
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Упътване. Трябва да бъдат разгледани три случая: а) два пъти е казал истината Браун; б) два пъти
е казал истината Джон; в) два пъти е кязал истината Смит. Престъплението е извършил Смит.
Задача 17. Четиримата приятели Ангел, Борис, Васил и Георги имат фамилии Ангелов, Борисов,
Василев и Георгиев, но фамилното име на нито един от тях не съвпада със собственото му име. Намерете
фамилните им имена, ако фамилното име на Васил не е Ангелов, а собственото име на този, който има
фамилно име Георгиев, е фамилно име на този, собственото име на който е фамилно име на Борис.
Упътване. Понеже фамилното име на Васил не е Ангелов, нито Василев, трябва да се разгледат
два случая: 1) фамилното му име е Борисов; 2) фамилното му име е Георгиев и да се провери дали се
изпълнява последното условие. Ангел е Василев, Борис е Ангелов, Васил е Георгиев, а Георги е Борисов.
Задача 18. Вълкът, лисицата, катеричката и заекът се скрили зад едно от следните дървета: дъб,
бор, елха и топола, като всяко животно се намира зад различно дърво. Известно е че: а) вълкът не е зад
елхата и тополата; б) катеричката е на бора; в) зад тополата не се е скрила лисицата. Кое животно зад кое
дърво се е скрило. Да се реши задачата, ако добавим едно от следните условия: г) заекът не е зад дъба; г1)
заекът е зад тополата. Какво ще се получи, ако заменим условие а) с условие а1) вълкът не зад тополата.
Упътване. Вълкът е зад дъба, лисицата - зад елхата, заека - зад тополата, катеричката на бора. При
добавяне на условие г) се вижда, че то се получава от останалите, следва от тях. Нова информация не е
добавена, поради което задачата има същото решение. При добавяне на условие г1) се вижда, че зад
тополата се е скрила катеричката, което противоречи на условие б). В този случай стигаме до
противоречие с условието на задачата. Затова казваме, че данните са противоречиви и задачата няма
решение. При замяна на условие а) с а1) се установява, че заекът е зад тополата. Оттук нататък са
възможни два случая: 1) вълкът е зад дъба, а лисицата – зад елата; 2) вълкът е зад елата, а лисицата - зад
дъба. В този случай данните не са достатъчни, за да получим едно решение на задачата. Може да се
поиска от учениците да допълнят условието така, че задачата да има едно решение.
Задача 19. Ангел, Борис, Васил и Георги заели първите четири места в последния кръг на математическата олимпиада, като всяко от местата е заел само един от тях. На въпроса кой какво място е заел, всяко от момчетата дало следната информация за себе си. Ангел казал, че не е на първо, но не е и на
последно място. Борис отбелязал, че не е на четвърто място, а Васил казал, че е на второ място. Намерете
кой какво място е заел като знаете, че всеки от тях е казал истината.
Решение. Решението на задачата може да се моделира с таблица по следния начин. Да построим
таблица 1.а с 4 реда (по един за всеки ученик) и с четири стълба (по един за всяко от местата) и със знака
“+” означим, че ученикът е заел съответното място, а със знака “–“ че не го е заел. От таблицата се
вижда веднага, че Ангел е заел ІІІ място. Като изобразим, че никой от останалите не може да заеме ІІІ
място, получаваме таблица 1.б, от която се вижда, че Борис е заел І място. Като изобразим, че Георги не
може да заеме и това място, получаваме таблица 1.в., от която се вижда, че той е заел ІV място.
Таблица 1.а
Таблица 1.б
Таблица 1.в
І ІІ ІІІ ІV
І
ІІ ІІІ ІV
І
ІІ ІІІ ІV
Ангел
– –
–
Ангел
–
–
+
–
Ангел
–
–
+
–
Борис
–
–
Борис
–
–
–
Борис
+
–
–
–
Васил
– + –
–
Васил
–
+ –
–
Васил
–
+
–
–
Георги
–
Георги
–
–
Георги –
–
–
Описаната в задачата ситуация може да бъде моделирана с графа на черт. 1.а, четири от върховете
на който означават учениците Ангел (А), Борис (Б), Васил (В), Георги (Г), другите четири – местата І, ІІ,
ІІІ, ІV, непрекъснатият ръб – че ученикът е заел съответното място, а прекъснатият – че не го е заел. От
графа се вижда, че Ангел е заел ІІІ място. Като изобразим, че Ангел заема това място, а Борис и Георги
не могат да го заемат, получаваме графа на черт. 1.б, от който се вижда, че Борис е заел І място. Тогава
за Георги остава ІV място.
А

І

А

І

Б

ІІ

Б

ІІ

В

ІІІ

В

ІІІ

Г

ІV

Г

ІV

черт.1.а
черт.1.б
Задачата може да бъде изменена с изоставяне на условието, че Васил е на ІІ място. Да се коментира с учениците дали е достатъчна тази информация, за да се намери кое място е заел всеки от тях? Ако е
достатъчна, да решат задачата, ако не е достатъчна, да се допълни дадената информация така, че: 1)
задачата да има решение; 2) задачата да няма решение.
Задача 20. Иван, Йордан, Кирил, Лазар и Методи изпращали материали за училищния вестник.
Всеки от тях се подписвал с един от псевдонимите: Чук, Мълния, Оса, Бодил, Лъч. Кой псевдоним на
кого е, ако: Иван си мислил, че Чук е Кирил, а Лъч – Лазар; Кирил мислил, че Мълния е Йордан, а Оса –
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Методи; Методи мислил, че Бодил и Йордан, а Мълния - Лазар; Йордан мислил, че Чук е Лазар, а Лъч –
Методи; предложенията на нито един от тях не били верни.
Упътване. Иван е Мълния, Лазар – Бодил, Йордан – Оса, Кирил – Лъч, Методи – Чук. Условията
са повече и някои следват от други. Обсъжда се кои от условията са повече и кои може да се изоставят
така, че задачата да има същото решение. Такива са например „Иван си мислил, че Чук е Кирил” и
“Йордан мислил, че Чук е Лазар”.
Задача 21. На пионерски лагер се запознали 5 момчета: Андрей, Володя, Петьо, Румен и Свилен.
Те били от различни градове: Плевен, Бургас, Видин, Кюстендил и Хасково. Известно е, че: Володя не
живее в Южна България; Петьо живее в Плевен; Румен и бургазлията по-добре играят шах от хасковлията; Андрей никога не е ходил в Хасково; Свилен е по-голям от хасковлията. Кое момче от кой град е?
Упътване. След нанасяне на данните в таблица или граф, се съобразява, че Петьо е от Хасково, което противоречи на ІІ условие. Можем да заменим това условие с друго (не свързано вече с Петьо) така,
че задачата да има едно решение. Ако се изостави второто условие, може да се коментира, че останалите
условия налагат да се разгледат два случая: а) когато Володя е от Плевен, б) когато Володя е от Видин. И
в двата случая данните са недостатъчни.
Задача 22. В един блок живеят Мишо, Борис и Виктор. Какво работи всеки от тях, ако Виктор е
по-голям от техника, Мишо не е строител, Борис и шофьорът са съседи?
Упътване. След нанасяне на данните в таблица се вижда, че за всеки от младежите има по две възможности и не може еднозначно да се определи професията им. Учениците отново допълват условието
така, че задачата да има едно решение или да няма решение.
При решаването на задачи 23 - 21 е целесъобразно да се използва само граф.
Задача 23. Васко, Гошко и Тошко са добри приятели, макар да са от различните паралелки V-а,
V-б и V-в и да живеят на различните улици „Иван Вазов”, „Гео Милев” и „Васил Левски”. Намерете кой
на коя улица живее и от коя паралелка е, като знаете, че: Васко не живее на ул. „Иван Вазов”, а Гошко не
живее на ул. „Гео Милев” и не е от V-б; ученикът, който живее на ул. „Иван Вазов”, не е от V-в;
ученикът, който живее на ул. „Гео Милев”, е от V-а.
Отговор. Васко живее на ул. „Гео Милев” и е от V-а клас, Гошко – на ул. „Васил Левски” и е от Vв клас, Тошко живее на ул. „Иван Вазов” и е от V-б клас.
Задача 24. Мария, Лили, Живка и Катя свирят само на един от инструментите пиано, китара, цигулка, акордеон и изучават само един от чуждите езици английски, френски, немски, руски. Момичето,
което свири на китара, изучава руски, Мария и Лили не свирят нито на цигулка, нито на акордеон и не
изучават английски, Живка изучава френски и не свири на цигулка. Кое момиче на какъв инструмент
свири и какъв език изучава?
Отговор. Мария – пиано, немски; Лили – китара, руски; Живка – акордеон, френски, Катя – цигулка, английски.
Задача 25. От София трябва да бъдат изпратени трима инспектори до заводи в Пловдив, Варна и
Русе в дните понеделник, вторник и сряда. Може да бъде командирова само един човек дневно. За тази
цел са определени инспекторите Колев, Симов и Тонев, но те имат следните желания: а) Колев не желае
да отива в Пловдив и във Варна, може да отиде в Русе, но само във вторник или в сряда; б) Симов няма
претенции за градовете, но не желае да отива във вторник, а във Варна не желае да отиде в понеделник;
в) никой не желае да отиде в Пловдив в понеделник.Възможно ли е да се изпълнят желанията им?
Отговор. Да. Колев – Русе, вторник, Симов – Пловдив, сряда, Тонев – Варна, понеделник.
Някои от задачите за преливания и претегляния могат да бъдат решавани чрез моделиране с
числови равенства или като се използва разклонен граф. Разклоненият граф дава възможност да бъдат
намерени всички възможни решения на задачата и да се прецени кое от тях е най-рационалното. При
моделиране процеса на намиране решението на задачи е по-удобно информацията да се записва по
ръбовете и във върховете на графа. Такъв граф е прието да се нарича граф-схема. С граф-схема може да
бъде моделирана и описаната в дадена задача ситуация, като при по-малките ученици е целесъобразно
върховете на графа да се изобразяват с кръгове, квадрати или правоъгълници.
Задача 26. Как може да се налее от чешмата 1л вода, като се използват само: а) два празни съда с
вместимост 2 л и 5 л; б) три празни съда с вместимост 4 л, 7 л и 10 л?
Решение. а) За да моделираме процеса на решаване на задачата, е нужно да представим числото 1
като резултат от извършени действия с числата 5 и 2. Понеже 1 = 5–2.2, трябва да се напълни първо 5
литровия съд и от него два пъти да се прелее в 2 литровия съд. След първото напълване на 2 литровия
съд, той трябва да се изпразни. Последователното пълнене, преливане и изливане може да бъде моделирано с таблица 2.а. В началото двата съда са празни, след това се напълва 5 литровия съд; от него се напълва 2 литровия; излива се водата от 2 литровия съд и отново се напълва от5 литровия. Тогава в 5 литровия съд остава 1 литър вода. Процесът на намиране решението може да бъде моделиран с различни
равенства. Получават се различни варианти за решаване. Например, като модел можем да използваме равенството 1= 2.3–5. Последователното пълнене и преливане може да се моделира с таблица 3.б. При този
вариант е нужно 3 пъти да се напълни 2 литровия съд и от него да се прелива в 5 литровия. Този вариант е по-нерационален в сравнение с първия. б) Тук използваме равенството 1= 4 + 7 – 10.
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Таблица 2.а.
Таблица 2.б.
5 литров съд 0 л 5 л 3 л 3 л 1 л
2 литров съд 0 л 2 л 0 л 2 л 0 л 2 л 1 л
2 литров съд 0 л 0 л 2 л 0 л 2 л
5 литров съд 0 л 0 л 2 л 2 л 4 л 4 л 5 л
Задача 27. Как може да се налее от чешмата 6 л вода, като се използват само два празни съда с
вместимост 5 л и 7 л?
Упътване. Да се използва равенството 6 = 4.5 – 2.7 или 6 =3.7 – 3.5.
Задача 28. Съд с вместимост 8 л е пълен с мляко. Като се използват още два празни съда с
вместимост 3 л и 5 л: а) да се раздели млякото на две равни части; б) да се отдели 1 л мляко.
Решение. а) Процесът на намиране решението на задачата може да бъде моделиран с различни числови равенства. За модел може да бъде използвано, например, равенството 4 = 8–3.3+5. Трябва 3 пъти
да се пълни 3 литровия съд, а млякото от 5 литровия съд трябва веднъж да се прелее в съда, в който е
имало 8 литра мляко (таблица 3).
Таблица 3
съд с 8 л мляко
8л
5л
5л
2л
2л
7л
7 л.
4л
3 литров съд
0л
3л
0л
3л
1л
1л
0л
3л
5 литров съд
0л
0л
3л
3л
5л
0л
1л
1л
Процесът на намиране решението на задачата може да бъде моделиран и с граф-схема. При това
моделиране могат да бъдат намерени всички възможни варианти за решаване на задачата, да се сравнят и
да се посочи най-рационалният, или да се докаже, че задачата няма решение. С граф-схемата на черт.2 е
посочено, че задачата може да бъде решена само по два начина. При единия от тях млякото може да бъде разделено на две равни части с 6 преливания, а при другия – със 7. Първият начин се моделира с равенството 4 = 8–5.2+3.2, а вторият – с равенството 4 = 8–3.3+5. Във всеки връх на граф-схемата е записана наредена тройка числа. Първото число означава количеството мляко в съда, в който то се е намирало, второто – в 5 литровия съд, а третото - в 3 литровия. От върха (8,0,0) може да се получат само двата
върха (3,5,0) или (5,0,3), понеже при първото преливане са възможни само два случая: да се напълни 5
литровия съд, или да се напълни 3 литровия съд. От върха (3,5,0) могат да се получат също два върха:
(0,5,3) или (3,2,3), понеже е възможно само от първия съд да се напълни 3 литровия, или от 5 литровия
съд да се напълни 3 литровия. От върха (0,5,3) могат да бъдат получени само върховете (5,0,3) или
(3,5,0), понеже може само да се прелива в първия съд млякото от 5 литровия, или млякото от 3 литровия
съд. Но тези резултати се получават още при първото преливане, а по този начин ще бъдат получени при
три преливания. Това разклонение трябва да се изостави като нерационално. Двата по-рационални
варианта намираме от върховете (3,2,3) и (5,0,3).
8, 0, 0

3, 5, 0

0, 5, 3

5, 0, 3

5, 0, 3

3, 2, 3

5, 3, 0

6, 2, 0

2, 3, 3

6, 0, 2

2, 5, 1

1, 5, 2

7, 0, 1

1, 4, 3

7, 1, 0

3, 5, 0

нерационално

4, 1, 3

черт. 2
б) Понеже 1 = 2.3 – 5, трябва два пъти да се пълни трилитровия съд и млякото да се налива в
петлитровия. След второто преливане в трилитровия съд ще остане 1 л мляко.
Задача 29. Дванадесет литров бидон е пълен с бензин. Да се раздели бензина на две равни части,
като се използват още два празни съда с вместимост 5 л и 8 л.
Упътване. Да се използва, че 6 = 2.8 – 2.5.
Задачите от претегляния на предмети на везна с две блюда без теглилки, при които трябва да се отдели по-лек или по-тежък предмет, имат връзка с троичната бройна система, понеже предметите могат
да бъдат разпределени в 3 групи, две от които се поставят в блюдата. Така че, ако предметите са 2 или 3,
по-лекият или по-тежкият от останалите може да се отдели само с едно претегляне; ако предметите са от
4 до 9 - с 2 претегляния; ако са от 10 до 27 - с 3 претегляния; ако са от 28 до 81 - с 4 претегляния и т.н.
Тази връзка може да бъде разгледана по-задълбочено при изучаването на бройните системи.
Задача 30. От четири еднакви по външен вид топчета едното е малко по-леко от останалите. Като
се използва везна с две блюда без теглилки, да се отдели това топче само с две претегляния. Възможно
ли е да се отдели топчето само с две претегляния, ако топчетата са 5, 9 или 10?
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Упътване. Когато топчетата са 4, достатъчно е да се поставят по 2 топчета на блюдо, за да се установи в коя двойка топчета е по-лекото. При второто теглене тази двойка топчета се поставя по едно на
блюдо. Когато топчетата са по-малко от 10, но повече от 4, разделят се на 3 групи. При първото претегляне може да се установи дали по-лекото топче се намира в някое отблюдата или е в тройката топчета
извън блюдата. При второто претегляне на по-леката тройка се поставя по едно топче на блюдата и едно
остава навън, откъдето се определя по-лекото топче. При 10 и повече от 10 топчета са необходими повече от 2 претегляния.
Задача 31. От 8 еднакви по външен вид монети една се различава от останалите по маса, но не е
известно дали е по-лека или по-тежка от тях. С какъв най-малък брой претегляния на везна с две блюда
без теглилки може да се отдели тази монета и да се определи дали е по-лека или по-тежка?
Упътване. Да се разделят монетитете в три групи – две групи по 3 монети и една по 2 монети.
Задача 32. Само една от 75 еднакви по външен вид монети се различава от останалите по маса.
Как може да се определи дали тази монета е по-лека или по-тежка от другите само с две претегляния на
везна с две блюда без теглилки?
Упътване. В задачата не се иска да се отдели монетата, а само да се определи дали е по-лека или
по-тежка от останалите. И тук да се използва разделянето на монетите на три групи.
Задача 33. В пакет има 9 кг захар. Как може да се отделят от нея 7 кг, като се използва везна с
две блюда и по една теглилка от 50 г и 200 г?
Упътване. Да се отделят 2 кг захар,като се използват теглилките и отделената преди това захар.
Задача 34. Във всеки от пет пакета има повече от пет монети. В четири от пакетите монетите са
истински и всяка от тях има маса 10 г, а само в един пакет монетите са фалшиви, като всяка от тях има
маса 9,5 г. Като се използва везна с две блюда и пълен комплект теглилки, да се отдели пакетът с фалшивите монети само с едно претегляне.
Упътване. Номерираме пакетите и вземаме от І пакет 1 монета, от ІІ пакет – 2 монети, от ІІІ пакет
– 3 монети, от ІV пакет – 4 монети и от V пакет – 5 монети. Ако всички взети монети бяха истински, то
би трябвало да се получи при претегляне обща маса 150 г (15 монети по10 г). В действителност ще се
получи по-малка маса р. Тогава 2.(150 – р) е номерът на пакета, в който се намират фалшивите монети.
За решаване на задачи 35-37 и на подобни на тях е необходима само съобразителност.
Задача 35. По канал плуват един след друг три парахода, а срещу тях също един след друг – три
шлепа. Широчината на канала е такава, че параход и шлеп не могат да се разминат, но от едната му
страна има разширение, в което може да се помести един параход и един шлеп. Как могат да се разминат
параходите и шлеповете и да продължат пътя си?
Задача 36. (от VІІІ век) Един човек трябвало да превози през реката вълк, коза и зеле. Но лодката
била толкова малка, че със себе си можел да вземе само вълка, само козата или само зелето. Ако на брега
останат само вълкът и козата, вълкът ще изяде козата; ако останат заедно козата и зелето, козата ще
изяде зелето. Как може да бъдат превозени през реката, без да пострадат козата или зелето?
Задача 37. Трима войници пристигнали до река, която трябвало да преминат. Мостът се оказал
разрушен, а те не можели да плуват. Забелязали близо до брега две момчета с лодка. Лодката била
толкова малка, че с нея можели да преплуват само двете момчета или един войник. Как могат войниците
да преминат реката?
1.
2.
3.
4.
5.
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ПРАВОГОВОРНИ И ПРАВОПИСНИ ОСОБЕНОСТИ
В УПОТРЕБАТА НА ЧИСЛИТЕЛНИТЕ ИМЕНА
Дафинка И. Атанасова
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГЛ. АС. ДАФИНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА, ШУ “ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ”, ПК ГР. ДОБРИЧ, Е-MAIL: PEDCOLLEGE@DOBRICH.NET
PRONUNCIATION AND SPELLING PECULIARITIES
IN STUDYING THE NUMERALS
Dafinka I. Atanasova
Abstract: The material follows studying of the name system of nouns, adjectives, numerals in
Morphology, accentuating on the numerals. There are presented techniques and exercises for giving meaning to
the lexical semantics of the numerals, the types of numerals and their peculiarities. There are specified the
spelling and pronunciation deviations in the students’ speech.
Key words: nouns, adjectives, numerals, pronunciation and spelling
Числителното име, като част на речта, обхваща ежедневното писмено и устно общуване на всекиго - статистически данни, прогнози, отчети, търговско договаряне, математически задачи и анализи в
различни комуникативни ситуации. Акцентът при изучаването на именната система в училище в уроците
от дял морфология на съвременния български език е преди всичко върху по-богатите семантично-граматични характеристики на съществителното и прилагателното име, както и разнообразните видове в
парадигмата на местоименията.
Лингвистичните познания върху двата семантични вида-количествени и редни, техните признаци,
особености и употреба са недостатъчни поради малкия брой часове в учебното съдържание по български
език и много често пораждат груби езикови грешки в акта на комуникация.
Наблюденията ни върху колебанията и грешките при употребата на числителните имена, отклоненията от правописната и правоговорната норма наложи да се потърсят форми и похвати на работа в
обучението по съвременен български език и избираемата – език и комуникации със студентите, нефилолози в колежанските специалности, за да се обогати езиковата информация за числителните имена и чрез
задачи за характеризиране на видовете имена и граматическите им особености се коригира
некнижовната им употреба в речта.
Типичните грешки в употребата на числителните имена, характеризиращи речевата продукция на
студентите включват: колебанията в изговора на някои числителни словоформи, грешки в правописа, в
употребата на бройната форма при съществителните имена от мъжки род за нелица, употребени след числително име или наречията: колко, толкова, няколко; при съгласуването на съставните числителни имена със следващи числителни; при членуването на различните числителни имена; при правилата за слято,
полуслято и разделно писане на числителните имена.
Числителното име най-късно се обособява като самостоятелна част на речта в българското езикознание, като дори в първите граматични трудове се разглежда включено или в групата на съществителното име, или принадлежащо към прилагателното. Най-системно и прегледно в научната литература е
изложението за числителното име в труда на Л. Андрейчин ”Основна българска граматика”. В съвременните славянски езици думите, които се явяват отвлечени обозначения на числата и изразеното в тях количество, брой (В. Виноградов) образуват особена граматическа категория - числително име.
Историческият преглед върху развоя на езика ни показва, че в старобългарския език днешното
числително един (1) е спадало към местоименията-прилагателни, а две, три, четири - са били прилагателни имена. Всички те са се съгласували по род с придружаващото ги съществително име, което при
един е било в ед. ч., при две - в двойствено число, а при три, четири - в множествено число. Думите,
означаващи числа от пет до десет, сто, хиляда са били съществителни, следователно са притежавали
свой род и число. В развоя на славянските езици постепенно се установява и обогатява числителното име
като самостоятелна част на речта със свои характерни особености, но и с много остатъци от старото
състояние, старите отношения, макар и ”видоизменени, но не и докрай осмислени”.
В съвременния български език за разлика от другите славянски езици процесът на обособяване на
числителните имена е напреднал най-много и само в нашия език съществителното име, в позиция след
числително име - с изкл. на един - е в една и съща форма за множествено число, тъй като формата за старото двойствено число се е загубила отдавна. Изчезнала е и граматичната категория род при бройните
числителни имена, запазена само при формите: един, една, едно, с което семантически се включва към
числителното, а морфологически е към местоимение-прилагателно, съгласуващо се по род и число със
съществителното име. Доказателство за загубата на формите за род на числителните имена са запазените
форми –два – за мъжки род и –две - едновременно обслужваща, както съществителни имена от женски
род (две книги), така и съществителни от среден род (две училища). Засега не се наблюдават признаци за
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разколебаване на употребата на родовите форми –две и два- и според П. Пашов за това е спомогнала
бройната форма на съществителните имена от мъжки род, като авторът изказва предположение, че това
навярно се дължи на вокалната хармония в употребата на бройната форма (два стола, два коня).
Числителното име е изменяема част на речта, която означава численост (количество, брой на предметите или числения им ред в дадено множество) и в изречението се употребява като пояснение към
същ. име или (по-рядко) самостоятелно. (Р. Русинов в [2]) По значение и по употреба числителните имена приличат на прилагателните, понеже означават числото като признак на предмет (същина, субстанция). Само при самостоятелна употреба (субстантивирана), при броене и при математически действия
числителното име се сближава със съществителното.
След изясняването на семантично-граматичната характеристика на числителните и мястото им в
именната система на съвременния български език пред студентите се разкриват в семинарните упражнения видовете числителни по значение и по състав, техните морфологични особености и средствата за
изразяване на граматичните им значения. Семантичната категория количественност (квантитативност) се
отбелязва в езика ни и с други части на речта, напр.
съществителни: единица, учителство, камънак, ято
прилагателни: едър, голям, малък;
местоимения: колко, няколко, колкото;
наречия: много, доста или с глаголи: удвоявам, повтарям.
Практически се работи върху текстове със задача да се отграничат числителните от частите на
речта с квантитативна семантика. Количествените (бройни) числителни имена са основните, те са мотивиращата основа за образуване на качествените (редните) числителни и на другите думи с числено
значение. Основните бройни числителни имена в бълг. език са от едно до десет, за десетте числа от
десетичната система; простото числително сто за (десет по десет), хиляда – за (десет по сто), като
допълнително в по-късен етап към тези основни прости числителни са прибавени и милион и милиард те, макар да означават количество, граматически са съществителни, защото имат род и число (милионмилиони-три милиона).
Внимание трябва да се отдели на особенността, че в бълг. език за означаване на числото хиляда
има две думи, които звуково съвпадат, но се различават по ударението: хиляда - хиляда. Формата хиляда
е съществително от ж. р. и се мени по число. Че има разлика между тях проличава и в употребата на
бройната форма след хиляда: Първите хиляда кораба тръгнаха. Първата хиляда кораби тръгнаха. Думата
нула също не е числ. име, а е съществително с категориите род, число и определеност. След осмисляне
на морфологичните особености на основните числителни бройни имена с подходящи задачи се
анализират начините за образуване на сложните и съставните имена. Уточнява се, че чрез умножение се
образуват еднородните числителни - десетици и стотици (тридесет, четиристотин и др.), както и съставните числителни при хиляди, милиони, милиарди, напр. три хиляди, пет милиарда. Чрез прибавяне
са се образували числителните между десет и двайсет, с помощта на предлога на, като единиците стоят
пред десетиците, напр. тринадесет е образувано от три на десет.
Когато трябва да се изговарят някои числителни имена, в речта ни отдавна са се наложили форми,
които възприемаме или като изискани, или като разговорни, напр. числата 12 и 20 могат да бъдат прочетени изискано: дванадесет, двадесет и разговорно: дванайсет и двайсет. И двете форми съществуват в
речта ни за числ. имена от 11 до 20, 30, 60 и единствено чувството ни за стил ни подсказва коя да изберем в словесния си израз. В писмената реч доскоро се кодифицираше като единствено правилно да се
изписват пълните форми, по причина, че ние възприемаме писмената си реч като по-представителна и
по-изискана.
В Правописния речник на БАН от 1983 г. с цел демократизиране на правописа бяха допуснати и в
писмената реч дублетните двойки (двадесет - двайсет), докато в новия Правописен речник от 2003г. се
предлага да се приемат като единствено правилни само съкратените форми както в устната, така и в
писмената реч. Това би означавало, че единствено те ще се възприемат като правилни, а старите
дванадесет, двадесет ще се употребяват само в по-старите текстове, но вече със съзнанието, че не са равностойни дублети на дванайсет, двайсет. При изговор пълните форми вече изглеждат “свръхофициални”, малко архаични и когато се появят в речта на някого, те смущават със своята маниерност. Изборът
на скъсените разговорни форми при писане, не означава, че трябва при изговор да се допуска изпадане
на последното т: не бива да се чува: -двайсе, трийсе- (освен със стилистична цел, за експресия и
конотация). И ако за говоренето това може да се допусне според ситуацията (разговорна реч, сленг,
диалект), то при писменото оформяне на числителните имена е груба правописна грешка изпускането на
графемата т от крайната позиция.
От всички числителни имена като че ли най-голямо е затруднението с изговора и правописа на 40.
В устната реч се среща като: четирийсет, четиресет или най-често съвсем съкратено, като четирсет. В
този случай за представителна, според най-новите препоръки е избрана за книжовна формата
четирийсет, като при изговор ударението в нея пада на втората сричка - четùрийсет, а не върху третата
както може да се чуе. За да се избегне грешката при изговора на съставните числителни имена, които се
образуват с помощта на съюз и чрез прибавяне се напомня за еднократната му употреба пред последното
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име, а не между всички съставни имена, напр. двеста и петдесет и осем вм. – двеста петдесет и осем и др.
Докато при простите и сложните числителни имена няма проблеми при съгласуването им със
следващите съществителни, много често в разговорната реч при съставните числителни се натрапват
грешки, които са еднотипни, защото не се отчита пълният състав на този вид бройни числителни.
В случаите, когато числителното име включва в състава си хиляда, то не трябва да се пренебрегва
при съгласуването със следващите в съчетанието съществителни имена. Срещат се в изговора примери
като: сто петдесет и един хиляди граждани, двайсет и едно хиляди деца и др. В тези случаи смущават
числителните: един, едно - употребени във формата за граматичния род - м. р. и ср. р. според рода на
съществителните: гражданин, дете. За разлика от другите числителни бройни (три, четири, пет, шест) то
числителното име -един, една, едно- има форми за трите граматични рода. В горните два примера би
трябвало да бъде употребена формата една- в словосъчетанието с хиляда, за да се съгласува по род със
същ. име: сто петдесет и една хиляди граждани, двадесет и една хиляди деца.
Изговорни грешки се допускат и в съставни числителни, при които се употребява числ. име -дваза м. р., напр. четирсет и два хиляди километра. Доколкото съществителното километър е от м. р., тук
пак съгласуването е извършено с него, като отново е пропусната съставката –хиляди-, която изисква
цялото съставно числ. име да гласи: четирийсет и две хиляди километра. Колебанието при изговора на
съставните числ. имена се дължи на вниманието на говорещия, насочено към същ. име след числителното, както и незнанието за т. н. бройна форма при съществителните от м. р.
Необходимо е студентите да осмислят задълбочено и приложат практически в текстови задачи и
т.н. мъжколични числителни, които се използват само за лица от мъжки пол и се образуват с наставката (и)ма: двама, трима, петима и др. След такова числително име формата на съществителното е
обикновената форма за множествено число, а не бройната форма: напр. трима войници, петима студенти,
шестима депутати, а не както често се чува неправилното: трима войника, петима студенти, шестима
депутата и др. Когато съществителното име за лица е от общ граматичен род (министър, кмет, професор,
секретар и др.) по необходимост задължително се използва мъжколично числително име, :Двамата
ректори подписаха споразумението. (независимо от пола на лицата). Дори при условие, че само едно от
лицата е от мъжки пол се изисква отново мъжко- лично числително бройно. – Вие, тримата, сте
завършили обучението си. (1студент и 2 студентки). Другите мъжколични числителни имена, образувани
с –ина, -ица (седмина, троица, двамина) днес се срещат само в художествени текстове, свързани с
фолклора - приказки, песни, митове и легенди.
След практически задачи за определяне на видовете числителни и употребата на мъжколичните,
за да се избягнат колебанията и грешките се работи върху правилата за употребата на бройната форма
при същ. имена от м. р. за нелица. Съществителните имена, завършващи на съгласна освен обикновената
форма за множествено число имат и особена форма за мн. ч., която задължително се употребява след
числителни бройни имена (два, три, четири …) и се образува с окончание –а, -я, напр. град-градове-два
града, влак-влакове-три влака, кон-коне-пет коня). Тази форма е исторически застъпница на старата
форма за двойствено число, като според книжовната норма днес се употребява не само след два, но и
след другите числ. бройни, а така също и след наречията за количество- колко, толкова, няколко- колко
речника, толкова лева, няколко коня. С подходящи задачи се усвоява правописната и правоговорна
особеност за епентетичното ъ в състава на думите:
3 семестъра, 2 компютъра, колко театъра, но - семестри, компютри, театри.
Акцентира се върху изключенията за същ. имена, образувани със суфикса -изъм: 2 неологизма, 3
оказионализма и мерните единици: 5 метра, 3 литра и др.
Недопустима е употребата на бройната форма след същ. имена за лица и се счита за груба грешка
в изрази като: 5 студента, 3 ученика, 4 кмета, а честите колебания се преодоляват с практически задачи.
Управлението на числителните бройни имена на бройната форма за съществителни имена от м. р. е
задължително според книжовната норма само за нелица (предмети и животни), а за лица (хора) трябва да
не се допуска в речта ни.
Правописните особености включват изписването на числителните за приблизителност, които се
свързват безсъюзно (правописно с дефис): три-четири, седем–осем , сто–двеста ), както и грешките при
писането на членуваните числителни, при които се получава двойно тт, напр. петте, шестте, десетте.
Често се срещат колебания при изговора на членуваните форми под влияние на диалектни навици, като
се премества неправилно ударението, вм. Двата се изговаря двата, вм. двете се чува двете или трите. Пак
под диалектно влияние се допуска да се изговаря: седъм, осъм - седем, осем, както и масовата грешка
при изговора на гласната, която се появява на мястото на променливото я в съществителните деветка,
десетка, като техният изговор не се променя и при членуваните форми: деветката, десетката.
Подходящи за практическите упражнения са задачи като: Извадете числителните имена от текста
и ги определете по значение, състав и по начин на образуване, Определете морфемния състав и начина
на образуване на думите, поставете ударението. За да се научат частите на речта, тъй като много често
студентите допускат грешки при определянето им, добре е да се работи върху сродни думи, напр.
Посочете към коя част на речта принадлежат думите с еднаква коренна морфема (един, единица,
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единствен, единак, веднъж, едностаен; три, трима, тройка, трички, троица, тройно, третинка, триста,
потретя). [6]
Освен лингвистичната информация за имената в българския език е необходимо в практическите
упражнения по избираемата дисциплина език и комуникации да се работи и върху числителното име, за
да се обогати правописната и правоговорната компетентност на студентите с цел да се отстранят
масовите грешки в речта им .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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LINGUISTIC APPROACH IN TEACHING GENERAL LINGUISTIC KNOWLEDGE
OF NON-PHILOLOGICAL STUDENTS
Dafinka Iv. Atanasova
Abstract: The exposition suggests a new approach in language education of the students from the nonphilological specialities. The new requirements are motivated by the “democratic” changes in our language,
which affect the students’ language . For improving the students’ linguistic competence, their education
accentuates on their skills for writing an academic essay.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Проблематиката на обучението по езикова култура е актуална днес с утвърждаването на задължителната академична дисциплина „езикова култура” за студентите от нефилологическите специалности в
престижните български университети и висши училища, като необходима за изграждане и обогатяване
на комуникативната компетентност на бъдещите висшисти. Целта и задачите на практическата лингвистична дисциплина е безпроблемно да се възстановят знанията по съвременен български език от средното училище и се изградят комуникативни умения за успешно общуване,съобразено с езиковите норми на
книжовния език. Като успешен резултат в езиковата подготовка се постигат точност, логичност и богатство в словесния изказ, умения за продуциране на писмен текст. Разновидност на езиковата култура е факултативната дисциплина „език и комуникации”за студентите от колежанските специалности.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Въпросите на езиковата култура и езиковото строителство, свързани с изграждането и кодифицирането на книжовноезиковите норми, правописа и правоговора, езиковото обучение и възпитание са били предмет на изследване в научните трудове на поколения български езиковеди (Л.Андрейчин, А.Т. Балан, М. Янакиев, Е. Георгиева, М. Москов и др.). Издадени са множество граматики, речници и
помагала, в които кодифицират правилата за книжовна употреба на езика, популярни са поредиците на
ДИ „Наука и изкуство” – „Езикова култура” и на „Народна просвета” –„ Знания за езика”. Днес в
академичното обучение се ползват учебници по езикова култура, издадени в университетите, които
съдържат систематизирани правила, достъпни изложения и коректни указания за нормативна употреба
на езика, с групирани тестове и задачи за коригиране и проверка на езиковите умения на обучаваните
студенти.
Развитието през последните години на нови направления в езикознанието като психолингвистика,
социолингвистика и прагматика налагат откриването на нови параметри на информацията за езика като
основно комуникативно средство, нов подход в езиковото обучение по роден и чужд език, съгласуван с
динамичните промени в обществото и в езика на нацията. Нашата съвременност се отличава със значителни изменения във всички области, с интензивно развитие на науката, компютърната и
информационна техника, с навлизането на технологиите във всяка сфера на живот, с процесите на
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европейска интеграция и глобализация. Тези значими процеси и промени в живота ни ярко се отразиха и
продължават да влияят върху качествата, стабилността и динамиката на книжовния български език и
ежедневната му употреба в различните социални среди. Тревога будят у специалистите езиковите
практики с т.нар. публична реч, която се характеризира с отдалечаване от общоприетата норма и с
интензивни процеси като колоквиали-зация и оварваряване, считани за нормални и демократични от
мнозинството след промяната в страната ни. Ако се заслушаме в радиото или телевизията, в звуковете
около нас, така наречената – информационна среда – ще установим, че господстват сленгът, чалгата и
рапът. Всекидневната реч с всичките си употреби и лексикални пластове (диалектизми, жаргонизми,
ориентализми и просторечия) успешно и упорито се прехвърли в медийния език и коренно го промени,
но завладя изцяло и интернет общуването, което сега е най-масовото общуване в информационното
общество и където липсва контрол и самоконтрол.
Многобройни са примерите за нарушаване на книжовноезиковите норми в пресата и в официалната езикова среда. На тях са посветени научни конференции и изследвания в последните години върху
проблемите „за отговорността пред езика”,за „властта на медиите”,за манипулативните стратегии в печата или върху актуалните въпроси на социологическите изследвания.
Наблюденията ни в конкретната работа върху езиковите изяви и стила на младите хора показват,
че „демократичните” промени в употребата на езика ни, които често се изразяват в неправилна, шаблонизирана и дори вулгаризирана българска реч, силно рефлектират върху езика на младото поколение.
Тяхната реч при общуването като че ли става все по-бедна, вулгаризирана, с твърде минимален лексикален запас- еднообразна и слабо изразителна. Писмената реч на младите е малко практикувана, затова и
слабо овладяна, защото като писмена практика при тях най- разпространено се явява компютърното
чатене и изпращане на поредните есемеси между тях. В съвременната езикова среда въпросите на
езиковата култура в училище и в университета стават все по-актуални. Успешното усвояване на книжовния език трябва да е осъзнато от обучаваните студенти, като необходимо за реализация в социума и
като гарантиращо възможност за по-добро изучаване и на други европейски езици. По тези причини е
необходимо учебните програми по езикова култура да се съобразят както с настъпилите промени в
езиковата среда под влияние на явления като диглосия, билингвизъм или субстандарт, така също и с
нивото на езикова подготовка на студентите.
Предмет на езиковата култура е усвояването на различни комуникативни стратегии, чрез които се
повишава качеството на създадените от комуникантите писмени и устни изяви и текстове и изгражда
езиковата им компетентност. В приложната лингвистика терминът - езикова компетентност- включва
умението не само да се прилагат граматическите правила на езика с оглед да се продуцират правилни изкази, но също така да се знае кога, къде и по отношение на кого да се използват тези словосъчетания и
изречения. Владеенето на правоговорните и правописни норми е израз на езикова компетентност на всички езикови равнища – фонетично, морфологично, лексикално, синтактично и текстово. Трайното овладяване на различните степени за успешно общуване на роден език (както и при успешното общуване на
чужд език) се обуславя от различните натрупвания на лингвистична информация и речеви умения във
всички аспекти на комуникативната способност, която според изследванията на лингвистите (Ван Ек
1985; Боорд 1984; Ядлен 1984 и др.) се изразява чрез единството на следните шест основни компонента,
който не би трябвало да се разглеждат като самостойни елементи, а по-скоро „като различни аспекти на
една и съща концепция”, като непрекъснато застъпващи се различни части на едно цяло. Съставките на
комуникативната способност, определящи речевите умения и навици, са следните: лингвистична компетентност, социолингвистична компетентност, дискурсна компетентност, стратегическа компетентност,
социокултурна компетентност, социална компетентност. Какви езикови умения и навици съдържат
различните компоненти:
- лингвистичната компетентност (познаване и разбиране на думите и владеене на граматичните и
структурни правила за свързването им в значещи изрази);
социолингвистична компетентност (уместното използване на думи, форми и 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-кохерентността
на разговора или кохезията на писмения текст; да се разбират и продуцират последователно подредени
изречения; спецификата на дискурсната компетентност е свързана с типа текст и конкретни знания по
текстолингвистика);
стратегийна компетентност (използването на словесни и несловесни стратегии за общуване, за да
се компенсират липсите в познанието на комуникантите- не знае лексикалното значение на дадена дума
или не познава добре речевия етикет);
- 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 за общуване и обстоятелствата на общуване,
като непрекъснато следи неговите интерпретации да отговарят, да „вършат работа” в рамките на
социокултурната сфера, в която се реализира комуникацията);
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- социална компетентност (за българския език това са уменията да се влиза в официални, професионални, служебни и др. подобни актове на общуване, които са пределно ясно дефинирани по намерения, форми, цели и очаквани резултати);
Целта на обучението по езикова култура е да се повиши относителният дял на студентските езикови изяви във всяко конкретно общуване, защото езиковата изява е умението да се прилагат интуативните и научните знания за граматиката, речника и употребата на българския език във всяко речево
общуване. Степента на езиковата компетентност е винаги по-голяма от степента на езиковата изява.
Следователно колкото по-малка е границата между езиковата компетентност и езиковата изява, толкова
по-висока е степента на езиковата култура. Добрата речева продукция на студентите изисква системно
изградена езикова компетентност с развитие на комуникативните умения за успешна реализация в процеса на обучение в колежа по отделните учебни дисциплини.
Важна предпоставка за ефективната организация на езиковото обучение е установяване на равнището на студентските знания и умения в началото на семестъра.Използват се ясни показатели , по които
се отчитат фонетичните и граматични особености на студентските езикови изяви, чрез тестови задачи и
продуциране на писмен текст върху избрани теми, свързани с житейски събития.При отчитане на типичните грешки под влияние на диалектни навици, подражание, условия на диглосия или билингвизъм се
акцентува по-често върху граматичните, но трябва да се подчертае фактът, че внимание изискват способностите за съставяне на различни видове текст, за да се включи информация за признаците и функциите
на текста като комуникативна единица на по- високо равнище. Подходящи са следните теми при езиково
обучение за текста:
1. Текст. Изграждане на смисловите връзки в текста /същност и признаци на текста, 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 аргументи-логически грешки в аргументацията /.
3. Графика и текст /шрифтове, графични знаци в текста, графична защита на смисъла в текста,
пряка реч, цитати, библиография, графични и идеографски символи /.
Подредеността на текста може да бъде хронологическа, причинно- следствена, логическа и асоциативна. Именно тази подреденост осигурява достатъчността на езиковия контекст както за извличане
на смисъла от целия текст, така и за разбирането на всички негови абзаци, изречения, изрази и думи.
Темата на текста може да бъде някакво твърдение,явление или настроение, които трябва да се опишат в
изложението. Когато темата се развива, тя се подразделя на микротеми, в които авторът се аргументира,
дообяснява, привежда нови доказателства и т. н. Целите на текста съвпадат с целите на езиковата комуникация. При оценяването на даден текст задължително трябва да се открият признаците: свързаност,
граматичност, информативност и завършеност.
Смисловата свързаност представя съдържателните връзки между отделните изречения и абзаци
/параграфи/ на текста,обединени от общата тема, разгръщаща се последователно : теморемната организация е задъжителна за всеки текст. Към формалната свързаност на текста спадат езиковите начини и
средства за свързване на изреченията, паралелизмът, съотнасящи се изрази, повторенията и
лексикалните вериги, заместването, елипсата и др.Граматичността на текста се постига тогава, когато е
съставен от граматически съгласувани помежду си изречения в съответствие с правописните и
пунктуационни правила. Текстът е неграмотен, когато са нарушени граматичните правила и това го
прави неразбираем в комуникацията.
Общото правило за информативност на текста е, че всеки текст съдържа различна „степен на информативност”, затова е наложително да се употребяват пряко назоваващи думи и изрази, а не техни перифрази, да се избягват двусмислиците и неясните думи и изрази. За да се постигне завършеност на текста, е необходимо всички подтеми и микротеми, произтичащи от замисъла /авторовата интенция /, да са
разгънати и свързани така, че общата тема да получи изчерпателно изразяване.
След като се проверят репродуктивните умения на студентите върху текстове от учебната
дейност: конспект, реферат или структуриране на курсова работа по зададена тема, те се запознават с
особеностите на академичното есе като учебно-научна форма на писмен текст и като изпитна задача,
която проверява езиковата и комуникативната им компетентност и по този начин ги подготвя за
писането на по- сериозни академични текстове с по-голям обем, които те трябва да създават в процеса на
обучението си.
За да подобрят езиковата си подготовка в обучението по езикова култура, студентите трябва да
придобият следните умения за написване на академичното есе:
- умения, свързани с ориентацията спрямо зададената тема;
- умения да се изгражда тезата в рамките на няколко абзаца;
- умения, свързани с организацията на текста /ясен метод на организиране на логическия ред от
подтези и аргументи / ;
- умения, свързани с аргументацията /без грешки в доказателствената част:неточни дефиниции,
фалшиви аргументи, подвеждащи силогизми /;
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- граматически умения /синтактически правилно изградени изречения, отсъствие на правописни и
пунктуационни грешки / граматическа свързаност на текста – съгласуваност на глаголните времена,
умение за вярна употреба на предлозите и др.
- стилистически умения /уместност в употребата на метафорични, идиоматични и др.конструкции,
както поговорки, пословици и житейски максими, обоснован стил на писане, отсъствие на грешки, свързани с непознаване семантиката на думите /;
Структурно-композиционният модел на академичното есе се състои от три части: увод, изложение
и заключение, върху чието изграждане се дават обяснения, препоръки и илюстрации.
Резултатите от тестовата проверка показват различна степен на езикова грамотност, разбира се,
тревожен факт е, че в последните години нараства броят на студентите с елементарни пропуски в правописа и с липса на самоконтрол в речевите изяви След практически задачи върху правописните и
правоговорни норми, слято, полуслято и разделно писане на сложните думи, употреба на главни букви и
нормативността при някои граматични категории, обучението по езикова култура завършва с
комплексна текуща оценка, която се състои от две части:
Тест по езикова култура, който проверява практическите знания по граматика, семантика и
прагматика на българския език чрез уменията за прилагане на нормите за правопис и пунктуация.
Писане на аргументативен текст или академично есе върху зададена тема.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Курсът по езикова култура за студенти нефилолози е много полезен за обогатяване на езиковата
компетентност на студентите и е добре приет от тях. Препоръчително е, той да бъде ориентиран изцяло
към изграждане на писмен текст, съобразен тематично с обучението по конкретната специалност и с
овладяването на абстрактната терминологична лексика.
Добре би било студентите да продуцират стилово издържани, логически свързани тестове, като се
работи върху грешки в плана на изразяване : върху композицията, архитектоничното оформление ,
механизмите и средствата за текстова свързаност, както и върху граматичните, пунктуационните и
стиловите грешки.
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И СОЦИОКУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ
В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
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АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГЛ. АС. ДАФИНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА, ШУ “ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ”, ПК ГР. ДОБРИЧ, Е-MAIL: PEDCOLLEGE@DOBRICH.NET
IMPROVEMENT OF THE COMMUNICATIVE AND SOCIO-CULTURAL COMPETENCE OF THE
STUDENTS IN BULGARIAN LANGUAGE TEACHING
Dafinka Iv. Atanasova
Abstract: We follow the problems in teaching Bulgarian language to students who do not have a good
command of the literary norms. We report the reasons of dialect and ethnic origin. We suggest a system for
pragmatical approach according to the phonetic and grammatical indexes of the language knowledge and skills
revealed in consultations, talks and discussions.
Key words: communicative competence, socio-cultural competence, skills, phonetics, grammatical
indexes.
В обучението по съвременен български език на студентите от педагогическите специалности в колежа със сравнително малък хорариум часове възникват проблеми пред преподавателите, включващи
както овладяването на необходимата лингвистична информация за единиците в системата на книжовния
език, така и в търсенето и прилагането на учебни похвати в семинарните упражнения по езикова
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култура, във формите на самостоятелната работа за обогатяване на езиковата компетентност на
студентите и усъвършенстване на комуникативните им умения и навици. Съвременното езиково
обучение все по-настойчиво отхвърля идеите на традиционната граматика за самоцелно наизустяване на
дефиниции и правила за езиковите единици и операциите на видовете езикови разбори в часовете по
български език в училище и препоръчва езикът да се изучава като универсално средство за общуване в
различни социокултурни контексти с цел успешната социализация в глобалното общество.
Развитието на социолингвистиката и етнолингвистичните направления насочват вниманието найвече към употребата на езика, към речевите модели като преориентират интереса на езикознанието от абстрактната система на езика към сферата на живата реч, като “социална семиотика” и средство за социокултурно и етноспецифично конструиране на картини на света. Всеки език се изгражда в определена дискурсна сфера и носи в себе си маркери на принадлежността си към нея – в знанията на лексикалните
единици, в набора от граматични средства, в произносителните норми, в характерните метафори и идиоми, в правилата за съставяне и използване на определени типове текстове. Комуникативната употреба на
езика се разглежда като семиотична практика, като процес на продукция и рецепция на текстове в определени типове дискурси. [5]
В учебния процес по съвременен български език се доизгражда системното овладяване на книжовния език в плана на парадигматиката, като целта е да се открие рационалния подход, като знанията станат прагматично ориентирани с оглед да се усъвършенства социокултурната компетентност на студентите и реализирането й в същностно знаене на езика.
Във връзка с комуникативно-речевата насоченост на съвременното езиково обучение препоръчително е да се преработят учебните програми по съвременен български език за педагогическите специалности, като се включат след дяловете: фонетика, морфология, лексикология, синтаксис и теми от университетския курс по текстолингвистика, за да съответства подготовката на студентите с учебното съдържание по български език в началното училище, а така също в избираемата дисциплина Език и комуникации освен информацията за текста като цялостна и смислова единица на речта се изградят умения за
продуциране на различни видове текст.
Анализът от направените констатации върху резултатите от писмените кандидатстудентски работи по български език и литература дава тревожна информация за езиковата подготовка и усвоените книжовни норми от кандидат-студентите и преди всичко неумението и незнанието да изградят текст по зададена тема. Запознавайки се с нормативните документи - Учебните програми по български език и литература за 1.-12. клас на общообразователното училище, които са актуализирани в контекста на новите
тенденции в методиката на обучението по български език с няколко ядра на учебното съдържание- социокултурна, езикова, литературна и комуникативна компетентност, логично е, според целите завършващите ученици да владеят нормите на правоговорната и правописната грамотност, да имат добра езикова
култура и умения да се използват езиковите средства в зависимост от социалната общност, езиковата
ситуация и в пряка връзка с комуникативните намерения на общуващите.
Резултатите от приемните изпити показват, че с всяка изминала година броят на кандидатите с
ниска езикова култура и непознаване на автори и образци от класическата българска литература прогресивно и тревожно нараства. Актуалното ранно чуждоезиково обучение, модерните информационни технологии и интернет са необходими за поколенията от европейската общност, но тяхното изучаване не
трябва да е приоритетно в училище или да се предпочита дори в ущърб на българския език, който е съхранил през вековете националната ни самобитност.
Изучаването на световните езици не бива да ни прави безразлични към родния и да се определят
оценки, че българският език е малък език, че не е гаранция за бърза задгранична кариера. Да бъдеш
европеец не означава национален и културен нихилизъм, не означава да сменяш кирилицата с
латиницата, да пренебрегваш своите родни духовни ценности, съвсем не означава самоцелно
преклонение пред чуждото. [ 3 ]
Всеки образован човек е необходимо да има добра езикова култура, нужно е добро познаване и
владеене на езиковите изразни възможности както на писмената, така и на устната реч. Нужни са умения
да се борави с езиковите средства във всяка обстановка било в разговорния, било в другите стилове на
българския книжовен език. Целта на изследването е да се откроят актуалните проблеми в изграждането
на езиковата компетентност на студентите от педагогическите специалности, като акцентът е върху
прагматичното овладяване на правописните и правоговорни знания и умения в семинарните упражнения
по български език от студентите, бъдещи учители.
Подготовката по български език включва усвоени знания върху правописа, правоговора, пунктуацията, лексикален запас, овладени граматични норми, комуникативни умения за уместна употреба на
речеви модели в акта на комуникация. Факторите за изграждане на правописа и правоговора са известни;
това са преди всичко образователната система чрез учебното съдържание по български език в училище,
но за формирането на правоговора значимо е и влиянието на живото слово по радиото и от екрана в
телевизията, езика на културните институции, естрадата, попфолка и не на последно място изказванията
на дейци от политическия елит, които отговорно са длъжни да използват образците на книжовната реч.
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Правописът на много хора не е на необходимото ниво, но това се констатира от по-тесен кръг около тях, докато правоговорната компетентност е част от визитката за всеки човек. Достатъчно е да послушаме няколко минути радио или телевизия, за да разберем, че езиковата култура не е била в приоритета
на говорещите.
Правоговорът е сбор от правила за устната реч, които осигуряват еднообразно и 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
звуковете (фонемите) при тяхното реализиране като звукови разновидности в речта. Правоговорът
включва и изговорът на отделни думи или групи от думи, с нормативно установен акцентен модел,
интонация и дикция.
В работата върху изговора на студентите трябва да се анализират типичните отклонения и чрез
езикова информация за връзката между фонетичните редувания с правилата за изговор и правопис,
знанията за фонетичната транскрипция да се овладее книжовното произношение. Според диференцираните пропуски се конструира система от задачи и тестове. Предпоставка за трудностите са
грешките, дължащи се на междуезиковата интерференция, тъй като за една немалка група от сту дентите
българският език се явява Е2 (според типологията на К. Димчев), а майчин е турският или ромският.
Под влияние на узуса като типичните отклонения от книжовния изговор се определят напр.: изговор на вокалите (редуциран изговор на широките гласни (тъзи вм. тази, странъ вм. страна); постоянни
грешки в ударението; омекотяване в различни позиции на думата (сапунь, петель, седьалка); некнижовен
твърд изговор на глаголни окончания и членна морфема (спа вм.сп’ъ, писатела вм. писател’ъ ); грешки в
изговора на граматични форми на глаголи, местоимения, числителни. Причините за отклоненията в пълния стил в речта на студентите се групират като грешки под диалектно влияние, билингвизъм, слаби
познания върху сегментните и суперсегментни единици на речта, грешки по аналогия или подражание.
Правописът и правоговорът са свързани, усвояването на правописните правила се опира на правоговорната норма. При изучаване на фонетиката след запознаване с артикулационно-акустичните характеристики на фонемите, за да се овладее изговорът се работи върху фонетични редувания при вокалите: редукция на неударените гласни, ятов преглас, вмятане и изпадане на ъ, е, премятане на гласна ъ в съчетание със сонантите р, л; и при съгласните: асимилация,краесловно обеззвучаване, елизия на т, д, йотация.
Познаването на съвременните фонетични закони е свързано с книжовното произношение и с правописната система, съчетаваща основния морфологичен принцип с фонетичния. Буквите и препинателните знаци съставят графичната система и се характеризират със специфични особености в употребата, обусловени както от историческото им развитие, така и от звуковия облик на речта. Правописните
правила условно се разпределят в следните групи, според това какъв аспект на писмено предаване на
речта обхващат: за отбелязване звуковата страна на думата, за слято, полуслято и разделно писане на
думите, за употреба на главни и малки букви, за съкращаване, за пунктуация и други писмени знаци.
Грешките в правописа на гласните са най-често: замяна на гласни, поради непознаване редукцията или влияние на диалектен изговор: а – ъ (пастърва, приръст), о – у (боржуазия, двуеточие, пунктоация ), е – и (изричение, елексир, корегирам) ; грешки под влияние на некнижовен разговорен изговор: а –
я (байряк, айрян, опият), а – и (панахида, аператив), е – у (движущ, живущ, заведущ) и др.
За да се ограничат грешките се работи върху морфемната и словообразователна структура на
думите, изучават се слово и формообразуващите морфеми, правописа и значението на представките: пре
-, при - (престроявам и пристроявам) о - , - у (оказвам и указва), а при грешки в коренната морфема за
проверка се открива мотивиращата дума чрез словообразователен анализ (пъстърва – пъстър, ръкавица
– ръка) или се изграждат синонимни редове. Правописът на немалко чужди думи се уточнява с помощта
на речници (актуален, куртоазия, конфигурация, реципиент, хоспитирам ).
Прегласът на променливо “я” създава правописни проблеми, когато се допускат грешки в изговора, тъй като книжовната норма е изградена в близост със североизточните диалекти и дори без да са научили правилата, студентите вярно употребяват (бял-бели, голям-големи). Известни колебания се срещат
при невнимание по аналогия в непрегласени причастни форми (живял-живяли, засят-засяти, засмянзасмяни), при местоименията (тяхен-тяхни, некой, всекой); верно-при наречието; сметам, обевявам,
требва-при глаголите и др. На упражнения се изучават изключенията и акцентните дублети, подходящи
са задачите за проследяване на редуването в нови думи и словоформи. [1]
За да се овладее изговорът на гласните и меките съгласни пред [а, ъ] се работи върху задачи за
транскрипция. Анализира се звуковата стойност на графемите Я и А , в случаи за отбелязване на гласна
Ъ в три морфеми според условния правопис. Произношение (дъжда, снега) е некнижовно и показва незнание за определителния член по произход и употреба или при глаголното означение за 1л. ед. ч. и 3л.
мн.ч. за сегашно време / хода, ходат, вместо ход’ъ, ход’ът, бера,берат, вместо беръ, берът) – грешките в
изговора на глаголите са повлияни от правописното правило и по подражение.
Такъв е и случаят с окончанието за глаголите от 1 и 2 спрежение в 1л.мн.ч. М, което масово се
замества под влияние на западнобългарските диалекти с-ме (четеме, говориме вместо четем, говорим).
Нормата изисква да се спазват различните окончания в глаголните парадигми за трите спрежения : ние
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(пеем, търсим, отговаряме), като са възможни и правописни грешки (мълчът, научът), в които
изписването на глаголното окончание е повлияно от книжовния изговор.
Нормативните промени в речта при съгласните се отнасят за корелативните двойки фонеми звучна–беззвучна съгласна, като създават дори правописни колебания у всички говорещи книжовно. Регресивната асимилация е най-често срещаната комбинаторна промяна при изговора на съседни шумови съгласни, които се уподобяват. При графичното отбелязване на морфемите редуването на съгласни фонеми
не се отбелязва, а правописът се проверява чрез сродни думи и форми: гладко-гладък, гладник,
отегчение – тегоба. Краесловното обеззвучаване не би трябвало да създава проблеми в правописа, тъй
като начините за проверка са лесно приложими. Трудност в правописа предизвиква изпадането на
съгласните Т, Д в триконсонантни съчетания.
Липсата на умения за проверка чрез морфемен анализ издават писмени облици като (децки,
весник, солиска, ноща, фелшер, гореста). Известни са думите, при които изпадането е писмено
кодифицирано: празник, сърце, расна, въстание,овошка, гозба, прошка. Изпадането на Т, Д в краесловие
води до правописни грешки – радос, егоист, чуж, плош вместо чужд, радост, егоист, площ. Грешките в
правописа на гласните могат да се групират като: замяна на звучна с беззвучна и обратно: в/ф - лафка,
ювка, цъвтеж, ефтино; г/к- анегдот, смегчавам, егзарх; д/т- свадба, бисквид, абсурт; з/с- адрез, рогоска,
исконен; замяна на сонорни съгласни: м/н- бемка, анбалаж, кремвиш; прибавяне или изпадане на
съгласни: безчуствен, вишист, бесмислен, словестна, живопист, ерест и др.
С подходящи упражнения се овладява правописът на двойните съгласни на морфемната граница;
оттенък, наддавам, или в прилагателните имена и производните им: странен, странна, странник, странноприемница. Честите грешки в писането на коренните морфеми се обясняват с голямото им богатство по
значение и по звуков състав, което затруднява запомнянето на облика им. За усъвършенстване на езиковия усет могат да се включат и задачи върху синонимия на суфиксите.
Изграждането на правописната култура в обучението по български език трябва да продължи при
изучаването на езиковите единици на всички равнища, като езиковата информация спомага за коригиране на правописните умения и правоговорните норми. В синтагматиката при овладяването на лингвистичната информация за изречението акцентът е върху синтактичното функциониране на частите на
речта, за да се осмисли пунктуацията, тъй като в езика ни тя е синтактично обусловена.
Актуалните въпроси за езиковата чистота и богатството включват непримиримост с грешките в
правоговора, борба за правописна култура, изискване за точна и изразителна реч против шаблонни и
вулгарни думи, възможности за функционално използване на отделни типове лексикални значения на
думата в зависимост от комуникативната ситуация.
Причините за ниската езикова компетентност на студентите не се обяснява само с диалектно
влияние и етнически произход, но и с небрежност, нежелание за усъвършенстване на речевите умения, а
в някои случаи конкурентните отношения между двата езика, създаващи се в съзнанието на студентите
билингви, натискът на социалната среда водят до недостатъчно владеене и на двата езика. Или езиково
неравенство (Хъдсън) поражда комуникативна неравностойност и във всички случаи то може да се смята
за причина за социално неравенство.
Необходимо е за прагматичното овладяване на българския език: у студентите, невладеещи добре
българската реч, да се изгради потребност за общуване в професионална, битова и официална среда на
книжовен език; преподавателите да работят по система от задачи, включващи езиков анализ,
моделиране, трансформиране и редактиране, при които се цели усъвършенстване на комуникативните
умения на студентите, да се проявява диференциран подход с нови форми на обучение – консултации и
самостоятелна работа за изграждане езиковата компетентност на студентите.
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ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМНАТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА ПО
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
И ЧУЖД ЕЗИК И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
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ORGANIZATION OF THE PREGRADUATE TEACHING PRACTICE IN THE
SPECIALITIES OF PRE-SCHOOL PEDAGOGY AND FOREIGN LANGUAGE AND
PRIMARY SCHOOL PEDAGOGY AND FOREIGN LANGUAGE
Zhivka S. Ilieva, Petranka T. Ruseva
Abstract: The paper views the three stages of the professional preparation of the future English language
teachers - Methodology classes, Current Teaching Practice and Pre-graduate Teaching Practice. Attention is
paid to the last stage, which is held as team work in Pre-School Pedagogy And Foreign Language and as
individual work in Primary School Pedagogy And Foreign Language. We consider both the advantages and
disadvantages of individual and team work.
Key words: FLT, team teaching, individual work, teaching practice.
Подготовката на квалифицирани учители е продължителен и сложен процес, финалният етап, на
който е педагогическата практика на студентите. За да достигнат до Преддипломната педагогическа
практика (ППП), студентите преминават през Методика на обучението по съответната дисциплина и
Текуща педагогическа практика (ТПП).
Поради затруднения при осигуряване на базови детски градини и училища, хоспетирането
протича под формата на видеоуроци, текущата педагогическа практика – под формата на микроуроци; а
в специалността ПУПЧЕ (предучилищна педагогика и чужд език), преддипломната педагогическа
практика по английски език – под формата на екипна работа.
Микроуроци и обучение в екип.
Според Ричардс и Нюнан [2] в случаите, когато не е възможно да се осигури реален преподавателски контекст, установен начин за предоставяне на опит в класната стая, са микроуроците. При тях
самите студенти играят ролята на обучаеми по чужд език. Карин Гоец [4] определя обучението в екип
като “група от двама или повече учители, които работят заедно, за да планират, провеждат и оценяват
учебните дейности за една и съща група от обучаеми”. А като цитира Куин и Кантър [3] дава и една
малко по-различна представа, а именно “просто работа в екип между двама квалифицирани инструктори,
които заедно правят презентации пред публика.”
В нашето изследване обучението в екип може да се каже, че е комбинация от двете гледни точки.
Приемаме, че екипът се състои от двама души във финалния вариант, а в предшестващите етапи на подготовка участва целият курс или група от 3 до 5 студенти. Работата в екип включва не само представянето на новия материал пред обучаемите, което може да се приеме като вид презентация, но и
подготовката за урока, която обхваща планиране на урочнта дейност, изработване на материали,
обсъждане на подходи за работа. Студентите имат възможност да обсъждат своите идеи за урока с
опитни преподаватели, които в случая се явяват базовите учители и преподавателят-методик.
“На практика, обучението в екип има много различни формати, но най-общо то е средство за
организиране на преподавателския състав в групи с цел усъвършенстване на преподаването”.[4] В този
смисъл, независимо, че се отклоняват от стандартния начин на протичане на преддипломните практики
изборът за начина на тяхното провеждане е напълно оправдан.
Според материал на Хонконгския университет “би било грешка да се мисли, че обучението в екип
винаги се практикува по един и същи начин. Неговият формат е необходимо да бъде адаптиран към
изискванията на ситуацията за преподаване” [5]. Предложени са няколко възможности част, от които
забелязваме и в практиките на студентите от Колеж-Добрич, но в различни етапи от тяхното протичане:
● членовете на екипа споделят идеи и средства, но обикновено функционират самостоятелно наблюдава се в случаите, когато студентите работят в групи по 3-5 студенти и един от тях изнася урока.
● екипите от учители споделят общ ресурсен център - когато са разпределени в едно и също учебно
заведение (най-вече в детските градини), всички студентите имат възможност да използват общи ресурси
- нагледни материали (картини, табла), топки, учебници, но работят по двойки.
● екипите планират и разработват материали за голяма група от студенти, но могат и да не ги
използат в ситуацията на класната стая - този случай се наблюдава в един от по-началните етапи на работа, когато цялата група взема участие в съставянето на урока.
Подготовка на студентите от специалност ПУПЧЕ.
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Английският език в детската градина е дейност, която не се наблюдава и контролира; към нея
няма регламентирани изисквания. Занятията по английски език се организират по желание на родителите
в сборна група за цялата детска градина. В резултат на това групите са смесени и като възраст, и като натрупани знания и умения. Занятията са с продължителност 30 минути и се провеждат два пъти седмично.
Това поражда проблем с организирането на Преддипломната педагогическа практика за студентите от
специалността ПУПЧЕ. Налага се студентите да проведат изпитните си уроци в екип по двама.
В часовете по Методика на чуждоезиковото обучение в детската градина и началното училище
след натрупването на определени теоретични познания и наблюдаването на видеоуроци, в семинарните и
практическите упражнения студентите прилагат усвоеното на практика – в проекти за занятия по
английски език, за да развият и съответните умения.
В специалността ПУПЧЕ тези практически упражнения преминават по следната схема:
1 Представяне на примерно занятие за деца, като на студентите се предоставя възможност да участват от името на децата. Следва обсъждане на плана на проведеното занятие.
2. Съставяне на план-конспект за занятие по английски език като групова дейност, в която цялата група взема участие. В тази дейност успяват да вземат участие част от студентите - това предоставя
възможност на по-неуверените да слушат и трупат идеи, да се убедят, че и колегите им мислят като тях;
при по-активните групи се включват всички. Обсъждат се различни варианти и различни дейности, подходящи за деца на възраст 4-7.
3. На следващия етап от практическата подготовка на студентите план конспекти на занятия по
английски език се съставят в групи от 3-5 студенти. Групата дискутира, съставя проект за занятие и
избира говорител, който да го представи; останалите членове на групата допълват презентацията, а след
това се дискутира от всички студенти.
4. Работа по двойки. Съставят се проекти от екипи, състоящи се от двама студенти. Студентите
сами се разпределят в екипите и всеки екип преценява дали ще представят проекта като екип, или
единият ще говори, а другият ще помага и подкрепя, когато се наложи. Следва обсъждане.
5. Самостоятелно планиране на занятие. Всеки от студентите подготвя проект. Започва се по време на учебните занятия, за да могат студентите да използват подкрепата и съветите на преподавателя и
колегите си при необходимост. Продължават с подготовката си вкъщи, за да могат да представят проекта
си в ролята на учители, като ролята на децата играят останалите студенти. Преди представянето студентите имат право на обмяна на мнение и търсене на помощ. Следва обсъждане в групата. Приблизително
по този модел протича ТПП на студентите – чрез т.нар. микроуроци.
6. По време на преддипломната си практика студентите представят едно занятие в екип от двама.
Планират и провеждат занятието заедно. (Фиг.1).
В зависимост от начина на провеждане на занятието, можем да разделим екипите на три типа:
- Екип, в който занятието се дели на две половини. Единият студент работи първите 15 минути,
като преговаря материала от предходни занятия, а другият не се включва; вторият студент работи през
следващите 15 минути, като въвежда и затвърдява новия материал (първият не участва); или единият
въвежда новия материал, а другият организира и провежда упражненията.
- Екип, в който занятието се дели на 2 половини, но студентите взаимно си помагат и се допълват.
- Екип, в който със смяната на дейностите се променя водещият студент; и между студентите има
непрекъснато взаимодействие.

Фиг.1 Модел на протичане на педагогическата подготовка по английски език на студентите от
специалност ПУПЧЕ
Подготовка на студентите от специалност НУПЧЕ.
Подготовката на студентите от специалността НУПЧЕ (Начална училищна педагогика и чужд
език протича по следната схема:
1. Представяне на примерен урок за деца в начална училищна степен, като на студентите се предоставя възможност да участват от името на учениците. Следва обсъждане на плана на проведения урок.
2. Съставяне на план-конспект за урок по английски език като групова дейност, в която цялата
група взема участие. В тази дейност при по-активните групи се включват всички, а при останалите –
успяват да вземат участие част от студентите - това предоставя възможност на по-неуверените да слушат
и събират идеи, да се убедят, че и колегите им мислят като тях. Обсъждат се различни варианти и
различ-ни дейности, подходящи за деца в начална училищна възраст.
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3. На следващия етап от практическата подготовка на студентите, се съставят план конспекти на
уроци по английски език в групи от 3-5 студенти. Групата дискутира, съставя проект за урок и избира
говорител, който да го представи; останалите членове на групата допълват презентацията, а след това се
дискутира от всички студенти.
4. Работа по двойки. Съставят се проекти от екипи, състоящи се от двама студенти. Студентите
сами се разпределят в екипите и всеки екип преценява дали ще представят проекта като екип, или
единият ще говори, а другият ще помага и подкрепя, когато се наложи. Следва обсъждане.
5. Самостоятелно планиране на занятие. Всеки от студентите подготвя проект. Започва се по време на учебните занятия, за да могат студентите да използват подкрепата и съветите на преподавателя и
колегите си при необходимост. Продължават с подготовката си вкъщи, за да могат да представят проекта
си в ролята на учители, като ролята на децата играят останалите студенти. Преди представянето студентите имат право на обмяна на мнение и търсене на помощ. Следва обсъждане в групата. Приблизително
по този модел протича ТПП на студентите – чрез т.нар. микроуроци.
6. По време на преддипломната си практика студентите изнасят самостоятелно урок в начална
училищна степен. Обикновено планират урока в екип по двама. (Фиг. 2).
Проведохме анкета сред студентите (приложение), която установи, че:
- 100% от студентите от специалност ПУПЧЕ са работили и самостоятелно (по всички
дисциплини с изключение на английски език), и в екип.
- 100% от студентите от специалност НУПЧЕ са работили само самостоятелно по време на ППП.
- 72% от студентите предпочитат да работят в екип.
Препоръките на студентите към организацията на Преддипломната педагогическа практика по
английски език са: осигуряване на повече занятия по английски език – за екипна и самостоятелна работа.

Фиг.2 Модел на протичане на педагогическата подготовка по английски език на студентите от
специалност НУПЧЕ
Положителни и отрицателни страни при организирането на Преддипломна педагогическа
практика по английски език
►От гледна точка на студентите
● При самостоятелната работа
Предимствата са, че разполагат с повече време, може да се направят промени в момента според
ситуацията и не зависят от никого.
Недостатъците са: няма на кого да разчитат в непредвидени ситуации.
● При екипната работа
Предимствата са: подкрепа и помощ на партньора, самото усещане, че можеш да разчиташ на някого; един от начините да се задържи вниманието на децата е честата смяна на дейностите, а с промяната
на преподавателя (водещия студент) при всяка дейност, вниманието и интересът се заострят още повече.
Недостатъците са: двете презентации са взаимно зависими и поради факта, че е трудно да се
предположи напълно точно как ще протече урокът, вторият студент трябва да импровизира бързо и адекватно при своето включване, за да се получи плавен преход от първата към втората част на урока.
►От гледна точка на преподавателите и базовите учители
● При самостоятелната работа
Предимствата са: предоставя по-голяма възможност да се наблюдава работата на студента в
клас; получава се по-пълна представа за предварителната погдотовка на стажанта; студентите изграждат
умения да се справят сами и да реагират бързо в трудни ситуации.
Недостатъци: като изхождаме от дългогодишния опит на учителите и утвърдената методика на
преподаване в страната, е изключено да се предлага тотална подмяна на самостоятелния модел на работа
с работата в екип, както и да се търсят съществени недостатъци. Идеята е да изложим предимствата в
модела, който понякога се налага да използваме поради липса на средства и база, като съвременен модел
за работа в детската градина и училище, който обединява усилията на младите специалисти.
● При екипната работа
Предимствата са: подкрепата на екипа и възможността за обсъждане и взаимно допълване; излагането на обучаемите на различно произношение; спомага за професионалния растеж на учителя, като го
изважда от изолацията на самостоятелното преподаване и поощрява сътрудничество с колегите.
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Работата в екип е в полза и на дисциплината в класа, особено в случаите с проблемните ученици,
които често правят опити да я нарушат. Поддържането на добра дисциплина може да бъде в полза не само на преподавателите, но и на обучаемите - то има и предимства, които касаят единствено учениците.
Докато единият студент води занятието, другият се занимава с проблемните деца – от една страна, с
тези, които са по-шумни, а от друга – с тези, които имат нужда от индивидуална помощ и внимание. При
екипната дейност тези, които се нуждаят от допълнителна работа, имат възможност да получат повече
индивидуално внимание и помощ. Като биват изложени на повече от една гледна точка от страна на
преподавателите, обучаемите имат условия да достигнат зряло ниво на разбиране относно знанията и
„двата или повече различни погледа им помагат да размият границите на черно-белия начин на мислене
и да видят много оттенъци на сивото.” [4] Сътрудничеството между учителите и толерантността им един
спрямо друг възпитава и служи като образец за добри взаимоотношения между самите деца. Карин Гоец
[4] разказва за опитностите на един учител, който е работил в екип и който като някои от предимствата
на обучението в екип изтъква възможността да се наблюдават учениците, докато другият учител
инструктира и шансът да се научи много от партньора в екипа.
Недостатъците са: според публикация на Центъра за усъвършенстване на обучението, Хонг
Конг са необходими няколко години на екипа да мине през различните етапи на развитие, за да
функционира напълно един нов екип [5]. Липсата на педагогически опит - според редица автори [4]
екипната работа се осъществява от изключително опитни и квалифицирани преподаватели, а в случая
това са студенти последна година. Но това може да се окаже и още едно предимство – студентите все
още нямат богат опит – за тях преподаването като цяло е ново, още не се е превърнало в рутина, не са
влезли в определен стереотип и работят без предразсъдъци, отворени са за нови методи и идеи. За тях
самата работа в екип не е непозната, тъй като в часовете по английски език и в дисциплините от
специализиращата подготовка, свързана с английски език често се работи по групи или двойки.
В колежа също има обучение в екип, понеже делим един и същи курс на две подгрупи. В този
смисъл обучение в екип може да се проследи от детската градина до колежа (няма възрастови
ограничения).
Според Гоец [4] недостатък при екипната работа е поглъщането на много време на двама души.
При нас екипната работа е провокирана поради липса на достатъчно време за самостоятелна работа с
деца на всеки студент. Проблемът с времето на членовете на екипа също не е валиден в случая. Тъй като
все още са в процес на обучение, студентите предпочитат да се подготвят заедно за следващия ден (те са
разпределени по двама за всяка смяна – по 4 студенти в група в детската градина; и по двама в клас в
началното училище). По останалите дисциплини те планират заедно, но изнасят сами занятието. Някои
от студентите, които образуват екип от първия вид (но не при всички екипи от този вид) планират
самостоятелно своята половина от занятието, а след това го сглобяват и обсъждат.
Чрез екипната работа още на този етап от педагогическото си развитие студентите усвояват един
съвременен подход на преподаване, който би могъл да им помогне в бъдещата практика при евентуална
работа в международни проекти. В този процес те се усъвършенстват при организиране на адаптивен
учебен процес, развиват уменията за работа в екип, които според Петрова [1] са част от критериите за
успешен преподавател.
Друг недостатък, който Гоец [4] посочва при работата в екип на учителите, е разривът между различните философии на обучение, който създава пропаст във взаимоотношенията между обучаващите
(това при нас не може да се случи, защото и двамата студенти от екипа са стажанти, с общо взето
еднакви разбирания, поради липсата на стаж и при двамата и факта, че са преминали еднакъв курс на
обучение. Разбира се това не може да служи като гаранция и не изключва автоматично появата на
разногласия.)
Условия за успешна работа в екип
За успешното реализиране на екипната работа е необходимо, както личи и от Фиг. 3, връзката
между студентите в екипа да не бъде едностранна. Поддържането на открити колегиални взаимоотношения, ясното изразяване на лично становище по възникващите въпроси, желанието за достигане до консенсус и готовността за взаимни компромиси в полза на работата са от съществено значение. За да протича добре един урок при работа в екип, е необходимо студентите “да имат възможност за избор на партньор; да имат еднакъв принос в работата; еднакви разбирания за обучението и сходни стандарти.” [4]
Нужно е също отделяне на достатъчно времето, посветено на подготвката на екипа за урока, през което
студентите да споделят и обсъждат без излишно разконцентриране и загуба на време.
Съветите на методика и базовия учител са от полза за все още неопитните студенти, като не бива
да остават единствения източник за информация. От книги, списания, учебни помагала и интернет,
стажантите могат да черпят идеи за подготовка на урока. Липсата на нагледни материали прави учебната
дейност скучна и е трудно да се задържи вниманието на децата особено в предучилищната и началната
училищна възраст. За да бъде достатъчно атрактивен един учебен час се изисква старателно изготвяне и
внимателен подбор на материалите.
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Според проучване направено в Washoe County School District, споменато от Карин Гоец [4] от
особено значение при работа в екип, учителите изброяват философиите, атмосферата в класната стая,
методите за дисциплина и партньора като личност.
От всичко казано до тук можем да направим извода, че в случая студентите от специалност
ПУПЧЕ имат предимство, тъй като успяват да приложат на практика и развият един подход повече.
Изготвяне на
материали

Съвет на
методика

Време за
обсъждане
в екипа

Екип на
студентитепреподаватели
студент ↔ студент

Обсъждане с
колеги

Съвет на
базовия
учител

Ползване на други
източници на
информация

Фиг. 3. Основни изисквания за успешна екипна работа на стажантите
Като препоръка към организацията на ППП в специалностите ПУПЧЕ и НУПЧЕ отправяме препоръката на студентите – да се осигурят повече часове по ППП и възможност за самостоятелна и екипна
работа с деца в двете специалности. Това би поставило началото на новаторски изследвания и проекти.
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АНКЕТА
1. Работили ли сте самостоятелно?

да

не

2. Работили ли сте в екип?

да

не

3. Как предпочитате да работите?
в екип
самостоятело
Защо?...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. Кои според Вас са предимствата на самостоятелната работа?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
А недостатъците?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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5. Кои според Вас са предимствата на работата в екип?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
А недостатъците?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
6. В екип или самостоятелно беше изпитното Ви занятие по английски език?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
7. Препоръки към организацията на ППП по английски език:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

*****
САМОСТОЯТЕЛНАТА ПИСМЕНА ЗАДАЧА В ПОДГОТОВКАТА ПО ЧУЖД ЕЗИК
НА КОЛЕЖАНИТЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ
Петранка Т. Русева
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THE INDIVIDUAL WRITING ТASK IN THE PREPARATION
OF THE COLLEGE STUDENTS OF PEDAGOGICAL SPECIALITIES
Petranka T. Ruseva
Abstract: According to the curriculum of the Preschool Pedagogy And Foreign Language and Primary
School Pedagogy And Foreign Language, the students were given an assignment to do individually. As we talk
about ELT, we should specify that for the second year college students it included several tasks one of which
was to retell a fairy-tale story. It was required to be a written task. This paper aims at describing the goals for
setting such a task as well as the mistakes students make while performing it. A special place is also given to the
types of these particular mistakes. Some attempts were made to group them correspondingly and suggest
possible reasons for their occurrence.
Key words: writing, retelling a fairy-tale, individual task, college students
Разгледано най-общо, чрез използването на разнообразни задачи, чуждоезиковото обучение си поставя за цел развиването на четирите езикови умения, като крайната точка е успешното реализиране на
стремежа за пълноценно усвояване на езика-цел. Ето защо е напълно естествено в курса на обучение на
колежаните от специалност Предучилищна педагогика и чужд език и Начална училищна педагогика и
чужд език да бъдат поставяни разнообразни задачи. Писменият преразказ на приказка не е ново явление
в обучението по чужд език, но със сигурност е един от ефективните начини за развиване не само на
умението за писане, но също така и на умението за четене.
Безспорен е фактът, че във всеки курс обучаваните достигат различно ниво на владеене на чуждия
език в зависимост от личните си способности, мотивация и твърде много други фактори, касещи както
обучаваната личност , така и различни причини извън нея. В този смисъл, е необходимо студентите да
подберат подходяща приказка, съобразена с тяхното ниво на владеене на езика. В процеса на подбор е
твърде вероятно, а дори и неизбежно да бъдат прочетени няколко приказки преди студентът да се спре
окончателно на тази, която смята да преразкаже. По този начин колежаните обогатяват лексикалния си
запас с подходящи думи и изрази, които биха им били в полза при една бъдеща професионална реализация. При подбора на текста за преразказ, студентите следва да се ръководят от реална преценка за
собствените си знания без да снижават критериите, което би лишило поставената задача от ефикасност, а
да се постараят максимално да извлекат полза за бъдещата си работа като учители по чужд език на деца
в детската градина или в началното училище.
В подготвителния етап за изпълнението на задачата, а именно – четенето, колежаните изграждат
умения за самостоятелно придобиване на знания по лексика чрез използването на речници, в други
случаи студентите сами отгатват значението на думата и развиват усет към езика благодарение и на знанията за словообразуване. Новопридобитите знания под форма на думи и конструкции намират практическо приложение в следващия етап от задачата – писането, като по този начин се способства за тяхното
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затвърждаване. Това би могло да бъде обобщено с думите на П. Стефанова, а именно:„ Цел на работата
по лексика е усвояването на трайни, бързо и правилно приложими в устна и писмена реч лексикални
единици” [4]. Същият автор твърди, че „ писането особено в началния етап на обучение по чужд език се
придружава от вътрешна реч” и че „слушането, говоренето, четенето и писането протичат в тясна взаимовръзка и при взаимна подкрепа”[4]. Това дава основание да смятаме, че чрез задачата, която разглеждаме на пръв поглед в полза единствено на развитието на умение за четене и умение за писане, разгледано по-задълбочено забелязваме, че се развиват и останалите две умения. Писането като заключителен
етап от поставената задача за преразказ се явява като затвърждаващ фактор, „ тъй като писането повишава запомнянето и трайността” [4]. Срещнатите за пръв или пореден път, но все още неусвоени езикови
единици се затвърждават като част от новообогатения речников запас чрез неизбежната им употреба в
писмения преразказ. Според класификацията на упражнения за развиване на писането, посочена от П.
Стефанова [4] бихме могли да поставим задачата, която разглеждаме, от една страна, в първото от
структуриращите упражнения от третия тип т.е. превръщане на диалогичен в монологичен текст, а от
друга в четвъртото по ред от структуриращите упражнения от третия тип – съставяне на резюме върху
основата на прочетен текст. В нашия конкретен случай това би могло да означава две неща – превръщането на пряката реч от приказката, взета за оригинал в непряка реч при предаване на съдържанието й
в по-кратък вид и съставянето на кратка схема под формата на точки или резюме, предшестващи поподробния преразказ.
Дотук посочихме значимостта на тази задача за придобиване на лексикални знания, както и на
тяхното затвърждаване при писмената им употреба. Горепосочената класификация на писмени упражнения ни подсказва, че преразказът служи и за упражняване, а по този начин и на затвърждаване на
усвоена до момента граматика, като най-трудна част за студентите се явява превръщането на пряка в
непряка реч.
Прави впечатление, че колежаните, които са усвоили не до там добре чуждия език (в случая английския език) са избрали приказка в сегашно просто време и в самия преразказ са използвали това глаголно време, като са успели максимално да опростят избраната история. Тези, които добре боравят с
глаголните времена са използвали минало просто и минало перфектно време и са се опитали да предадат
по-накратко сюжета, а третата група от студенти, в която можем да поставим по-неуверените в своите
знания колежани прави впечатление, че се придържат стриктно към оригиналния текст, като извършват
корекции, успешни или не дотам успешни, единствено при промяната на пряка в непряка реч. Със съжаление можем да отбележим, че студентите от споменатите първа и трета група не са реализирали успешно поставената задача, но въпреки това и те могат да извлекат полза от направеното, тъй като преписването е вид писмена задача, която помага за запомнянето на нови думи и структури, както и на затвърждаването на недостатъчно добре усвоени такива. С други думи както твърди Л.Савова „Преписването е
първият етап на писменото съчинение. То е полезно упражнение, тъй като дава възможност на учащите
да пишат на правилен английски език, като ги предпазва от допускане на грешки”[2].
Ползата от задачата за преразказ е безспорна, но както беше вече споменато, тя не винаги се
реализира напълно успешно. При проверката на изпълнената от студентите задача забелязваме грешки
от различен характер. Правописните грешки се срещат и при добрите студенти и при тези, овладели
чуждия език на не особено високо ниво. И в двата случая, обаче, можем да определим тези грешки като
грешки поради невнимание или небрежност, тъй като дори ако са имали съмнение относно правописа на
дадена дума, те биха могли да направят справка с текста на приказката, която преразказват или дори ако
са проявили повече творчество и думата отсъства там, те разполагат с време и речници, тъй като
поставената задача е за индивидуална работа, незадължаваща присъствието в семинарните зали.
В преразказа срещаме правописни грешки от двата вида, разглеждани от Л.Савова, а именно
„грешки, които пречат на разбирането и грешки, които не пречат на разбирането” [2]. Като грешки от
първия тип, допуснати от студентите, изпълнили поставената задача, можем да посочим следните : heart
вм. heard, sow вм. saw, bed вм. bad и др. За грешките от втория тип, които са допуснати от същата група
студенти, можем да посочим end said вм. and said, whit вм. with, do fishing вм. go fishing и др. Последният
от посочените два вида грешки се среща по често при разглежданата група студенти.
Интересно да се отбележи е, че вместо да се появява погрешно to след модален глагол,
предшестващ инфинитив под влияние на по-често срещащия се вариант verb + to + infinitive, забелязваме
обратното влияние т.е. наблюдаваме изчезване на to пред инфинитива, напр. His wife decided take the
children вм. His wife decided to take the children, She wanted take them вм. She wanted to take them и др.
Рядко срещано, но все пак наблюдавано явление е употребата на неправилен глагол в минало просто
време заедно с окончанието, което прибавяме към правилните глаголи, напр. аwakened вм. awoken, gaved
вм. gave.
Наблюдават се и случаи, когато отрицателната форма на модален или спомагателен глагол в
минало просто време е следвана от глагол в същото глаголно време, напр. didn’t answered вм. didn’t
answer, couldn’t stopped вм. couldn’t stop, а също така и случаи на неправилни глаголи, третирани като
правилни напр. leaved вм. left, taked вм. took, eated вм. ate и др. Що се отнася до последния вид грешки,
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в известен смисъл, думите на А. Данчев, че „същите грешки се правят от деца, усвояващи английски
език като роден” звучат успокояващо.
Често срещаме грешки, които се дължат на пренасянето на българската структура в английския
език. Не един студент е използвал многократно в своя преразказ He was agree.(вероятно под влияние на
българския вариант „Той беше съгласен”). Бихме могли да определим това явление като свръхгенерализация. Под влияние на родния език забелязваме и грешки в словореда, напр.”to find out if he is enough
fat” вм .”to find out if he is fat enough”. Независимо от това, че употребата на неопределителен член се вcвежда още в самото начало на обучението по чужд език, прави впечатление, че студентите все още го изпускат и най-вече в случаите, когато имаме определения, стоящи било то пред подлога или допълнението, напр. Dusk is little black sheep вм. Dusk is a little black sheep, Tim has beautiful long tail вм.Tim has a
beautiful long tail. За съжаление, обаче, се срещат и нелепи грешки, макар и много по-малко на брой като
a swans ( употреба на неопределителен член пред съществително име в множествено число).
Употребата на неподходящ предлог е друга грешка, която забелязваме в преразказа на студентите.
Тук имаме три различни случая, които все пак имат нещо общо и това отново е влиянието на родния
език, макар това да се разпознава някъде от пръв поглед, а някъде по-трудно. Разделението на групи,
което следва е на база предположения и няма претенции за достатъчно задълбочено проучване.
1. Директен превод на предлог
Например - He was proud with вм. He was proud of
В този случай веднага откриваме влиянието на родния език, където е използван същият предлог,
както и на български език „със”.
2. Липса на предлог
Например - search him вм. search for him
Тук в българския вариант липсва предлог и това съответно се е отразило и на посочения израз на
английски език.
3. Вариант на база подсъзнателна връзка за единство
To marry with her вм. To marry her
Тук нямаме буквален превод. Не се използва “for” за „за”, но вероятно, вземайки под внимание
многократно повтаряното напомняне по време на обучението, че не винаги предлозите съответстват на
тези в родния език, студентът отхвърля буквалния превод като вариант. Може би под влияние на
подсъзнателната връзка за значението на глагола “marry”, изразяващ идеята за двама души, които
извършват нещо в единство (един с друг, заедно), решава да използва предлога „със” т.е. „with”.
Погледнато от друг ъгъл, в светлината на комуникативния подход можем да пренебрегнем значимостта на допуснатите грешки и да окачествим задачата като успешно изпълнена ако студентите са успели да изразят своите мисли чрез собствени изречения, смислово организирани и предаващи необходимата информация. Казано с думите на Й.Симеонова, грешките са „естествена част от учебния процес. Без
грешки не може да се осъществи истинско учене. В комуникативната методика за грешки се приемат
онези пропуски и нарушения, които затрудняват протичането на комуникативните процеси”[3].
В заключение може да се каже, че ползата от поставената задача е различна за всеки студент. В
зависимост от това какво е успял да постигне - затвърждаване на лексикалния и граматически материал
чрез преписване на прочетената приказка или съставяне на свои собствен текст, или дори единствено
четенето, което е осъществил при подбора на приказка, ефикасността на задачата е в различна степен, но
и в най-лошия случай не може да се отрече ползата от нея.
Като цитираме П.Стефанова, че „проведените изследвания показват, че комуникативното
значение на писането, неговото значение при размяна на информация, е относително ограничено”, а от
друга страна „ в самото чуждоезиково обучение писането намира доста широко приложение”[4] си
задаваме въпроса необходимо ли е да се отделя такова внимание на писането при условие, че то няма да
има съществено значение поради незначителната си употреба в реалния живот.
Изводът е, че от първостепенна важност е не толкова крайният резултат т.е. написаният преразказ,
а по-скоро уменията, които се усвояват и лексикалните и граматически знания, които се затвърждават по
пътя за достигане на посочената цел.
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ГОТВАРСКИТЕ РЕЦЕПТИ КАТО НАЧИН ЗА РАЗВИВАНЕ НА
УМЕНИЕТО ЗА ПИСАНЕ ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
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RECIPES AS A WAY OF DEVELOPING WRITING SKILLS
IN ENGLISH LANGUAGE LEARNING
Petranka T. Ruseva
Abstract: The paper considers the preparation of short cooking recipes. Composing this kind of
procedural texts is an amusing way to develop English language skills. Bearing in mind their possible sphere of
working in future, we find it an appropriate task for Tourism degree course students. It helps to develop reading
and writing but here we pay specific attention to the latter. The texts written by the students are analyzed by
form and content. They are also compared to the original ones chosen by each of the students beforehand.
Key words: recipes, writing skills, students, English language
Използването на разнообразни и интересни задачи спомага за лесното и неусетно усвояване на кое
да е от четирите езикови умения при всяка възрастова група. Настоящата работа е насочена към групата
на студентите като акцентът пада на един от начините за развиване на умението за писане на чужд език.
Анализират се самостоятелно подготвени текстове на студенти като се правят сравнения с готовитe
текстове, избрани от всеки един студент от наблюдаваната група.
“Няма лимити в творческото писане що се отнася до жанра. Главното ограничение е времето.” [6].
С цел да не бъдат притискани от него, студентите получиха свободата да подготвят свой текст в рамките
на един семестър. Съставянето, превеждането и дори приготвянето на готварска рецепта може да бъде
за-бавно средство за развиване на умението за писане. В съгласие с К.Анчева и П. Вичева-Василева
приема-ме, че “като продуктивно умение, писането не може и не трябва да бъде разглеждано като
отделен процес” и от особена важност да имаме като цел интегрирането на четирите умения и особено
развиването на умението за писане на база на задачи за четене [1]. Когато говорим за творческо писане
въпросът е каква да бъде поредността: трябва ли студентите да пишат първо и след това да сравнят
своите резултати с текст-образец или да проучат текста и след това да напишат свой [6]. Гледната точка
на цитирания автор изразява опасение ако се предприеме втория подход, тъй като резултатът би могъл
да се окаже просто копие на прочетения текст или дори нещо по-лошо студентът да блокира напълно.
Независимо от това, като вземаме под внимание, че рецептата има определена структура и характерен
начин за написване на инструкциите, смятаме, че е по-удачно да се придържаме именно към втория
подход. Когато имат възможност да прочетат текст-модел, студентите могат по-лесно да изразят своите
идеи, да ги адаптират така, че техните мисли да бъдат облечени в подходящата форма. [7].
Обикновено причината за написване на рецепта е, както казва Даниел Рогов, ястието, което сме
приготвили днес да може да бъде приготвено същото утре или следващата година или ако рецептата
бъде дадена на някой друг, той да има същия шанс за успех. Цитираният автор смята, че още през 6 век
пр. Христа, хората са усетили необходимост от записване на своите рецепти и има голяма доза
вероятност тази практика да е била започната за първи път от група генерали от Персийската армия,
които настоявали всички войници, независимо от това каква друга работа биха могли да извършват, да
бъдат също и бойци. И така загрижени от факта, че техните любими ястия могат и да не бъдат сервирани
никога повече, започнали да използват пленени войници да записват рецептите. По-късно по време на
Римската империя, богатите сенатори продължили тази практика, като поне един роб е бил винаги
причисляван към кухнята, за да наблюдава и внимателно да записва методите и съставките, използвани
при приготвянето на различните ястия. Това съвсем не е било удобна позиция, поради факта, че в
случай, че ястието не се получи наказанията варирали от няколко удара с бамбукова пръчка до разпъване
на кръст. [3]
Естествено в днешни дни каквито и лексикални и граматически грешки да бъдат допуснати от
обучаемите при написването на рецепта санкциите ни най-малко няма да са сходни с тези в миналото.
Още повече, че целта на написване на рецепта в учебна атмосфера е обучаемите да извлекат единствено
полза, която се изразява в усвояване на езикови умения.
За да бъде една рецепта рецепта, обаче е необходимио да бъдат спазени определени изисквания. В
един истински текст от този вид би трябвало да не бъдат пренебрегвани неща като: откъде е рецептата;
как е озаглавена; какви са точните количества; кои са всички съставки, които участват в приготвянето.
Рецептата е най-често срещания пример за процедурен текст, където “информацията се представя в наймалко две основни групи : съставки и метод” [9]
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Противно на общоприетия начин за успешно обучение, свързан с предврителна подготовка за реализирането на задачата, в насоящата работа се прави опит за тестване на ефективността при осъществяване на задача, където изцяло се разчита на самоподготовка. Наблюдаваната група е от студенти от
специалност «Туризъм», достигнали до междинно ниво (intermediate) на владеене на английския език. По
тази и други причини като например това, че в курса на обучение е разглеждана подходяща лексика,
провеждани са макар и кратки дискусии по темата и елементарната структура на изреченията в императив не би затруднила студентите бе направен опит за реализиране на задачата без непосредствено преди
изпълнението й обсъждане и подготовка за нея.
Условието бе студентите да си изберат оригинална рецепта. Под оригинална рецепта в случая разбираме готова рецепта, написана на английски език от източник, избран по желание на студента ( книга,
интернет, списание и т.н.). След самостоятелно разглеждане и анализиране на текста всеки курсист следва да създаде свой текст рецепта. Това съвсем не изглежда да е непосилна задача, като се има предвид
съвета на Рогов, че рецептите «не трябва да бъдат никога дълги или пълни с технически детайли или терминология, разбираема единствено за неколцина топ професионалисти» [3].Основното, на което трябва
да се обърне внимание е «вида глаголи, използвани в инструкциите, които винаги следват списъка с
необходимите съставки» [4]
Прави впечатление, че рецептите на студентите са олекотени от гледна точка на граматика, както и
специфични готварски термини. Когато говорим за готварство не можем да пропуснем характерните за
него мерки и теглилки. И както Рогов твърди, независимо от раздвижването по отношение на адаптирането на метричната система по света, все още се използват различни системи за измерване в Европа,
САЩ и Англия.
Таблица 1
мерки

чаша
cup/
glass

чаена
лъжица
tbsp

супена
лъжица
tbsp

щип
ка

литър
liter

инч
inch

сантиметър
cm

кварта
quart

милилитър
ml

буркан
jar

без
мер
ки

inch
в оригинални
рецепти
в рецептите
на студенти

+/-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+/+

+

+

+

+

-

+

-

+

-

+

Таблица 2
теглилки

грам
g

фунт
lb

унция
ounce/oz

килограм
kg

без
теглилки

в оригинални
рецепти
в рецепти на
студентите

+

+

+

+

-

+

-

-

+

+

От таблиците става ясно, че голяма част от мерките и теглилките са общи за двата вида текстове, а
наличието на различните, използвани в оригиналните рецепти и познати на англичаните съвсем не е дало
отражение в изготвянето на рецептите от студентите. Тук се запазват мерките и теглилките характерни
за ежедневието на българина, а някъде дори не са упоменати точни количества. Както в първите опити
на известната племеница на Абрахам Линкълн, Д. А. Линкъл за описание на съставките в рецептите от
нейното готварско училище и в студентските рецепти срещаме неточни количества като “щипка сол”,
”лъжица мед” и др.
В търсенето и подбора на оригинална рецепта, студентите се запознават с различни мерни
единици и дори да не ги използват в своите рецепти, те все пак научават нещо за страната, чийто език
изучават. А това е в полза на бъдещото им интеркултурно общуване, поради факта, твърде актуален в
днешно време, че “ колкото по-добре информиран е за произхода на партньора си, толкова по-добре
човек се настройва за общуване” [5], както посочват Стоичков и Хубенова.
Обогатяване на лексиката става и по отношение на думите за съдове и прибори, които се
използват по време на и след готвене, думи, описващи продуктите, наименованията на самите продукти
и др.
Във всеки оригинален текст, избран от студента се срещат непознати за него до момента думи. По
–интересното в случая е дали студентите използват нови думи при съставянето на своите рецепти.
Таблицата, която следва, представя броя на новите думи и броя на вече познатите за тях думи,
които студентите използват при писане на рецепти. Съвсем естествено е броят на използваните нови
думи да е по-малък в сравнение с броя на познатите. Целта на тази таблица е да покаже, че въпреки това
има един добър процент на употребяване на нови думи, с изключение на наречията (които липсват като
непознати, но не и като вече известни за тях думи). Това показва, че наред със затвърдяването на
познатата лексика, студентите обогатяват речниковия си запас.
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1
2
1
1
1
6
19,35

2
3
1
2
2
2
2
2
1
3
3
2
1
2
28
18,42

6
1
4
4
1
5
2
1
3
3
5
3
1
5
4
48
34,53

НАРЕЧИЕ

ПРИЛ. ИМЕ

1
1
1
1
1
2
1
1
9
11,68

-

ПРИБОРИ

СЪСТАВКИ

4
1
2
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
25
80,64

9
11
11
9
8
12
7
4
8
7
4
61
6
6
12
4
124
81,57

НАРЕЧИЕ

СЪСТАВКИ

ПРИЛ.ИМЕ

ПРИБОРИ

ГЛАГОЛ

%

ГЛАГОЛ

СТУДЕНТИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Общо

Таблица 3
ПОЗНАТИ ДУМИ
СЪЩЕСТВИТЕЛНО
ИМЕ

НЕПОЗНАТИ ДУМИ
СЪЩЕСТВИТЕЛНО
ИМЕ

7
4
7
9
8
5
5
7
7
2
8
6
5
4
12
5
91
65,46

6
3
2
2
5
4
2
13
2
5
5
7
2
9
1
68
88,31

1
2
1
1
1
2
3
1
2
1
4
19
100

Прави впечатление, че най-голям процент нова лексика, която студентите използват в своите рецепти е под формата на глаголи. Преди всичко това са глаголи за действие. Инструкцията за говарска
рецепта би трябвало да бъде винаги ясна и лесна за четене. За да се постигне това, едно от необходимите
условия е използваните глаголи да се употребяват в хронологичен ред. Освен това както изтъкват Фарида Аоулдомар и Патрик Сеинт-Дизиер “процедурните текстове се характеризират с това, че клонят към
минимизиране на дистанцията между език и действие” [10]. В този смисъл при следването на
инструкция всяка неяснота в текста е нежелателна.
Императивът като че ли е най-краткият, стегнат и точен начин да се дадат напътствия. Присъствието му във всички оригинални рецепти е оправдано, а липсата му в една от написаните от студентите
рецепти озадачава. Този студент е предпочел употребата на страдателен залог в преобладаващата част от
написаното. Избраното време е сегашно просто. Още 6 от студентите са използвали страдателен залог,
но в доста по-умерени съотношения. Наред с използването на императив, към сегашно просто време, но
в деятелен залог са прибегнали 6 от 16 студенти. За разлика от оригиналните рецепти в студентските
рецепти не се среща бъдеще време. Употребата на модални глаголи (can, could) не бележи съществена
разлика между двата вида сравнявани тесктове. Отрицателни изречения в императив, като че ли не са характерни за рецептите и единственото такова изречение, което срещаме е Don’t forget the croutons!, което
носи по-скоро емоционален отенък.
Макар и при много малка част от тях, сред студентите има и такива направили опит за по-сложни
изречения, като някъде забелязваме и условни изречения от типа:
Return the chicken pieces to the pan, adding a bit more stock if the mixture seems too dry.
Изготването на процедурен текст, кратка готварска рецепта, е интерсен и разтоварващ начин за
развиване на езикови умения по чужд език, но също така е и един добър начин за упражнение върху
местоименията. Дали ще бъдат под формата на “подлог, допълнение, притежателни, относителни или
възвратни, те често са подценявани и неправилно използвани при писане, което води или до объркване
по отношение на референта или до досадни повторения [7]». В тези текстове местоимения са от особена
важност ако искаме успешен краен резултат при реализиране на рецептите.
Поставянето на задачата не цели накрая тя просто да бъде проверена и коригирана от преподавателя, а след това върната на студента. Според материал на Британския съвет проучванията показват, че
обратната връзка е по-полезна между черновите, а не след като написаното е готово, предадено и оценено. [8] В нашия случай студентите имат достъчно време да обсъждат задачата помежду си, да задават
въпроси на преподавателя или да търсят отговори на въпросите си в други източници в рамките на
семестъра преди да предадат своята самостоятелно подготвена работа.
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В контекста на написаното от Д.Х. Браун [2] относно истинското писане и показното писане си
задаваме въпроса оправдано ли е поставянето на обсъжданата дотук задача. Независимо, че можем да я
причислим към групата на тези, писани главно да изявят знанията на студентите, трудно е да се каже, че
единственият читател би могъл да си остане единствено преподавателят. Не би следвало да отхвърлим
вероятността студентите да проявят интерес към рецептите на колегите си и дори да не бъде направена
готварска книга на курса като финален продукт, то въпреки това задачата добива стойност на истинско
писане.
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МОДУЛНО ФОРМИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
ПО МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРИРОДОЗНАНИЕ
ЗА СТУДЕНТИТЕ-БЪДЕЩИ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ
Милена И. Божкова
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГЛ.АС. МИЛЕНА ИЛИЕВА БОЖКОВА, ШУ “ЕПИСКОП К.
ПРЕСЛАВСКИ”, ПК ГР.ДОБРИЧ, E MAIL: MILENA_B@ABV.BG
MODULE FORMATTING OF THE CONTENTS OF THE SYLLABUS
IN METHODOLOGY IN TEACHING NATURAL HISTORY FOR
UNIVERSITY STUDENTS – FUTURE PRIMARY TEACHERS
Milena I. Bozhkova
Abstract: The following report outlines the basis of the development of module teaching. Module
teaching is discussed as one giving the most favourable conditions for developing personality, flexibility of the
syllabus, adjusting to the idiosyncrasy of the personality and a level of basic preparation through organization
of the cognitive activities of the students – future primary teachers. As an example, a system for methodological
preparation in natural history has been examined.
Key words: syllabus, methodology, natural history, future primary teachers
Модулното обучение се заражда в отговор на нарастващите социално-икономически нужди в края
на втората световна война, когато се налага необходимостта от определени професионални умения. Общественото развитие изисква развитие на тези умения в изключително кратки срокове. Подготвени са
задачи, разработени са инструкции за теоретическо и техническо усвояване, инструкции за безопасност
в различни сфери на промишлеността. Това е разновидност на модулното обучение, но все още термина
не е адаптиран към образованието. Едва след десет години се наблюдава тенденция за систематизиране
на обучението на модулна основа. Идеите за модулно обучение се наблюдават в исторически план още в
трудовете на Б. Ф. Скинер [7], неговите идеи получават развитие в трудовете на Дж. Ръсел [6], Б. и М.
Голдшмид [4], К. Курх, [3], Г. Оуенс [5]. На потребностите на производството и науката най-добре отговаря модулното обучение, което позволява да се построи съдържанието от блокове, да се интегрират различни видове и форми на обучение, да се изберат най-подходящите от тях за определената аудитория от
обучавани, които получават възможност за самостоятелна работа.
Различните изследователи на модулното обучение се стремят да достигнат различни цели. Едни
(Б. И М. Голдшмид, Дж. Ръсел ) се стремят обучаващите да работят в удобно темпо, като избират подходящ способ на учене; други (С. Курх) дават възможност на обучаващите да се тренират сами и да откриват своите силни и слаби страни като използват модули за корекция; трети (Г. Оуен; С.И. Куликов, В.М.
Гареев, Е.М. Дурко) [2] интегрират различни методи и форми на обучение; четвърти изграждат учебното
съдържание от сформирани единици на учебния материал; други достигат висока ниво на подготовка на
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учащите се към професионална дейност или установяват междудисциплинарни връзки и решават
проблемите на взаимодействие.
В настоящото съобщение разглеждаме модулното обучение като създаващо най-благоприятни
условия за развитие на личността, гъвкавост на учебното съдържание, приспособяване към индивидуалните особености на личността и ниво на базова подготовка посредством организация на учебно познавателната дейност на студентите-бъдещи начални учители.
Модулното обучение вплита динамиката на развитие на съвременните дидактически теории, като
синтезира в себе си особеностите които му позволяват най-удачно да съчетава различните подходи на
подбор на съдържанието, представянето му и организацията на учебния процес. Това показва, че модулното обучение осъществява приемственост по отношение на другите теории и концепции на обучение.
Модулното обучение позволява да се преодолее фрагментарността, характеризира се с адаптивност, съдейства за активизиране на познавателната дейност на обучаващите и развитие на любознателност и комуникативност.
Въз основа на анализ на модулното обучение може да посочим следните особености:
- модулното обучение изисква разработване на всеки компонент на дидактическата система и
представянето в модулна програма и модули.
- модулното обучение предполага ясно структуриране на съдържанието на обучение, последователно изложение на теоретичния материал. Обезпечаване на учебния процес с методически материали и
система на контрол и оценяване на усвоените знания, което позволява да се получава обратна информация и да се променя процеса на обучение.
- модулното обучение предвижда вариативност на обучението, адаптация на учебния процес към
индивидуалните особености и възможности на обучаващите се.
Посочените особености на модулното обучение дават възможност за постигане на по-високи резултати, които се определят от: структурирането на съдържанието на обучение; последователността на
всеки елемент на дидактическата система (цел, съдържание, способи на управление на учебния процес) в
форма на модулна програма; вариативност в структурата на методическите единици.
Независимо от различните аспекти на разглеждане от изследователите модулното обучение има
една главна цел създаване на гъвкава образователна структура както по съдържание, така и по организация на обучение която “гарантира удовлетворение на потребностите, които има в дадения момент у
човека, и определящи вектора на новия, възникващ интерес”[ 1.с.36]
Съществуват различни определения на понятието “модул”. Дж. Ръсел[6.с.3] определя модула като
”учебен пакет, обхващащ концептуална единица на учебния материал и предписани за учащите се действия”. Г. Оуенс[5] разбира модула както обучаващ затворен комплекс, в състава на който влизат педагога,
обучаемите, учебния материал и средства, помагащи на обучаемия и преподавателя да реализират индивидуалния подход и осигурява тяхното взаимодействие.
Съществуват много определения на това понятие. На основата на анализа може да кажем, че се
модулът се разглежда в три аспекта: като единица на учебния план по специалности; като организационно-методическа междудисциплинарна структура; като организационно-методическа структура в рамките
на една учебна дисциплина
В настоящата работа ние разглеждаме модул в третия аспект - като автономна организационнометодическа структура на учебната дисциплина “Методика на обучението по природознание”, която
включва в себе си дидактически цели, логически завършена единица на учебния материал (отчитаща
вътрешнопредметните и междупредметните връзки), методическо ръководство(включва дидактически
задачи) и система за контрол. Основната цел е да се свържат всички компоненти в една система.
В достъпната методическа литература и в практиката липсва систематично изложение на цялостната природонаучна картина на света, която би улеснила учителите в ориентирането им в множеството
проблеми по природознание в началното училище. Ние за първи път разработваме система за методическа подготовка по природознание за студентите – бъдещи начални учители (схема1). В нея методическата подготовка на студентите се осъществява в модулите: Знания за атмосфера, Знания за хидросфера,
Знания за литосфера, Знания за Слънчева система. В първите три модула се разглеждат разделите:
1.Нежива природа - включва съответно въздух, вода, почва. 2.Жива природа - включва растения, животни, човек. Модулът Знания за Слънчева система разглежда разделите: 1.Земя, Луна, Слънце. 2. Движения
на Земята. Във всеки от разделите са включени теми, отнасящи се до посочените компоненти на нежива
и жива природа .
Във всяка тема от посочените модули се съдържат следните елементи:
1. Основни научни понятия, с които боравят студентите.
2. Водещи идеи в природознанието, които спомагат познанието по природознание.
3. Спираловидно разгръщане на знанията. Етапи на спиралата
4. Технология на студентското познание, която включва: цел на темата, образователни задачи,
дидактически задачи, самостоятелна работа на студентите, литература.
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С х е м а № 1 С и с т е м а з а м е т о д и ч е с к а п о д го т о в к а п о п р и р о д о з н а н и е

с и с т е м а з а м е т о д и ч е с к а п о д го т о в к а п о п р и р о д о з н а н и е

модули

раздели :

нежива природа
знани я за
атм осф ера

жива природа

нежива природа

тем и: спира ловидно
р а з гр ъ щ а н е н а з н а н и я т а
за:

1 .в ъ з д у х
2 .т е м п е р а т у р а и и з м е р в а н е т о и '
3 .у с л о в и я н а ж и в о т в ъ в в ъ з д у х а
4 .о п а з в а н е н а п р и р о д н а т а
среда
5. животни приспособ ени да
ж и в е я т в ъ в в ъ з д у ха

6. вода

знани я за
хи д р о с ф е р а

жива природа

7. растени я въ в во дата
8. животни във водата

нежива природа

9. лито сф е ра

жива природа

10 . растен ия
11 . животн и
12. човек

знани я за
ли тосф ера

знани я за
слънчева
си стем а

зем я, луна,
слънце

движения на
зем ята

13 . зем я, л ун а, сл ън ц е
14 . сезони

15 . движ ения н а зем ята

Така в процеса на обучение по методика на обучение по природознание и родинознание (част
природознание) се овладява в система методиката на спираловидното разгръщане на знанията за
природата в съответствие с водещите идеи и се съдейства за формирането на цялостна картина на света.
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ELEMENTS OF PROPOSITIONAL CALCULUS
IN COLLEGE PEDAGOGICAL SPECIALITIES
Slavka K. Slavova, Galina S. Panayotova
Tonya P. Mateva, Katerina P. Zlateva
Abstract: The paper offers educational content of the propositional calculus for the students of the
college pedagogical specialities as an effective tool for logical organization of mathematical information and
students` logical thinking development. .
Key words: propositional calculus, college pedagogical specialities.
Всеобщата математизация на науката през 21 век поставя специфични задачи пред колежанските
специалности, в които се подготвят учители за детската градина и за начален етап на основна степен.
Причината за появяването им са измененията в изискванията, които се предявяват към математическото
образование във висшите училища, предизвикани от широкото внедряване през последните десетилетия
на компютърната техника в различни сфери на човешката дейност и от бързите темпове на развитие на
науката и техниката. Това поставя като основна цел на обучението по математика в колежанските педагогически специалности “Предучилищна педагогика и чужд език” (ПУПЧЕ), “Начална училищна педагогика и чужд език” (НУПЧЕ) и „Начална училищна педагогика и информационни технологии” (НУПИТ)
развитие на самостоятелно продуктивно мислене, което означава обучението по математика да бъде насочено към формиране на компетенции у колежаните не само за използване на готови схеми за дейност,
но и за конструиране на нови или за усъвършенстване на съществуващите. При развиването на тази цел
следва да се отчитат общите цели на обучението, специфичните цели на колежанското образование,
както и специфичните цели на: обучението по математика, формиране на начални математически представи в детската градина и началното обучение по математика в І-ІV клас.
В учебните планове на специалностите ПУПЧЕ, НУПЧЕ и НУПИТ дисциплината Математика се
изучава в две части с по 45 часа (15 часа лекции, 15 часа семинари и 15 часа практически упражнения) и
6 кредита. В специалностите НУПЧЕ и НУПИТ двете части се изучават в І и ІІ семестър, включени са в
задължителния модул на специализиращата подготовка и завършват с изпити, които се провеждат под
формата на тест. В специалност ПУПЧЕ дисциплината се изучава в ІІІ и ІVсеместър, като І част е включена в задължителния модул на специализиращата подготовка и завършва с изпит под формата на тест, а
ІІ част е в избираемия модул на специализиращата подготовка и завършва с текуща оценка. С изучаването на дисциплината „Математика” в тези специалности се постигат следните подцели: овладяване на
съвременно научно равнище на онези въпроси, които бъдещият учител ще преподава; изучаване на съвременно научно равнище на класическите понятия в училищния курс по математика с оглед на тяхното
развитие; разширяване на математическия кръгозор на студента, за да добие представа за архитектурата
на математиката (понятия и методи на съвременната математика, чиито конкретни модели са знанията,
посочени по-горе); развитие на математическа интуиция, която е една от необходимите съставки на
математическото мислене; развитие на логическо (дедуктивно) мислене, което е втората съставка на
математическото мислене; развитие на умения за прилагане на математическата теория; запознаване с
някои методи и средства на научното изследване и научното прогнозиране.
Учебната програма на дисциплината „Математика - І част” предвижда изучаването на елементи
на: теория на множествата (понятие за множество и елемент на множество, видове множества, релации
между множества, операции с множества, декартово произведение на множества, двучленни релации,
релации еквивалентност, изображения, видове изображения, обратно изображение, композиция на
изображения, мощност на множество); математическа логика (съждения, логическа стойност, логически
операции със съждения, съждителни изрази, релацията равносилност, закони на съждителното смятане,
релацията логическо следване, правила за извод, предикати, видове предикати, логически операции с
предикати, квантори за общност и съществуване, релации между предикати, закони и правила за извод в
предикатното смятане, теорема, видове теореми, необходими и достатъчни условия); комбинаторика
(пермутации, комбинации и вариации без и с повторения, свойства, приложения); теория на графите
(неориентирани графи: степен на върхове и свойствата им, подграфи, свързаност, компоненти, правилни
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графи, дърво и скелет, тегло и мост на графа, точка на свързване, ойлерови графи; ориентирани графи,
задачи, водещи до ориентирани графи, видове ориентирани графи).
Мисленето е в основата на всяка човешка дейност. То е свързано с проблеми от най-различно естество. При решаването им нашето мислене формира определен брой схеми на разсъждение. В процеса на
разсъждение от някои изходни данни – предпоставки се правят изводи – заключения. Разсъжденията са
правилни, когато от верни предпоставки са получени верни заключения. Логиката изучава схемите (общите методи) на правилните разсъждения без да се интересува от конкретното им съдържание. Нейн
основоположник е древногръцкият философ Аристотел (384 -322 пр.н.е.), изложил систематично
първите общи схеми на правилни разсъждения. През втората половина на ХІХ век в логиката са
приложени математически методи и математически символичен език, в резултат на което възниква
математическата логика. Математическата логика е логика по своя предмет и математика по своите
методи. Задачата за изследване на математическите доказателства и на основите на математиката е един
от главните проблеми на математическата логика, чийто основоположник е английският логик Джордж
Бул (1815-1864).
Съждителното смятане е дял от математическата логика, който изучава форми на мисленето, наречени съждения, които имат важното свойство да са или верни, или неверни. Съждителното
смятане не обосновава защо едно или друго съждение е вярно или не, нито пък се занимава с вътрешната
им структура. С помощта на алгебрични методи то изучава операциите и релациите със съждения. Затова
вместо съждително смятане понякога се говори за алгебра на съжденията. Предикатното смятане е дял от
математическата логика, който изучава релациите и операциите с предикати и произтичащите от тях закони и правила за извод. То изучава и вътрешната структура на елементарните съждения. Това позволява
да бъдат получени и други правила за извод, които не могат да се обосноват със средствата на съждителното смятане. Предикатното смятане съдържа като своя част съждителното смятане.
Логическите съюзи и, или и словосъчетанията или-или, ако-то, тогава и само тогава, когато пораждат логически операции, чрез които от дадени съждения се получават нови съждения. Съвкупността
и редът на логическите операции, с помощта на които сложното съждение е образувано от прости, съставят логическата структура на сложното съждение. Верността или неверността на новите съждения
зависи само от това дали са верни или не образуващите ги съждения.
Да напомним логическите операции със съждения. Ако p e произволно съждение, то съждението
"не p" наричаме отрицание на p и го означаваме с p . Логическата операция, чрез която от p се получава
p , също се нарича отрицание. Нека р и q са произволни съждения. Съждението "р и q" наричаме конюнкция на р и q и го означаваме с p ∧ q . Логическата операция, чрез която от р и q се получава p ∧ q ,
също се нарича конюнкция (conjunctio - съюз, връзка). Съждението "р или q" наричаме дизюнкция на р
и q и го бележим с p ∨q . Логическата операция, чрез която от р и q се получава p ∨ q , също се нарича
дизюнкция (disjunctio – различие, разединение). Съждението "или р, или q" наричаме изключваща дизюнкция (алтернатива) на р и q и го бележим с p ∨ q . Логическата операция, чрез която от р и q получаваме p ∨ q , има същото наименование. Съждението "ако р, то q" наричаме импликация на р и q и го означаваме с p → q . Логическата операция, чрез която от р и q получаваме p →q, има същото наименование
(implico - тясно свързвам). Съждението "р тогава и само тогава, когато q" наричаме еквиваленция на р
и q и го означаваме с p ↔q. Логическата операцията, чрез която от р и q се получава p ↔q, има същото
име (aequivalens - равнозначност). Логическите стойности на операциите са представени в таблица 1.
Таблица 1
p
q p
p ∨q p ∨q
p →q
p ↔q
p ∧q
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
Холандският математик Фройдентал илюстрира импликацията (предпоследния стълб на табл.1)
със следните подходящи примери: 1) Ако влак пристигне в гарата, дава се сигнал за закриване на коловоза му. 2) Ако влак пристигне в гарата, не се дава сигнал за закриване на коловоза му. 3) Ако влак не
пристигне в гарата, дава се сигнал за закриване на коловоза му. 4) Ако влак не пристигне в гарата, не се
дава сигнал за закриване на коловоза му Съжденията 1) и 4) са верни, съждение 3) също, защото може и
поради ремонт на коловоза да е даден сигнал за закриването му. Единствено съждението 2) трябва да е
невярно от съображения за безопасност.
Логическите операции със съждения могат да бъдат илюстрирани със следните примери.
Пример 1. Ако p, q и r са съответно съжденията “ab = 0 ”, “a = 0”, “b = 0 ”, да се запишат
символично следните съждения и да се определи логическата им стойност:
а) ако ab = 0 , то a = 0 и b = 0 ;
б) ако ab ≠ 0 , то a ≠ 0 или b ≠ 0 ;
в) ако ab = 0 , то a = 0 и b ≠ 0 ;
г) ab = 0 тогава и само тогава, когато a = 0 или b = 0 ;
д) ако a = 0 или b = 0 , то ab = 0 ;
е) ако a ≠ 0 и b ≠ 0 , то ab ≠ 0 .
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Пример 2. Да се допълнят съжденията така, че логическата им стойност да е 1:
2
2
2
2
а) ако a + b = 0 , то a = 0 Κ b = 0 ;
б) ако a + b ≠ 0, то a ≠ 0 Κ b ≠ 0 ;
a
в) ако = 0, то a = 0 Κ b ≠ 0 ;
г) ако ab = 0 , то a = 0 Κ b = 0 ;
b
д) ако ab = 0 , то a ≠ 0 Κ b = 0 ;
е) ако ab ≠ 0 , то a ≠ 0 Κ b ≠ 0 ;
2
2
ж) ако a + b = 0 и a = 0, то Κ ;
з) ако a ≠ 0 и Κ , то ab ≠ 0 ;
и) ако a > 0 , то a = Κ ;
й) ако a < 0 , то a = Κ ;
к) ако a = 0, то a = Κ ;

л) ако a − 5 = 0 , то a = Κ ;
м) ако a = b , то Κ или a = −b .
В училищния курс по математика са разглеждани алгебрични изрази, релацията тъждествено равенство на алгебрични изрази и свойства на алгебричните операции, чрез които алгебричен израз се заменя с по-прост тъждествено равен алгебричен израз. Аналози на тези понятия и свойства в съждителното смятане са понятията съждителен израз, релацията равносилност на съждителни изрази и законите на
съждителното смятане, разкриващи свойствата на логическите операции, чрез които съждителен израз се
заменя с по-прост равносилен израз.
Ако с 1 означим кое да е вярно съждение, а с 0 – кое да е невярно съждение, то 1 и 0 ще наричаме
съждителни константи, а произволни съждения р, q, r,... - съждителни променливи. Съждителните променливи приемат само две стойности - 1 или 0. От съждителните променливи и константи чрез логическите операции се образуват съждителни изрази. Всяка крайна съвкупност от съждителни променливи
и константи, свързани в определен ред с логическите операции, се нарича съждителен израз (съждителна схема, формула). Всяка съждителна променлива и всяка съждителна константа е съждителен израз.
Съждителните изрази не са съждения, те изразяват логическата структура не на едно определено съждение, а на кое да е съждение от множество съждения с различно съдържание, но обединени в една логическа структура. Само когато съждителните променливи се заменят с конкретни съждения съждителният
израз се превръща в съждение, чиято логическа стойност зависи само от логическата стойност на съжденията, с които са заменени съждителните променливи.
Както в алгебрата говорим за числена стойност на алгебричен израз, така в съждителното смятане
говорим за логическа стойност ν(P ) на съждителен израз Р - това е логическата стойност на съжденията, които се получават от съждителния израз след като съждителните променливи се заместят с конкретни съждения, т.е., с техни конкретни логически стойности. В зависимост от логическите стойности, които приемат съждителните изрази, множеството на съждителните изрази се разделя на следните класове:
а) общовалидни съждителни изрази - логическите им стойности са винаги 1; б) неизпълними съждителни изрази - логическите им стойности са винаги 0; в) неутрални съждителни изрази - не са нито от
а), нито от б). Общовалидните съждителни изрази се наричат още закони на съждителното смятане.
Следният пример е добро упражнение за усвояване на класификацията на съждителните изрази.
Пример 3. Кои от следните твърдения са верни: а) Всеки съждителен израз е или общовалиден,
или неизпълним; б) Съществуват съждителни изрази, които са неутрални; в) Съществуват съждителни
изрази, които са общовалидни и неизпълними.
Съжденията р и q са равносилни (еквивалентни), ако имат равни логически стойности. Ако р и q
са равносилни, записваме p ⇔q (или p ≡ q ). Следователно p ⇔q ако ν(p ) = ν(q ) . Релацията равносилност на съждения е релация еквивалентност в множеството на съжденията и го разделя на два класа –
класа на верните и класа на неверните съждения. Всички верни съждения са равносилни помежду си и
всички неверни съждения са също равносилни помежду си. Съждителните изрази Р и Q са равносилни,
ако имат равни логически стойности за всеки набор от логически стойности на съждителните променливи в тях. Ако Р и Q са равносилни, записваме P ⇔ Q (или P ≡ Q ). Ако съждителните изрази Р и Q
са равносилни, то изразът P ↔Q е общовалиден и обратно. Затова бихме могли да дефинираме равносилност на Р и Q и по друг начин: P ⇔Q когато P ↔Q е общовалиден израз. Макар еквиваленцията и
равносилността да са различни по своето естество (еквиваленцията е операция, а равносилността – релация), то между тях съществува връзка - релацията се дефинира чрез операцията. Релацията равносилност
на съждителни изрази е релация еквивалентност в множеството на съждителните изрази и го разделя на
класове. Съждителни изрази от един и същи клас са равносилни помежду си. Когато съждителен израз
има сложна структура, можем да го заменим с по-прост израз от същия клас, т.е. с равносилен израз на
дадения. При тази замяна е важно да се познават свойствата на логическите операции.
Някои от по-важните закони на съждителното смятане, изразяващи свойствата на логическите
операции, имат специални наименования. Ще направим уговорката ако P ↔ Q е закон на съждителното
смятане да пишем P ⇔Q.
1. Комутативни закони. За всеки две съждения р и q е вярно:
а) p ∧ q ⇔ q ∧ p ;
б) p ∨ q ⇔ q ∨ p .
2. Асоциативни закони. За всеки три съждения р, q и r е вярно:

108

а) (p ∧ q ) ∧ r ⇔ p ∧ (q ∧ r ) ;
б) (p ∨ q ) ∨ r ⇔ p ∨ (q ∨ r ) .
3. Дистрибутивни закони. За всеки три съждения р, q, r е вярно:
а) ( p ∨ q ) ∧ r ⇔ p ∧ r ∨ q ∧ r ;
б) (p ∧ q ) ∨ r ⇔ ( p ∨ r ) ∧ (q ∨ r ) .
4. Закони за повторение. За всяко съждение р е изпълнено:
а) p ∧ p ⇔ p ;
б) p ∨ p ⇔ p .
5. Закони с 1 и 0. За всяко съждение р е изпълнено:
а) p ∧ 1 ⇔ p ;
б) p ∨ 0 ⇔ p ;
в) p ∧ 0 ⇔ 0;
г) p ∨ 1 ⇔ 1.
6. Закон за противоречието. За всяко съждение р е изпълнено: p ∧ p ⇔ 0.
7. Закон за изключеното трето. За всяко съждение р е вярно: p ∨ p ⇔ 1.
8. Закон за двойното отрицание. За всяко съждение р е вярно: p ⇔ p .
9. Закони на де Морган. За всеки две съждения р и q е вярно:
а) p ∧ q ⇔ p ∨ q ;
б) p ∨ q ⇔ p ∧ q .
10. Закон за контрапозицията. За всеки р и q е изпълнено:
p →q ⇔q → p.
11. Други закони на импликацията. За всеки р и q е вярно:
а) p → q ⇔ p ∨ q ;
б) ( p → q ) ∧ (q → p ) ⇔ p ↔ q .
Всички закони могат да се обосноват чрез вярностни таблици. От 11.а), 9.б) и 8 имаме
p → q ⇔ p ∨ q ⇔ p ∧ q ⇔ p ∧ q . Получаваме още един закон на импликацията
11.в) p → q ⇔ p ∧ q .
При сравняване на двойките закони в 1, 2, 3, 4, 5 и 9, забелязваме, че както при множествата, е
валиден следният принцип за дуалност: ако в два равносилни съждителни израза, съдържащи само операциите отрицание, конюнкция и дизюнкция, навсякъде заменим конюнкция с дизюнкция, дизюнкция с
конюнкция, 0 с 1 и 1 с 0, то новополучените съждителни изрази са също равносилни.
Закон 11.а) показва, че операцията импликация може да се изрази чрез отрицание и дизюнкция.
Оттук и от 11.б) получаваме
11,б)

11,а)

p ↔ q ⇔ (p → q ) ∧ (q → p ) ⇔ (p ∨ q ) ∧ (q ∨ p ) ,
т.е. еквиваленцията може да се изрази чрез отрицание, дизюнкция и конюнкция.
За изключващата дизюнкция чрез вярностна таблица се получава , че p ∨ q ⇔ p ↔ q . Тогава като приложим последователно 9.а), 9.б) и 8. имаме
9,а)

9,б)

p ∨ q ⇔ p ↔ q ⇔ (p ∨ q ) ∧ (q ∨ p ) ⇔ p ∨ q ∨ q ∨ p ⇔
9,б)

8.

⇔p ∧q ∨q ∧ p ⇔p ∧q ∨q ∧ p
т.е. изключващата дизюнкция се изразява чрез отрицание, конюнкция и дизюнкция. Така получаваме:
12. p ↔ q ⇔ ( p ∨ q ) ∧ (q ∨ p ) ;
13. p ∨ q ⇔ p ∧ q ∨ q ∧ p .
Оттук следва, че всеки съждителен израз може да бъде заменен с равносилен на него съждителен
израз, съдържащ само операциите отрицание, конюнкция и дизюнкция.
Подходящи са следните примери:
Пример 4. С помощта на законите на де Морган да се съставят логическите отрицания на следните
символично записани определения:
df

а) x ∈ A ∪ B ⇔ x ∈ A ∨ x ∈ B x ∈ A ∪ B ⇔ Κ ;
df

б) x ∈ A ∩ B ⇔ x ∈ A ∧ x ∈ B x ∈ A ∩ B ⇔ Κ ;
df

в) x ∈ A \ B ⇔ x ∈ A ∧ x ∈ B x ∈ A \ B ⇔ Κ ;
df

г) f : X → Y е биекция ⇔ (f е инекция) ∧ (f е сюрекция)
f : X → Y не е биекция ⇔Κ .
Пример 5. Да се опростят изразите: а) p ∨ q ; б) p ∨ q ; в) p ∧ q ; г) p ∧ p ∨ q .
Някои от свойствата на логическите операции имат за аналози свойства на операциите с числа.
Ако конюнкцията заменим с умножение, дизюнкцията - със събиране, а р, q и r - с числата a ,b , c ∈ R ,
то 1., 2., 3.а) и 5,а,б,в) се превръщат в съответните свойства на операциите събиране и умножение.
Ако заменим конюнкцията със сечение, дизюнкцията с обединение, 0 с ∅ и 1 с Х, се получават
съответните свойства на операциите с множества и обратно. Следователно операциите със съждения и
операциите с множества имат едни и същи свойства. На релацията равносилност съответства релацията
равенство на множества.
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С помощта на законите на съждителното смятане значително по-лесно се доказва равенство на
множества. Да докажем например втория дистрибутивен закон (A∩B) ∪C = (A∪C) ∩(B ∪C). От веригата
равносилности
df

df

3,б)

x ∈ ( A ∩ B ) ∪ C ⇔ x ∈ A ∩ B ∨ x ∈C ⇔ (x ∈ A ∧ x ∈ B ) ∨ x ∈C ⇔
df

3,б)

⇔ (x ∈ A ∨ x ∈C ) ∧ (x ∈ B ∨ x ∈C ) ⇔
df

df

⇔ x ∈ A ∪ C ∧ x ∈ B ∪ C ⇔ x ∈ ( A ∪ C ) ∩ (B ∪ C ) .
произтича, че множествата ( A ∩ B ) ∪ C и (A ∪C) ∩ (B ∪C) имат едни и същи елементи.
Да докажем и един от законите на де Морган C \ (A ∩ B) = (C \ A) ∪ (C \ B). Равенството следва от
df

df

1,a)

x ∈C \ ( A ∩ B ) ⇔ x ∈C ∧ x ∈ A ∩ B ⇔ x ∈C ∧ (x ∈ A ∨ x ∈ B ) ⇔
1,a)

3,a)

1,a)

⇔ (x ∈ A ∨ x ∈ B ) ∧ x ∈C ⇔(x ∈ A ∧ x ∈C ) ∨ (x ∈ B ∧ x ∈C ) ⇔
df

1,a)

df

⇔ (x ∈C ∧ x ∈ A) ∨ (x ∈C ∧ x ∈ B ) ⇔ x ∈C \ A ∨ x ∈C \ B ⇔
df

⇔ x ∈ (C \ A ) ∪ (C \ B ) .
Когато доказваме, че два съждителни израза са равносилни, можем да постъпим по следните начини. 1) Съставяме вярностните таблици на изразите и сравняваме логическите им стойности. Този начин
понякога се нарича метод нула - единица. 2) Преобразуваме единия съждителен израз, като го заменяме
с равносилни изрази, докато се получи другият израз, т.е. ако трябва да установим P ⇔ Q , то чрез веригата от равносилности P ⇔ P1 ⇔ ⇔ P2 ⇔ ... ⇔Q получаваме P ⇔Q. Този метод се използва и когато
преобразуваме даден съждителен израз в равносилен на него израз. 3) Понякога е по-удобно да се
преобразуват и двата съждителни израза, т.е. P ⇔ R и Q ⇔ R , откъдето съгласно свойствата на релацията равносилност ще следва, че P ⇔Q. 4) Може да се покаже, че ако съждителните променливи в закон на съждителното смятане се заменят със съждителни изрази, отново се получава закон на съждителното смятане. Например от 9.а) получаваме закона P ∧ Q ⇔ P ∨Q , а от 11.а) при замяната на р с r ∧ s и
q с t ∨ w , получаваме равносилността r ∧ s → t ∨ w ⇔ r ∧ s ∨ t ∨ w .
Пример 6. Кои от следните двойки съждителни изрази са равносилни:
а) p ∧ p и q ∨ q ; б) p ∧ p и q ∧ q ; в) p → q и q ∧ p → p ; г) p ∧ q → r и p → q → r .
Казваме, че от съждението р (логически) следва съждението q, ако винаги когато р е вярно, е вярно и q. Записваме p ⇒ q . Релацията следване в множеството на съжденията е релация наредба. Ще
казваме, че от съждителния израз Р следва съждителният израз Q, ако винаги когато Р е вярно съжцдение, вярно съждение е и Q. Следователно P ⇒ Q , когато от ν(P ) = 1 следва ν(Q ) = 1 . Ако за съждителните изрази Р и Q е изпълнено P ⇒Q, то изразът P →Q е общовалиден и обратно. Релацията следване може да се дефинира и по друг начин, а именно: P ⇒ Q когато изразът P →Q е общовалиден, т.е.
когато P → Q е закон на съждителното смятане. Оттук получаваме друга група закони, които можем да
записваме във вида P ⇒ Q . Така например закони на съждителното смятане са също (p → q) ∧ p ⇒ q ,
(p → q) ∧ q ⇒ p . Разкрива се и връзката между операцията импликация и релация-та следване (релацията може да се дефинира чрез операцията). Релацията следване в множеството на съждителните изрази е
релация на наредба. Такива свойства има и релацията включване между множества. Свойството ако
P ⇒ Q и Q ⇒ P то P ⇔Q дава връзка между релациите равносилност и следване.
Пример 7. Дадени са съжденията p, q, p ∧ q , p ∨ q , p ∨&q , p → q , p ↔ q , p , q . Като се използва
таблица 1 с логическите стойности на съжденията,да се посочи кои съждения логически следват от: а)
p ∧ q ; б) p ∨ q ; в) p ∨&q ; г) p → q ; д) p ↔ q ; е) p (или q); ж) p (или q ). Да се запише това символично.
При изучаване на елементи на съждителното смятане крайната цел е анализ на разсъжденията.
Разсъжденията в математическите доказателства се състоят от определени правила, чрез които от дадени
съждения, наречени предположения, логически следва друго съждение, наречено заключение или следствие. Тези правила в процеса на дедуктивните доказателства се наричат правила за извод (правила за
доказване). Казваме, че от съжденията p1 , p 2 ,..., pn (n ≥2) следва съждението q, ако
p1 ∧ p 2 ∧...∧ pn ⇒ q , т . е . от p1 , p2 ,..., pn следва q, ако изразът p1 ∧ p2 ∧...∧pn → q е общовалиден.

(

Вместо това означение ще използваме схемата:

p1, p2, ..., pn
q

)

Тази схема се нарича правило за извод.

Съжденията p1 , p2 ,..., pn наричаме предположения или условия, а съждението q - заключение или
следствие.
Най-често използваните правила за извод са следните.
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Правило на заключението(mоdus роnеns):

p → q, p
q

(ПЗ). Това е едно от най-старите открити

правила за извод, известно на древните гърци още в III в. пр.н.е. Поради широкото му приложение много
логици приемат това правило като модел за анализ на човешкото мислене.
Така разсъждаваме в следните примери: 1) Ако едно число се дели на 6, то се дели на 3, ( p → q ).
Числото се дели на 6, (р). Следователно числото се дели на 3, (q). 2) Ако многоъгълник е правилен, то в
него може да се впише окръжност, ( p → q ). Многоъгълникът е правилен, (р). Следователно в
многоъгълника може да се впише окръжност, (q).
Но следните разсъждения са неправилни: 3) Ако едно число се дели на 6, то се дели на 3, ( p → q ).
Числото се дели на 3, (q). Следователно числото се дели на 6, (р). Например числото 9 се дели на 3, но не
се дели на 6. 4) Ако многоъгълник е правилен, то в него може да се впише окръжност, ( p → q ). В
многоъгълника може да се впише окръжност, (q). Следователно многоъгълникът е правилен, (р). Например в произволен триъгълник може да се впише окръжност, но оттук не следва, че триъгълникът е правилен, т.е. равностранен.

p → q, q (ПО). Въз основа на това правило получаваме
p
следните правилни разсъждения: 5) Ако едно число се дели на 6, то се дели на 3, ( p → q ) Числото не се
дели на 3, (q ). Следователно числото не се дели на 6, ( p ). 6) Ако многоъгълник е правилен, то в него
може да се впише окръжност, ( p → q ). В многоъгълника не може да се впише окръжност, (q ).
Следователно многоъгълникът не е правилен, ( p ).
Правило на отрицанието(mоdus tоlеns):

Но следните разсъждения не са правилни: 7) Ако едно число се дели на 6, то се дели на 3,
( p → q ). Числото не се дели на 6, ( p ). Следователно числото не се дели на 3, (q ). Например числото 9
не се дели на 6, но се дели на 3. 8) Ако многоъгълник е правилен, то в него може да се впише окръжност,
( p → q ). Многоъгълникът не е правилен, ( p ). Следователно в него не може да се впише окръжност,
(q ). Но ако разгледаме неравностранен триъгълник, то в него може да се впише окръжност.

p → q (ПК) . Въз основа на това правило получаваме следните
q→ p
правилни разсъждения: 9) Ако едно число се дели на 6, то се дели на 3, ( p → q ). Следователно ако едно
число не се дели на 3, то не се дели на 6, (q → p ). 10) Ако многоъгълник е правилен, то в него може да
се впише окръжност, ( p → q ). Следователно ако в многоъгълник не може да се впише окръжност, той
не е правилен, (q → p ).
Правило на контрапозицията

Но следните разсъждения са неправилни: 11) Ако едно число се дели на 6, то се дели на 3,
( p → q ). Следователно ако едно число не се дели на 6, то не се дели на 3, ( p → q ). Например числото 9
опровергава това твърдение. 12) Ако многоъгълник е правилен, то в него може да се впише окръжност,
( p → q ). Следователно ако многоъгълник не е правилен, то в него не може да се впише окръжност,
( p → q ). Например кой да е неравностранен триъгълник опровергава това.
Могат да се разгледат и следните примери.
Пример 8. Кои от следните схеми са правила на извод и защо:
p → q, p
p → q ,q
p → q ,q
p → q, p
p →q
p →q

а)

q

; б)

p

; в)

p

; г)

q

; д)

Пример 9. Следва ли заключението от условията?
Условия

p →q

; е)

q →p

?

Заключение

1. Ако x = 3 , то x 2 = 9 .

2. x 2 ≠ 9 .

x ≠3

1. Ако x = 3 , то x 2 = 9 .

2. x ≠ 3 .

x2 ≠9

1. a ≥ 0 .

2. à ≠ 0 .

a > 0.

1. Ако à ≠ 0 и b ≠ 0 , то ab ≠ 0 .

2. ab = 0 .

a = 0 или b = 0 .

1 Ако a = 0 или b = 0 , то ab = 0 .

2.ab ≠ 0 .

à ≠ 0 и b ≠ 0.

Пример 10. За следните двойки съждителни изрази да се провери дали от единия следва другият:
а) q ∧ r и ( p ∨ q ) ∧ ( p ∨ r ) ;
б) p ∨ q ∨ r и p ∨ q ∧ r ;
в) p ∨ q ∨ r и p ∧ q ∨ p ∧ r ;

г) p ∧ q → r и

p → (q → r ) .
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Пример 11. Докажете следните правила за извод:
p
а) p ⇒ p ∨ q , т.е.
(правило за въвежданена дизюнкция - ПВД)
p ∨q
б)

( p ∨ q) ∧ q ⇒ p , т.е. ( p ∨ q ), q
p

в) p ∧ q ⇒ p , т.е
г)

p ,q

(правило за отстраняване на дизюнкцията - ПОД);

(правило за отстраняване на конюнкцията - ПОК).

p

( p ∧ q → r ) ⇒ ( p ∧ r → q ) , т. е.

p ∧q → r

(правило на разширената контрапозиция - ПРК);
p ∧r →q
p → q, q → r
д) ( p → q) ∧ (q → r ) ⇒ p → r , т. е.
(правило на силогизма - ПС).
p →r
Пример 12. Следва ли заключението от условията? Ако да, то въз основа на кое правило за извод?

Условия

Заключение

1. Ако едно число завършва на 0, то числото се дели на 5.
2. Числото завършва на нула.
1. Ако едно число завършва на 0, то числото се дели на 5.
2. Числото се дели на 5
1. Ако едно число завършва на 0, то числото се дели на 5.
2. Числото не завършва на нула.
1. Ако едно число завършва на 0, то числото се дели на 5.
2. Числото не се дели на 5.

Числото се дели на 5.

Да (Не)
(ПИ)
Да (ПЗ)

Числото завършва на 0.
Числото не се дели на 5.

Числото не завършва
на 0.
Ако едно число не
1. Ако едно число завършва на 0, то числото се дели на 5. завършва на 0, то не се
дели на 5.
Ако едно число не се
1. Ако едно число завършва на 0, то числото се дели на 5. дели на 5, то не
завършва на 0.
Една от обективните трудности при изучаване на математиката е породена от абстрактния й характер. Друга обективна трудност е свързана с дедуктивния й характер. За тази дисциплина е специфично
извършването в нея на доказателства, т.е. извеждането на едни твърдения от други. Това извеждане става
с помощта на дедуктивни разсъждения, които са обект на изследване на математическата логика. Чрез
понятията и методите на математическата логика се изяснява структурата на теоремите и на доказателствата във всяка математическа теория.
Бъдещият начален учител трябва да може да прави логически изводи, да разбира вътрешната
логика на изучаваната дисциплина. Когато се говори за развитие на логическо мислене чрез изучаването
на математиката се има предвид не само трениране в провеждане на доказателства, но и как доказваме,
на базата на какви правила на извод.
Бъдещият учител трябва да може също да конструира: логико-математически модели, като изхожда от конкретни ситуации и обратно (осъществяване на междупредметните връзки и връзките с практиката пряко, което всъщност изразява интегралния подход в обучението); логико-математически модели
на едно и също ниво на абстрактност (осъществяване на вътрешнопредметните връзки). Ето защо е необходим, макар и минимален запас от специални логически знания, включващи разясняване смисъла и
свойствата на логическите операции, релации, правила за извод и анализ на разсъжденията.
ЛИТЕРАТУРА
1. Славова, С. Математика, Шумен, 1996
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РАЗВИТИЕ НА ЛОГИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ НА
КОЛЕЖАНИТЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ
ЧРЕЗ ПРАВИЛАТА ЗА ИЗВОД В СЪЖДИТЕЛНОТО СМЯТАНЕ
Милен Д. Павлов
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: АС. МИЛЕН ДИМОВ ПАВЛОВ, ШУ “ЕПИСКОП К.
ПРЕСЛАВСКИ”, ПК, ГР .ДОБРИЧ, Е-MAIL: PEDCOLLEGE@DOBRICH.NET
DEVELOPMENT OF THE LOGICAL THINKING OF THE COLLEGE STUDENTS FROM THE
PEDAGOGICAL SPECIALITIES BY MEANS OF INFERENCE RULES IN THE RATIOCINATIONAL
CALCULATION
Milen D. Pavlov
Abstract: The present article offers a system of tasks concerning the application of the inference
rules of the ratiocinational calculation for developing logical thinking in the students from the Pre-school
pedagogy and foreign language and Primary school pedagogy and foreign language.
Key words: college education, inference rules, logical thinking.
В лекционния курс по Математика – І част [1] е мотивирана крайната цел при изучаване на
елементи на съждителното смятане – анализ на разсъжденията чрез средствата на съждителното смятане.
Разсъжденията се състоят от определени правила, чрез които от дадени съждения, наречени
предположения логически следва друго съждение, наречено заключение или следствие. Едно
разсъждение е правилно, когато с негова помощ от верни предположения не може да се получи невярно
заключение. Под анализ на разсъждение се разбира отделяне на неговата форма (схема на разсъждение)
независимо от конкретното му съдържание и изясняване на неговата правилност.
В лекционния курс се дефинира понятието правило за извод, въвеждат се и се обосновават правилото на заключението (ПЗ), правилото на отрицанието (ПО) и правилото на контрапозицията (ПК) като
се илюстрират с примери. Ето защо упражнението може да започне със следните контролни въпроси и
упражнения:
1. Какво се разбира под разсъждение?
2. Кога едно разсъждение е правилно?
3. Що е анализ на разсъждение?
4. Дайте определение на правило за извод и го запишете схематично. Кои от съжденията в схемата
са предположения и кои – заключения ( следствия )?
5. Запишете схематично (ПЗ), (ПО) и (ПК). Кои от съжденията в тях са предположения и кои –
заключения?
6. Запишете схематично логическата структура на следните разсъждения:
а) Ако на едно число последните две цифри са 0, то числото се дели на 4.
Последните две цифри на числото са 0.
Следователно числото се дели на 4.
б) Ако на едно число последните две цифри са 0, то числото се дели на 4.
Последните две цифри на числото не са 0.
Следователно числото не се дели на 4.
Определете кое е (ПЗ). Кои от съжденията в тях са предположения и кои – заключения?
7. Запишете схематично логическата структура на следните разсъждения:
а) Ако на едно число последните две цифри са 0, то числото се дели на 4.
Числото не се дели на 4.
Следователно на числото последните две цифри не са 0.
б) Ако на едно число последните две цифри са 0, то числото се дели на 4.
Последните две цифри на числото не са 0.
Следователно числото не се дели на 4.
Определете кое е (ПО). Кои от съжденията в тях са предположения и кои – заключения?
8. Запишете схематично логическата структура на следните разсъждения:
а) Ако на едно число последните две цифри са 0, то числото се дели на 4.
Следователно, ако числото не се дели на 4, то на числото последните две цифри не са 0.
б) Ако на едно число последните две цифри са 0, то числото се дели на 4.
Следователно, ако на числото последните две цифри не са 0, то числото не се дели на 4.
Определете кое е (ПК). Кои от съжденията в тях са предположения и кои – заключения?
Като използват определенията на правило за извод и на релацията логическо следване студентите
трябва чрез вярностна таблица да установят, че не е вярно: 6б) ( p → q ) ∧ q ⇒ p ; 7б) ( p → q ) ∧ p ⇒ q ;
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8б) p → q ⇒ p → q

( p → q) ∧ q → p

; 7б)

което е все същото, да установят, че следните изрази не са общовалидни: 6б)

( p → q) ∧ p → q

; 8б) ( p → q ) → p → q . Всяка една от схемите представлява не-

правилно приложение съответно на (ПЗ), (ПО) и (ПК).
Следващите 2 задачи имат за цел да проверят уменията на студентите да съставят други правила за
извод, различни от основните, които споменахме до тук и по техните схеми да съставят задачи.
9. Правило за извод ли е следното разсъждение и ако е напишете неправилното му записване. Направете аналогичен пример въз основа на така получената схема:
Едно число е по-голямо или равно на 0.
Числото е различно от 0.
Следователно е по-голямо от 0.
В задачата се получава правило за извод, което се нарича правило за отстраняване на
дизюнкцията
(ПОД) със схемата: p ∨ q, q .
p
10. Правило за извод ли е следното разсъждение:
Ако един триъгълник е равнобедрен, то две от страните му са равни.
Ако две от страните на триъгълника са равни, то и два от ъглите му са равни.
Следователно ако триъгълника е равнобедрен, то два от ъглите му са равни.
Този пример илюстрира правилото на силогизма ( ПС ): p → q, q → r .
p→r
11. Правило за извод ли е следното разсъждение и ако е, дайте аналогични примери:
Ако числото а ≠ 0 и числото в ≠ 0, то тяхното произведение а.в ≠ 0.
Нека а.в = 0.
Следователно а = 0 или в = 0.
Това разсъждение също е правило за извод, схематичното представяне на което е: p ∧ q → r , r
p∨q
12. Направете анализ на разсъжденията: Правите а и в или са успоредни или се пресичат, или се
сливат. Правите а и в лежат в една равнина и не се пресичат. Правите а и в лежат в една равнина и не се
сливат. Следователно, правите а и в са успоредни.
ЛИТЕРАТУРА
1. Славова, С. Математика, Шумен, 1996
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MAPLE В ЛАБОРАТОРНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКА
ЗА БЪДЕЩИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ
Тоня П. Матева
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: АС. ТОНЯ МАТЕВА, ШУ “ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ”,
ПК, ГР .ДОБРИЧ, Е-MAIL: PEDCOLLEGE@DOBRICH.NET
MAPLE IN THE PARCTICAL SEMINARS IN MATEMATICS FOR THE FUTURE PRIMARY
SCHOOL TEACHRES
Tonya P. Mateva
Abstract. The current article present the introduction to the educative of a methodology for using the
maple system in the practical seminars in the CAS for the specialities in Dobrich College.
Key words: CAS Maple, expand, simplify, factor, solve, practical seminar
Динамичното развитие на науката и техниката води до необходимост от промяна и усъвършенстване на досегашните начини на преподаване и обучение. Разработват се нови модели на обучение за
усвояване на определен вид знания чрез използване на компютърни програми и информационни
системи. Въвеждането на нови форми и методи за обучение са важна предпоставка за добрата
подготовка на бъдещите начални учители. Компютърните алгебрични системи (CAS) стават все попопулярни средства в преподаването на математика, традиционната форма „черна дъска - тебешир” губи
своето водещо място в процеса на обучение. Използването на CAS води до драстични промени в
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преподаването на математика във висшите училища по света. С обширната си математическа мощ и
графични възможности CAS могат значително да помогнат на студентите да изследват математически
теми и да експериментират без множество тромави изчисления.
Настоящата разработка предлага набор от задачи, решавани с помощта на CAS Maple, които са
включени в учебната програма на дисциплината Математика – ІІ част за специалностите „Начална
училищна педагогика и чужд език” (НУПЧЕ) и „Начална училищна педагогика и информационни
технологии” (НУПИТ) в Колеж-Добрич към ШУ „Епископ К. Преславски”. Дисциплината се изучава във
втори семестър на първи курс с хорариум 30 часа лекции, 15 часа семинари и 15 часа лабораторни
упражнения.
Учебната програма на Математика - II част включва следните теми:
1. Естествени числа. Аксиоматично изграждане на естествените числа. Събиране и умножение на
естествени числа. Наредба в множеството на естествените числа. Разлика на естествени числа. Идея за
количествена теория на естествените числа. Релации и операции (Л - 3ч., С - 2ч., ЛУ - 2ч.)
2. Делимост. Релацията делимост в множеството на естествените числа. Деление с остатък. Найголям общ делител и най-малко общо кратно. Прости и съставни числа. Основна теорема на аритметиката (Л - 2ч., С - 2ч., ЛУ - 1ч.)
3. Бройни системи. Записване и аритметични операции. Признаци за делимост на естествени числа
в десетична бройна система: за делимост на 2,5 и 10; за делимост на 4, 25 и 100; за делимост на 8, 125 и
1000; за делимост на 3 и 9; за делимост на 6, 12 и 15 (Л - 4ч., С - 2ч., ЛУ - 1ч.)
4. Цели, рационални и реални числа. Релации и операции с тях. Десетични дроби. Процент (Л - 3ч.,
С - 1ч., ЛУ - 2ч.)
5. Бинарни операции, определение, свойства, неутрален елемент, обратен елемент. Група. Множества с две операции. Пръстени и полета. Важни числови множества (Л – 4ч., С - 2ч., ЛУ - 1ч.)
6. Алгебрични изрази. Тъждествено равни алгебрични изрази. Видове алгебрични изрази (Л – 3ч.,
С - 1ч., ЛУ - 2ч.)
7. Уравнения, определение, равносилни уравнения. Решаване на линейни уравнения с едно неизвестно. Неравенства, определение, равносилни неравенства. Решаване на линейни неравенства с едно неизвестно. Системи от уравнения. Равносилни системи. Системи от неравенства. Равносилни системи (Л 4ч., С - 2ч., ЛУ - 1ч.)
8. Отсечки и ъгли. Дължина на отсечка. Мярка на ъгъл. Сравняване на отсечки и на ъгли. Сбор и
разлика на отсечки, сбор и разлика на ъгли. Начупена линия (Л - 2ч., С - 1ч., ЛУ - 2ч.)
9. Многоъгълници: триъгълник, четириъгълник, успоредник, правоъгълник, ромб, квадрат, трапец.
Лице на многоъгълник. Елипса, хипербола, парабола. Уравнения. Свойства (Л - 3ч., С - 1ч., ЛУ - 2ч.)
10. Преобразувание в равнината. Еднаквости в равнината: транслация, ротация, симетрия относно
точка, симетрия относно права. Хомотетия и подобие (Л - 2ч., С - 1ч., ЛУ - 1ч.)
Тук разглеждаме някои от приложенията на Maple, свързани с темите по-горе.
1. Прости числа, НОД, НОК.
Пример 1. Проверка дали даденото число е просто се прави с командата isprime. Когато числото е
просто, програмата дава отговор true, а когато не е – false.
isprime(111); isprime(127);
false
true
Пример 2. Намирането на най-близкото просто число преди N се осъществява с командата
prevprime, а най-близкото просто число след N – с командата nextprime.
prevprime(111); nextprime(111);
109
113
Пример 3. Намирането на N –тото просто число става с командата ithprime.
ithprime(234);
1481
Пример 4. За намиране на най-голям общ делител (НОД) използваме алгоритъма на Евклид, но
Maple дава отговор с командата igcd
igcd(12,18,28);
2
Пример 5. Разлагане на число на прости множители се осъществява с командата ifactor.
ifactor(23673);
(3)(13)(607)
Пример 6. За намиране на най-малко общо кратно (НОК) се използва командата ilcm.
ilcm(22,25,27);
14850
2. Преобразуване на алгебричен израз
а) Разкриване на скоби се извършва с командата expand.
Пример 7.
expand ((x+3)*(x+4*x)^2*(2*x+4);
expand(cos(x-y));
Пример 8.
x+2
r:=(x+2)/((x-1)*(x-3));
r :=
(x − 1) (x − 3)
x
2
expand(r);
+
(x − 1) (x − 3)

(x − 1) (x − 3)
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б) Разлагането на множители се извършва с командата factor.
Пример 9.
f:=x^3+2*x^4+4*x^2+2+x;
f := x 3 C 2 x 4 C 4 x 2 C 2 C x
factor(f);

(2 x2 C x C 2) (x2 C 1)

Пример 10. На f присвояваме алгебричния израз, който искаме да разложим на множители. С помощта на командата factor разлагаме първо числителя, а след това и знаменателя.
f:=(x^2-1)/(x^2+x-6);

f :=

x2 K 1
x2 C x K 6

factor(x^2-1)/(x^2+x-6);

(x K 1) (x C 1)
x2 C x K 6

factor(f);

(x K 1) (x C 1)
(x C 3) (x K 2)

в) Опростяване на изрази се осъществява с командата simplify.
Пример 11.
f:=(2*a)/(a-2)*(1/2+1/a);
factor(f);
simplify(f,{a=3}); simplify(f,{a=10});

5

Пример12.
f:=(a^2)/(a^2-4)-(a/(a-2));
factor(f);
factor(%);
simplify(f,{a=3}); simplify(f,{a=9});
3. Намиране на решение на уравнение. Командата solve се използва за решаване на уравнения
относно някакво неизвестно. Като аргумент в командата въвеждаме уравнението за решаване и променливата, относно която трябва да се реши.
Пример 13. За въвеждане на квадратен корен можем да използваме и съкращението sqrt.
f:=(y+2)^(1/2)-(y-6)^(1/2)=2; f:=sqrt(y+2)-sqrt(y-6)=2;
solve(f,y);
7
Пример 14.
f:=(1/2)^((x-1)/(x+2))=4;
solve(f,x);
Пример 15.
f:=(3+x)/(3*x)=5;
solve(f,x);
3/14
Пример 16. Ако уравнението има няколко променливи, трябва да инструктираме Maple спрямо коя
променлива да решава.
2b
solve(a*x+2*b,x);
−
a
solve(a*x+2*b,b);

−

ax
2

При решаването на системи уравненията и неизвестните се записват като множества във фигурни
скоби. Използва се функцията solve({e1,e2,…},{var1,var2,…}), където е1, е2,... са уравнения, а var1,
var2,… са неизвестните, спрямо които решаваме системата. Решението са във вид на множество.
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Пример 17.
{y = 2, x = 8}, {y = 8, x = 2}
solve({x^2+x*y+y^2=84,x+sqrt(x*y)+y=14});
Пример 18. Друг вариант за запис на система:
f1 := x1 + 2 x2 + x3 − 3 x4
f1:=x1+2*x2+x3-3*x4;
f2 := 2 x1 + 3 x2 + x3 − 8 x4
f2:=2*x1+3*x2+x3-8*x4;
f3 := x2 + 2 x3 + 3 x4
f3:=x2+2*x3+3*x4;
f4 := − x1 − x2 − x3 + 2 x4
f4:=-x1-x2-x3+2*x4;
{ x4 = 1, x3 = -2, x1 = 2, x2 = 2 }
solve({f1=1,f2=0,f3=1,f4=0},{x1,x2,x3,x4});
Графичните възможности на Maple са предмет на следващо разглеждане.
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GEOMETRIC FRACTALS IN EDUCATION
OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS
Slavka K. Slavova, Galina S. Panayutova,
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Abstract: The paper illustrates some ideas concerning the teaching of fractal geometry in the college
pedagogical specialities „Primary school pedagogy and Information technologies” and „Primary school
pedagogy and foreigh language”. Geometric fractals have been regarded as extra-curricular topics for primary
school students in 4-th grade.
Key words: geometric fractals, future primary school teachers.
Вътрешната логическа стройност на математиката и неочакваните вътрешни връзки в нея не могат
да не предизвикат възхищение. Г. Харди сравнява творчеството на математика с творчеството на живописеца и поета по отношение на създаване на прекрасното - съвкупността от идеи, подобно на съвкупността от цветове и думи, трябва да има вътрешна хармония. За това математиката дава богати възможности за възпитаване на чувство на красота, умения да се види тази красота и да се оцени тя по достойнство. Включването в съдържанието на обучение на студентите на интересен, занимателен материал е
важно, защото занимателността е необходимо средство да възбужда и поддържа вниманието, тя е стимул
за развитие на познавателните интереси на студентите, емоционална основа за усвояване на изучавания
материал. Обучението по математика трябва да бъде построено така, че в този процес на получаване на
знания студентът да се удивлява и възхищава от хармонията на нещата, с които се запознава, за да може
по същество да оцени смисъла и значението на придобитите знания. Възбуждането на интерес към самостоятелно творчество, самостоятелни разсъждения е възможно само при едновременното въздействие
върху ума и емоциите на студентите. Тъй като фракталите са обекти, притежаващи голяма естетическа
привлекателност, тяхното изучаване напълно отговаря на тези две изисквания.
За студентите от колежанските специалности „Начална училищна педагогика и информационни
технологии” и „Начална училищна педагогика и чужд език”, изучаването на фракталите има голямо
значение за бъдещата им преподавателска работа. Съвременните математически модели, визуализирани
с подходящ софтуер, са толкова красиви и загадъчни, че впечатляват студента, който може да предаде
това усещане на своите ученици. Настоящата разработка е скромен опит да се предложи методическа
разработка на модула „Геометрични фрактали”, част от който успешно може да се разгледа в свободноизбираемата подготовка на учениците от четвърти клас.
Разноцветните изображения на фрактали поразяват със своята съвършена хармония и отдавна са в
основата на т.нар. фрактално изкуство. Фракталите са геометрични обекти с удивителни свойства: всяка
част на фрактала съдържа негово намалено изображение. Тези удивителни фигури стават широко изве-
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стни през 70-те години на миналия век благодарение на американския математик от полски произход
Беноа Манделброт, работещ по онова време като математически аналитик във фирмата IBM. Раждането
на фракталната геометрия е прието да се свързва с излизането през 1977 г. на книгата на Манделброт
„The Fractal Geometry of Nature” [3]. Той въвежда термина през 1975 г., използвайки за основа латинското “fractus”, означаващо раздробен, фрагментен. В математиката тези необикновени обекти са срещани в края на ХІХ век в работите на други учени, работили през периода 1875-1925 г. (Поанкаре, Фату,
Жюлиа, Кантор, Хаусдорф и др.), но именно Манделброт успява да събере разнородни сведения, да види
общото в многообразието и да посочи важността на това откритие.
Едно от основните свойства на фракталите е самоподобието, което е подчертано в определението
на Манделброт: „Фракталът е структура, състояща се от части,които в някакъв смисъл са подобни
на цялото”. Самоподобният обект в математиката е такъв обект, който точно или приближено съвпада с
част от себе си, т.е. цялото има същата форма, както и някоя негова част (фиг.1). В най-простия случай
малка част от фрактала съдържа информация за целия фрактал. Инвариантността относно изменението
на мащаба е една от формите на самоподобие, при която за всяко приближение ще се намери поне една
част на основната фигура, подобна на цялата.

Фиг. 1. Самоподобие на папрат

Фиг. 2. Самоподобие на клонката

Най-простата самоподобна фигура е клонката, която се строи така. Дадена отсечка се дели на 3
равни части и от точките на деление под ъгъл 45o се построяват отсечки с дължина, равна на 1/3 от
дължината на дадената отсечка. След това процедурата се повтаря по отношение на новопостроените
отсечки и т.н. (фиг. 2). Аналогично свойство самоподобие може да се забележи у много обекти в природата: линиите на пукнатините в земната кора, разклоненията на дърветата, очертанията на планините,
облаците, кораловите рифове. Разглеждайки планинския хребет от различно разстояние, например от
самолета, а след това непосредствено от планинския връх, всеки път откриваме нови подробности и
изкривявания. Релефът на планинския хребет не зависи от мащаба – той е самоподобен.
Фракталите се делят на геометрични, алгебрични и стохастични [1,2]. Историята на фракталите
започва именно с геометричните фрактали. Тези фрактали се наричат още класически или линейни,
образуват се с итерации и са лесни за построяване. В двумерния случай се получават с помощта на
някаква начупена линия (или повърхнина в тримерния случай), наречена генератор. За всяка стъпка от
алгоритъма всяка от съставящите отсечки се заменя с генератора в съответния мащаб. С всяка следваща
стъпка фигурата става все по-сложна и по-сложна и в резултат на безкрайни повторения (итерации) се
получава геометричният фрактал. Един от най-известните фрактали от този тип е триъгълникът на
Серпински (фиг. 3, вляво). При геометричните фрактали самоподобието е точно, очевидно. Това ясно се
вижда във фракталите от фиг. 3, които ще бъдат разгледани по-подробно по-нататък. Всеки от тях е
съставен от по-малки версии на себе си, при увеличение се вижда, че са идентични на цялото
изображение. Геометричните фрактали имат голямо практическо значение, с тяхна помощ в
компютърната графика се получават сложни обекти, подобни на природни изображения.

Фиг. 3. Точно самоподобие на геометрични фрактали

Следващата обширна група фрактали са алгебричните фрактали. Те се появяват значително покъсно от геометричните, а техни изображения се получават едва със създаването и развитието на ЕИМ.
Наименованието им е условно, защото в резултат се получава геометрична фигура, но построението става с алгебрични формули. Един от най-известните фрактали от тази група е множеството на Манделброт (фиг. 4). Бащата на фракталната геометрия построил математическа програма с учебна цел, но когато пуснал програмата в компютърната мрежа на IBM, получил рисунка, в която се виждат признаци на
самоподобие. Когато изображението било увеличено, много негови части показали твърде сложна
структура. С развитието на ЕИМ станало възможно да се постои неговият графичен образ. За алгебричните фрактали е типично приближено самоподобие. Например, във фрактала на Манделброт трудно
може да се забележат идентични изображения, но ако го увеличаваме, забелязваме малки версии на
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фрактала в различни нива на увеличение. Алгебричните фрактали имат голямо практическо значение в
компютърната графика за създаване на интересни фрактални изображения.

Фиг. 4. Множеството на Манделброт

Фиг. 5. Стохастичен фрактал Плазма

Още една разпространена група са стохастичните фрактали. Типичен пример е Плазмата (фиг.
5). За построяването на този фрактал се взема правоъгълник и за всеки негов ъгъл се определя някакъв
цвят. След това намираме централната точка на правоъгълника и я оцветяваме в цвят, равен на средно
аритметичното на цветовете от ъглите плюс някакво произволно число. Ако приемем, че цветът на точката е височина над морското равнище, вместо плазма ще получим планински масив. На този принцип се
моделират планини в повечето програми. Стохастичните фрактали имат случайно самоподобие. С помощта на такива фрактали може да се нарисуват природни обекти, като изрязана брегова линия, релеф на
местност, облаци, морски вълни и др. Затова фрактални модели сега широко се използват в компютърни
игри, създавайки в тях обстановка, която вече трудно може да се различи от реалността.
Да се върнем към геометричните фрактали и да разгледаме по-известните от тях.
1. Триадната крива на Кох[1,2] е наречена така в чест на шведския математик Хелге фон Кох и е
открита от него през 1904 г. За да се построи фракталът трябва последователно да се изпълнят безброй
стъпки. При началната стъпка – нулевата - вземаме отсечка с произволна дължина и я разделяме на 3
равни части (фиг. 6). Върху средната отсечка построяваме равностранен триъгълник, чиято основа след
това отстраняваме. Това е първата стъпка, при която получаваме крива с равни звена. При втората стъпка
всяко от звената отново разделяме на 3 равни части и построяваме върху средните отсечки равностранни
триъгълници, чиито основи отстраняваме. Получената начупена линия завършва втората стъпка.
Продължавайки този процес до безкрайност, получаваме търсения фрактал – кривата на Кох. Кривата на
Кох има дробна размерност, приблизително равна на 1,26.

Фиг. 6. Построяване на триадната крива на Кох

На студентите може да се постави задачата да пресметнат дължината на начупената след 5 стъпки,
след 10 стъпки, ако дължината на първоначалната отсечка е 10 см. Да се анализира въпросът има ли
дължина фракталът триадна крива на Кох.
2. Снежинката на Кох [1,2]. Кривата на Кох много точно имитира снежинка, затова затворената
крива на Кох се нарича още снежинката на Кох. Построяването на фрактала започва от равностранен
триъгълник, към който се прилага рекурентната процедура: по средната третина на всяка от страните на
триъгълника се построява равностранен триъгълник, като се отстранява тази част (фиг. 7). На този етап
получаваме шестолъчна звезда (звездата на Давид). На всяка от страните на получената звезда строим
равностранен триъгълник по посочения начин и т.н. Ако този процес продължи до безкрайност, в
резултат се получава затворена крива, напомняща очертанията на снежинката, изобразена на фиг.7,
вдясно. Снежинката на Кох е с дробна размерност, приблизително равна на 1,26 и е съставена от три
еднакви фрактала-криви на Кох. Границата на снежинката на Кох има безкрайна дължина.
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Фиг. 7. Построяване на снежинката на Кох

На студентите може да се постави аналогична задача, като при кривата на Кох. Може да се предложи и вариант на построяване на друга снежинка (фиг. 8), като се постави задачата да се опише по
какво процедурата на получаване се отличава от тази на класическата снежинка на Кох.

Фиг. 8. Построяване на друга снежинка на Кох

3. Кривата на Пеано [1,2] е фрактал, показващ как една точка, движейки се непрекъснато по квадрат, може (за безкрайно време) да мине поне веднъж през всяка точка на квадрата и на неговия контур.
Първите етапи на рекурентната процедура за построяване, предложени от Давид Хилберт, са на фиг. 9.

Фиг. 9. Построяване на кривата на Пеано по Хилберт

Фиг.10 показазва как Серпински построил затворената крива на Пеано (килимчето на Серпински).

Фиг.10. Построяване на килимчето на Серпински

4. Кривата на Леви [1,2] е фрактал, предложен от френския математик Пол Леви. Този фрактал се
получава, ако се вземе половината на квадрат, след това всяка страна се замени със същия фрагмент.
Повтаряйки тази процедура до безкрайност, получаваме кривата на Леви (фиг. 11) Кривата на Леви има
дробна размерност, приблизително равна на 1,93.

Фиг.11. Построяване на кривата на Леви

На студентите може да се постави задача да опишат процедурата, с която се построява дракона на
Леви (фиг.12), чиито орнаменти наподобяват кривата на Леви.

Фиг.12. Построяване на дракона на Леви

5. Дървото на Питагор [1.2] се построява по процедура, която се вижда на фиг.13, вдясно. При
класическото дърво на Питагор построението се базира на правоъгълен равнобедрен триъгълник с
хипотенуза страната на вече построен квадрат, а при наклоненото от вятъра дърво на Питагор правоъгъл-
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ният триъгълник не е равнобедрен. Eдно от свойствата на дървото на Питагор е следното: на всяко ниво
сборът от лицата на квадратите е равен на лицето на изходния квадрат. Друго интересно свойство на
това дърво е, че очертанията на клонките образуват логаритмична спирала.

Фиг.13. Класическото и наклоненото от вятъра дървета на Питагор

Дървото на Питагор може да се опростено, като не се чертаят квадрати, а само отсечките, съединяващи центровете на триъгълниците (фиг.14). Новият фактал се нарича оголено дърво на Питагор.

Фиг. 14. Оголени дървета на Питагор

Студентите може да опишат процедурата на получаване на дърво на Питагор от фиг.15 и да пресметнат сбора от лицата на квадратите на различни нива, ако се приеме лицето на изходния квадрат за 1.

Фиг. 15. Построяване на друго дърво на Питагор

5. Извиващата се змия на Госпер се построява, като се започне с група от 7 правилни шестоъгълника (фиг. 16, вляво). Техните 8 върха са съединени с начупена, съставена из 7 равни отсечки (извиваща
се змия от първи ред). Извиващата се змия от втори ред се получава при замяна на всяко звено на начупената с намалено копие на змията от първи ред. Продължавайки рекурентната процедура, получаваме
извиващи се змии от по-висок ред. На фиг. 16, вдясно е изобразена извиваща се змия от трети ред, а до
нея вляво – от четвърти ред. Разделяйки равнината на черни и бели части с контура, минаващ през върховете на змията, виждаме, че извиващата се змия разбива развината на две извити части, имащи почти,
но не съвсем еднаква форма (фиг. 16, вдясно).

Фиг.16. Построяване на извиващата се змия на Госпер

6.Канторовият прах e описана от Георг Кантор, основоположникът на теорията на множествата,
още през 1883 г. Образува се на основата на премахвания на средната третина на дадена отсечка и този
процес продължава безкрайно (фиг.17). Може да се покаже, че сумата от дължините на прашинките, от
които е съставен Канторовият прах, е равна на 0. Фракталната му размерност е приблизително 0.63.

Фиг.17. Получаване на Канторовия прах

7. Драконът на Хартър-Хейтуей (фиг.19) е изследван за пръв път от физиците на NASA Уилям
Хартър, Брус Банкс и Джон Найуей. Описан е през 1967 г. от Мартин Гарднер, а свойствата му са изучени от Чандлер Дейвис и Доналд Кнут. Процедурата на получаването му е на фиг. 18.

Фиг. 18. Получаване на дракона на Хартър-Хейтуей
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Фиг.19. Драконът на Хартър-Хейтуей

Фиг. 20. Получаване на друг дракон на Хартър-Хейтуей

8. Триъгълникът на Серпински е разгледан от полския математик Вацлав Серпински през 1915 г. и
е наречен в негова чест. Построява се по следния начин (фиг.21): вземаме равностранен триъгълник –
това е нулевата стъпка. Прекарваме средните отсечки и изключваме средния триъгълник – това е първата
стъпка. На втората стъпка прекарваме средните отсечки на останалите триъгълници и във всеки
изключваме средните триъгълници. Повтаряйки аналогични действия на третата и четвъртата стъпка и
продължавайки процеса безкрайно, в резултат се получава фракталът триъгълник на Серпински.

Фиг. 21. Построяване на триъгълника на Серпински

Може да се покаже, че лицето на триъгълника на Серпински е равно на 0. Наистина, ако приемем
лицето на изходния триъгълник за 1, то при първата стъпка отстраняваме

от лицето. На следващата

стъпка отстраняваме 3 триъгълника, като лицето на всеки е равно на
от лицето на изходния триъгълник; разсъждавайки аналогично, се убеждаваме, че лицето на цялата изхвърлена част е равна на
, т.е. на 1, което лесно се показва, като се използва съотношението

за | x |<1. Триъгълникът на Серпински има дробна размерност, приблизително равна на 1,585. На студентите може да се постави следната задача: Да се пресметне лицето на триъгълника
след 10-тата стъпка, ако страната на дадения равностранен триъгълник е равна на 32 см. Като се използва формулата за намиране на n-тия член на геометрична прогресия b10 = b1*q^(n-1), q=1/2, то
b10=32*(1/2)^9, b10=1/16. Тогава
S10=1/2* b210*sin , =60o, т.к. триъгълникът е равностранен.
S10=1/2*b210* 3/2, S10= 3/1024 кв. см.
Триъгълникът на Серпински може да бъде получен от триъгълника на Паскал (mod 2), чрез редицата 1; 1, 1; 1, 0, 1; 1, 1, 1, 1; 1, 0, 0, 0, 1; ... (фиг.22, вляво). Оцветявайки в триъгълника на Паскал всички
нечетни числа с черно, а четните – с бяло, получаваме триъгълника на Серпински (фиг.22, средата).

Фиг.22. Получаване на триъгълник на Серпински от триъгълника на Паскал

7. Килимът на Серпински се получава по процедурата, посочена на фиг. 23. Може да се поиска от
студентите да опишат тази процедура и ако се приеме, че лицето на изходния квадрат е 1, да сенамерят
лицата на фигурите на фиг.19. Да се изкаже хипотеза какво е лицето на фрактала килим на Серпински.

Фиг.23. Построяване на килима на Серпински

8. Прах на Серпински. На фиг. 24 е показана процедурата на получаване на този фрактал. Може да
се постави задача на студентите да запишат безкрайния ред, изразяващ сумата от лицата на частите,
които са отстранени и да се намери сумата на реда.
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Фиг. 24. Получаване на праха на Серпински

9. Пентагонът на Серпински се получава по процедурата, описана на фиг.25. За пръв път е описан
в "Мозайки, формирани от петоъгълници" от "Ръководство на живописеца" (1525 г) на Албрехт Дюрер.
Дюрер построява няколко итерации на фрактал, който се получава като по всяка от страните на правилен
петоъгълник се построят квадрати, след това по тях се построят правилни петоъгълници и т.н.

Фиг. 25. Пентагонът на Серпински

Освен пентагона, Серпински получава хексагон, нонагон (фиг.26) и други аналогични фрактали,
които носят неговото име.

Фиг. 26. Хексагон и нонагон на Серпински

10. Гъбките на Серпински и Менгер. Съществуват и тримерни аналози на някои от построените
фигури. Следвайки Манделброт, ги наричаме гъбки. Гъбката, изобразена на фиг.27, е тримерен аналог
на триъгълника на Серпински. Такива гъбки имат обем, равен на 0.

Фиг. 27. Построяване на гъбката на Серпински

Фигурата на фиг.28 се нарича гъбката на Менгер по името на построилия я Карл Менгер. Тя е
тримерен аналог на килима на Серпински.

Фиг. 28. Гъбката на Менгер

Едно от главните приложения на фракталите е компютърната графика. С тяхна помощ може да се
създават повърхнини с много сложна форма, а изменяйки коефициентите в уравненията, практически да
се получават безброй варианти на изходното изображение. Фракталната геометрия е незаменима при генериране на изкуствени облаци, планини, морска повърхност. Намерен е начин за лесно представяне на
сложни обекти, образите на които много приличат на природните. Съществуват много различни математически модели на фрактали. С прилагането на ЕИМ изследователите имат възможност да получат графично изображение на фрактали. Най-простите модели не изискват големи изчисления и могат да се реализират на персонален компютър, докато други модели са толкова взискателни към мощността на
машините, че тяхната реализация се осъществява с прилагането на суперкомпютри.
Използването на фракталната геометрия при проектиране на антенни устройства е за пръв път
приложено от американския инженер Натан Коен, живеещ по онова време в центъра на Бостън, където е
забранено поставянето на външни антени върху зданията. Коен изрязва от алуминиево фолио фигура във
формата на кривата на Кох (фиг. 29), залепя я върху лист хартия и след това я присъединява към приемника. Оказва се, че такава антена работи не по-лошо от обикновена. И макар физическите й принципи да
не са изучени добре, това не пречи на Коен да основе собствена компания и да започне серийното им
производство. Сега американската фирма “Fractal Antenna System” е разработила фрактална антена от
нов тип, която се поставя в мобилните телефони.
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Фиг.29. Фракталната антена на Коен

С изучаването на фрактални модели в САЩ се занимава Националният център за приложения на
суперкомпютри (NCSA), който е подразделение на Националната аерокосмична агенция (NASA).
Международни корпорации, като IBM и Microsoft изразходват милиони долари ежегодно за изследвания
в областта на фракталната графика. През 2003 г., когато са обявени лауреатите на ежегодната Японска
премия, присъждана за най-големи научни постижения, наградата в категорията „Наука и технология на
сложността” получават Беноа Манделброт от Йелския университет и Джеймс Йорк от университета на
Мериленд. Японската премия е трета в света по престижност след нобеловата и медала на Филдс.
Изучавайки и построявайки фрактали, може да се формира представа за процесите и явленията,
еднакво сложни независимо от мащаба на разглеждане и по този начин да се подготви възприятието на
човека към разбирането за фракталната геометрия на природата. Без преувеличение може да се каже, че
съавтор на откртието на Манделброт е компютърът. За да се нарисува фрактал трябва да се проведат
голям брой изчисления, а намерените точки да се изобразят на графика. Това не винаги е възможно да се
извърши ръчно, а компютърът отлично се справя с тази задача. Може да се каже, че с появата на
компютърната графика се е изменил и подходът към изследване в точните науки. Ако по-рано учените са
работили предимно с числа и формули, то сега тяхната работа е много по-интересна. С помощта на
компютрите те могат да рисуват красиви картини на изучаваните явления. Някои изследователи дори
стават художници и днес математическото любопитство, което са фракталите още в началото на 80-те
години на миналия век, се е превърнало в уважаван вид изкуство – фрактално изкуство. Изложби на
фрактални изображения се излагат в галериите по света, голям брой конкурси се провеждат в Internet.
Съществува голямо разнообразие на приложни програмни средства, предназначени за работа с фрактална графика. Изображенията на фиг. 30 са получени с помощта на великолепната програмы Ultra Fractal.
На фракталите са посветени огромен брой публикации и ресурси в Internet, но тези уникални обекти все
още не са намерили своето място в обучението.

Фиг. 30. Геометрични фрактали с Ultra Fractal
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Abstract: In this paper presents basic concepts of the structure, the organization and management of the
processes in centralized and distributed databases. The specifity of the work of distributed database
management systems is analized. We accentuate the most often met problems and present some approaches and
perpectives for their solution.
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“Развитието на системите за управление на бази от данни (СУБД) съвпада по време със значителните успехи в развитието на технологиите на разпределените изчисления и на паралелната обработка.
В резултат възникват системите за управление на разпределени бази от данни”. [4]
Разпределената база от данни (РБД) е съвкупност от множество взаимосвързани бази от данни
(БД), разпределени в компютърна мрежа. Системата за управление на РБД е програмна система, която
позволява да се управлява БД така че, разпределеността й да е прозрачна за потребителя. БД физически
се разпределя по възлите за данни в компютърната мрежа посредством фрагментация и репликация
(тиражиране) на данните. [4] В обработката на данните съхранявани под управлението на разпределената
система (РС) едновременно участват няколко относително автономни процесора. [1].
Технологиите на разпределената обработка на информацията увеличават сложността както на
всички компоненти на СУБД, така и на информационните процеси. Тук разглеждаме общо процесите,
свързани с управлението на БД и, в частност, управлението и обработката на транзакциите като основен
проблем при едновременната работа на няколко потребители над общи данни в БД.
1. „Класически” и разпределени бази от данни и системи за управлението им
На фиг. 1 са показани следните програмни компоненти на класическа (централизирана) СУБД [1],
[2, с.99] и [6]:
- Процесор на заявките – основен компонент на СУБД, преобразуващ заявките в последователност от команди на ниско ниво за диспечера на БД;
- Диспечер на БД – взаимодейства със стартираните от потребителя приложни програми и заявки.
Приема заявките и определя кои са концептуалните записи, необходими за удовлетворяване на заявката,
след което извиква диспечера на файловете за да изпълни заявката. На фиг. 2 са показани основните
програмни компоненти на диспечера на БД на централизирана СУБД [1] и [2, с.100]:
o Модул на контрола на достъпа – проверява дали даден потребител има право да изпълни
поисканата операция;
o Процесор на командите – след авторизацията, за да се изпълни поисканата операция
управлението се предава на процесора;
o Средства за контрол на целостта – при операции по обновяване на БД се извършва проверка
дали исканата операция удовлетворява всички изисквания за целостта на данните;
o Оптимизатор на заявките – определя оптималната стратегия за изпълнение на заявките;
o Диспечер на транзакциите – осъществява исканата обработка на операциите, постъпващи в
процеса на изпълнение на транзакциите;
o Организатор на заданията (планировчик) – отговаря за безконфликтното изпълнение на
паралелните операции с БД. Управлява относителния ред на изпълнение на операциите,
поискани в отделните транзакции;
o Диспечер на възстановяването – гарантира възстановяването на БД до непротиворечиво
състояние при възникване на откази, в частност, той отговаря за фиксацията и отмяната на
резултатите от изпълнението на транзакциите;
o Диспечер на буферите – отговаря за преноса на данните между оперативната памет и
вторичното запомнящо устройство. Диспечерът на възстановяването и диспечерът на
буферите се наричат в съвкупност диспечер на данните
- Диспечер на файловете – манипулира с файловете, предназначени за съхраняване на данните и
отговаря за разпределението на достъпното дисково пространство, създава и поддържа списък на
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структурите и индексите, определени във вътрешната схема. Не управлява физическото въвеждане и
извеждане на данните непосредствено, а само предава заявките на съответстващите методи за достъп,
които прочитат данните в системните буфери или оттам ги записват на диск;
- Препроцесор на езика DML – преобразува внедрените в приложните програми DML оператори в
извиквания на стандартни функции на базовия език. За да се генерира съответния код, препроцесорът си
взаимодейства с процесора на заявките;
- Компилатор на езика DDL – преобразува DDL командите в набор от таблици, съдържащи
метаданни, след което тези данни се съхраняват в системния каталог, а управляващата информация – в
заглавията на файловете с данни;
- Диспечер на речника – управлява достъпа до системния каталог и поддържа работата с него.
Системният каталог е достъпен за повечето компоненти на СУБД.

Фиг. 1 Основни компоненти на централизирана СУБД

Фиг. 2 Компоненти на диспечера на БД

2. Идентифициращи характеристики на разпределените СУБД
Специфика на структурата и организацията на РСУБД по [2, с.817] и [4]:
- Разпределената БД е именно база от данни, а не съвкупност от файлове, съхранявани в различни
възли на мрежата;
- Съществува набор от логически сързани разделяеми данни;
- Съхраняваните данни са разбити на няколко фрагмента;
- Данните може да са тиражирани (реплицирани) по различни възли;
- Фрагментите и техните копия се разпределят по различни възли;
- Възлите са свързани помежду си с мрежови съединения;
- Системата е напълно функционална СУБД. Достъпът до данните на всеки възел се извършва под
управлението на СУБД;
- Разпределението (включващо фрагментация и репликация) на данните по множеството възли е
невидимо за потребителя (свойството прозрачност);
- СУБД на всеки възел поддържа автономната работа на локалните приложения;
- СУБД на всеки възел поддържа поне едно глобално приложение.
Особеност на структурата на системата за управление на РБД е, че съдържа компонентите на
централизираната СУБД (посочените по-горе модули ги има във всяка локална СУБД) и допълнително
следните компоненти:
- Координатор на транзакциите (диспечер на глобалните транзакции) – координира изпълнението
на локалните и глобалните транзакции, инициирани на дадения възел. В компонентната архитектура на
РСУБД на фиг.3 координаторът е включен в блока Разпределена СУБД;
- Компонент за предаване на данни – осъществява всички взаимодействия между възлите
(диспечерите на транзакциите и организаторите на заданията не взаимодействат пряко един с друг).
- Глобален системен каталог – има същото функционално назначение, както и системният каталог
в централизираните БД.
На фиг. 3 е дадена компонентна структура на разпределена СУБД [2].
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- Възел i - компютър от мрежата;
- Разпределена СУБД – координатор на
транзакциите,
мениджър
на
транзакциите и др.
- Локална СУБД – структурата й е
представена на фиг.1.

Фиг. 3 Компонентна структура на система за управление на РБД

3. Изисквания по Дейт, на които трябва да съответства разпределена СУБД
През 1987 г. Дейт публикува „12 правила за разпределена база от данни”. Основният принцип на
при тези правила е: „От гледна точка на обикновения потребител, разпределената система трябва да
изглежда така, както и обикновена неразпределена система.” [2, с. 862-864]
Правило 1 - Локална автономност: локалните данни принадлежат на локалния собственик и се
поддържат локално; всички локални операции си остават изцяло локални; всички операции на даден
възел се контролират само от този възел.
Правило 2 - Никаква зависимост от централен възел: в системата не трябва да има централни
сървъри за управление на транзакции, за откриване на взаимоблокировки, за оптимизация на заявките
или за управление на глобалния системен каталог.
Правило 3 - Непрекъснато функциониране: не би трябвало системата да спира работата си за да се
изпълнят операциите: добавяне или премахване на възел от системата; динамично създаване или
премахване на фрагменти от един или няколко възела.
Правило 4 – Независимост от местонахождението: еквивалентна е на прозрачността на
местонахождението, потребителят трябва да има достъп до БД от който и да е възел и до кои да е данни,
така, сякаш се намират на неговия възел.
Правило 5 – Независимост от фрагментацията: потребителят трябва да получава достъп до
данните независимо от начина им на фрагментация.
Правило 6 – Независимост от репликацията: потребителят не трябва да се обръща
непосредствено към конкретно копие на елемент от данни и да се грижи за обновяването на всички
копия на елемента от данни.
Правило 7 – Обработка на разпределени заявки: системата трябва да обработва заявки, на които
са необходими данни, разположени в няколко възела.
Правило 8 – Обработка на разпределени транзакции: системата трябва да гарантира, че
локалните и глобалните транзакции ще се изпълняват със запазване на ACID свойствата на транзакциите
(непрекъснатост, съгласуваност, изолираност и устойчивост).
Правило 9 – Независимост от типа на оборудването: разпределената СУБД трябва да
функционира върху различни компютърни платформи.
Правило 10 – Независимост от операционната система: разпределената СУБД трябва да
функционира под управлението на различни операционни системи.
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Правило 11 – Независимост от мрежовата архитектура: разпределената СУБД трябва да
функционира в най-различни компютърни мрежи.
Правило 12 – Независимост от базите от данни: трябва да е предвидена възможността РСУБД
да се създава на основата на локални СУБД от различен тип, функционирането на които може да се
основава на различни модели на данни.
Правила 9-12 са идеал и в бъдеще може да се разчита само на частично съблюдаване на
изискванията на тези правила.
4. Спецификата на структурата и организацията на РСУБД изисква избора и прилагането
на следните съглашения, протоколи и алгоритми:
а) протоколи за фрагментация;
б) разполагане на данните;
в) протоколи за управление на едновременния достъп;
г) алгоритми на на работа на възлите по съответния протокол;
д) протоколи за фиксация;
е) протоколи за възстановяване.
5. Най-често срещани проблеми при управление на РБД
По наше мнение най-често срещаните проблеми при управлението на разпределени бази от данни
са:
а) избор на ефективна фрагментация, репликация и разполагане на данните;
б) избор на подходящ протокол за управление на едновременния достъп;
в) ако е избран консервативен (работещ по метода на блокировките) алгоритъм за управление на
едновременния достъп, възникват проблеми по разкриване и разрешаване на взаимоблокировки;
г) възстановяване на РБД след отказ в разпределената система;
д) избор на подходящ протокол за фиксиране на резултатите от разпределена транзакция в РБД.
6. Възможни решения на някои от проблемите при управление на РБД
При проектирането на РБД трябва да се взимат предвид следните количествени и качествени
показатели за транзакциите в системата:
Количествени:
- честота на изпълнение на транзакция
- възел на който се изпълнява транзакция
- изисквания към производителността на транзакция

Качествени:
- използвани отношения, атрибути и редове (записи)
- тип на достъп (четене или запис)
- предикати на операциите за четене

Имайки предвид тези показатели за транзакциите в РБД разглеждаме следните стратегии за
управлението на процесите в РБД:
а) За разполагане на данните – Съществуват четири стратегии за разполагане на данни:
- централизирано разполагане – на един от възлите се създава единствената БД под управлението
на СУБД. Към БД имат достъп всички потребители в системата. При тази стратегия: нивото на загубата
за предаване на данни е твърде високо; нивото на надеждност и достъпност в системата е много ниско
ниско (отказ в централния възел нарушава работата на цялата система). Предимство на стратегията:
локализацията на връзките е минимална за всички възли.
- разделно (фрагментирано) разполагане – БД се разбива на непресичащи се фрагменти, всеки от
които се разполага на един от възлите на системата. Предимство на стратегията: ако елемент от данни е
на този възел, на който най-често се използва, то нивото на локализация на връзките е високо; ако няма
репликация, цената на съхраняване на данните ще е минимална. Недостатък на стратегията: невисоко
ниво (макар и по-високо отколкото при централизираното разполагане) на надеждност и достъпност на
данните. При правилно избран начин на разполагане на данните нивото на производителност в системата
ще е относитено високо, а нивото на загубите при предаването на данните – ниско.
- разполагане с пълна репликация – на всеки от възлите има пълно копие на цялата БД. Предимство: надеждността, достъпността на данните и нивото на производителност на системата са максимални. Недостатък: локализацията на връзките е максимална; цената на устройствата за съхранение и
нивото на загубите за предаване на информация за обновяванията са най-високи. За преодоляване на
някои от недостатъците при тази стратегия се прилага технологията на снимките – снимките (копия на
БД в определени моменти от време) се обновяват през определени интервали от време.
- разполагане с избирателна репликация – някои масиви от данни се разделят на фрагменти, което
позволява за тях да се получи висока локализация на връзките, не толкова често обновяваните масиви
(които се използват на много възли) се подлагат на репликация, всички останали данни се съхраняват
централизирано. Тази стратегия обединява предимствата на останалите три стратегии, като при това се
изключват отделните им недостатъци.
б) За фрагментация на данните – Съществуват два основни типа фрагментация на данните и два
производни:
Основни - хоризонтална фрагментация – хоризонталните фрагменти са подмножества на редовете на
отношението;
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- вертикална фрагментация – вертикалните фрагменти са подмножества на атрибутите на
отношението.
Производни - смесена (хибридна) фрагментация – образува се или чрез допълнителна вертикална
фрагментация на създадени преди това хоризонтални фрагменти, или чрез вторична хоризонтална
фрагментация на предварително определени вертикални фрагменти;
- производна хоризонтална фрагментация – производният фрагмент е хоризонтален фрагмент на
отношението, създаден на основата на фрагмент от родителско отношение (предпочита се когато
приложението за БД включва операции съединение на няколко отношения).
в) За репликация (тиражиране) на данните – Механизмът на репликацията е много важен, тъй
като позволява на дадена организация да осигурява достъп на потребителите там и тогава, където те се
нуждаят от него [2, с.898].
- асинхронна репликация – целевите БД се обновяват след обновяване на изходната БД
(отлагането на възстановяването на съгласуваността на данните може да бъде от няколко секунди до
няколко часа или даже дни). Този механизъм е приемлив компромис между изискванията за цялостност
и остъпност на данните в организации, чиято дейност позволява да се работи с копие на данните, което
не е синхронизирано в текущия момент;
- синхронна репликация – всички копия на реплицираните данни се обновяват едновременно с
изменението на изходното копие. Обикновено чрез протокола за двуфазна (трифазна) фиксация на
транзакциите. Този механизъм е за предпочитане в някои системи, в които всички копия на данните
трябва да са в абсолютно синхронно състояние. Недостатъци: транзакция може и да не завърши ако един
от възлите с копие на реплицираните данни се окаже недостъпен, освен това големият брой съобщения,
необходими за управление на процеса на синхронизация, натоварва допълнително системата.
г) За управление на едновременния достъп на транзакциите до данните – проблемите по
управлението на паралелните задания са свързани с методите, които гарантират запазването на съгласувано състояние на БД и условията за едновременно функциониране на множество транзакции. [2, p.
879-880] За обработка на транзакциите се използват различни модели, разгледани подробно в [2, 7 и
други], тук се разглеждат плоски разпределени транзакции.
В [9] се предлага класификация на протоколите за управление на паралелния достъп в
разпределените СУБД:
- Протоколи за блокировка:
o Моноверсионни:
* централизиран протокол за двуфазна блокировка (two-phase locking – 2PL);
* двуфазна блокировка с първични копия;
* разпределен протокол за двуфазна блокировка;
* блокировка на болшинството копия.
o Многоверсионни:
* Многоверсионен протокол за 2PL (Multiversion Two – Phase Locking Protocol - MV2PL);
* Двуверсионен протокол за 2PL (Two – Version Two – Phase Locking Protocol - 2V2PL).
- Протоколи с хронометраж:
o Моноверсионен;
o Мултиверсионен (MultiVersion Timestamp Ordering - MVTO).
- Перспективни методи:
Проверка на достоверността (validation) на транзакциите.
* Централизиран протокол за двуфазна блокировка [1], [2, с.873-874] и [8] Съществува единствен
възел, на който се съхранява цялата информация за блокировката на елементите данни в системата,
затова в цялата разпределена СУБД има само един диспечер на блокировките, който да установява или
сваля блокировка от елемент данни, на този възел е и единствената таблица на блокировките.
При стартирането на глобалната транзакция на възел S1:
I Координаторът на транзакциите на възел S1 – ТС1 разделя глобалната транзакция на няколко
субтранзакции, използвайки информацията от глобалния системен каталог. Координаторът ТС1 отговаря
за спазването на съгласуваността на БД. Ако транзакция обновява реплициран елемент данни, ТС1
трябва да осигури обновяването на всички съществуващи копия на този елемент данни. Затова ТС1
трябва да изиска устанояване на изключителни блокировки на всички копия на обновявания елемент
данни, а след това да освободи тези блокировки. За прочитането на обновяван елемент данни ТС1 може
да избере всяко от съществуващите копия (обикновено - локалното копие, ако такова съществува).
II Локалните диспечери на транзакциите, участващи в изпълнението на глобалната транзакция
заявяват и освобождават блокировките на елементите данни под управлението на централния диспечер
на блокировките, ръководейки се от правилата на протокола за 2PL.
III Централният диспечер на блокировките проверява допустимостта на постъпващите заявки за
блокиране на елементи от данни, отчитайки текущото състояние на блокировката на тези елементи:

129

Ако блокировката е допустима диспечерът на блокировките изпраща към изходния възел
съобщение уведомяващо, че исканата за елемента блокировка е предоставена; Иначе заявката се поставя
в опашка и се намира в нея, докато исканата блокировка не й бъде предоставена.
Протоколът е: относително прост за реализация; разкриването на взаимоблокировки (deadlocks)
може да се изпълни и с методите на централизираните СУБД, тъй като цялата информация за
блокировките на елементите е в разпореждане на единствения диспечер на блокировките;
Но: тъй като всички заявки за блокировка на елементи от данни се насочват към единствения
централен възел, неговото бързодействие ограничава възможностите на цялата система; отказ на
централния възел ще предизвика нарушаването на работата на цялата разпределена система, затова тя
става по-малко надеждна.
* Двуфазна блокировка с първични копия [1], [2, с.874] и [8]. С този протокол се прави опит да се
преодолеят недостатъците на централизирания чрез разпределение на функциите на диспечера на
блокировките по няколко възела. Всеки локален диспечер отговаря за управлението на блокировките на
някакъв набор елементи от данни. В процеса на репликация за всеки реплициран елемент данни, едно от
копията се избира за първично (primary copy), а всички останали са вторични (slave copy). Не е
задължително възелът, който ще управлява блокировката на първичното копие да съдържа това копие.
При обновяването на елемент от данни координаторът на транзакциите трябва да определи къде се
намира първичното му копие и да изпрати заявката за блокиране на елемента на съответния диспечер на
блокировките. След като бъде обновено първичното копие внесените изменения може да се
разпространят върху всички вторични копия.
Протоколът: има по-високо ниво на производителност от централизирания протокол за 2PL за
сметка на по-рядкото използване на отдалечени блокировки и може да се използва, когато данните се
подлагат на избирателна репликация и обновяването им се извършва рядко, а възлите не се нуждаят от
най-новото копие на всички елементи от данни;
Но: поради наличието на няколко диспечера на блокировките, са усложнени методите за
разкриване на взаимоблокировки; запазена е определена степен на централизация в системата, тъй като
заявките за блокиране на първичното копие на елемент, могат да се изпълнят само на 1 възел.
* Разпределен протокол за двуфазно блокиране. [1], [2, с. 875] и [8] Във всеки възел на системата
има диспечер на блокировките. Всеки диспечер на блокировки отговаря за управлението на
блокировките на данните, намиращи се на този възел. Ако данните не се реплицират, то този протокол
действа аналогично на протокола за 2PL с първични копия, иначе се използва протоколът “Read One
Write All” (ROWA) за репликация на данните, нар. “четене на 1 копие и обновяване на всички копия” –
използва се произволно копие на реплицирания елемент, но преди да се обнови стойността на елемента,
трябва да се установят изключителни блокировки на всички копия.
Протоколът: неутрализира недостатъците на протокола за централизирано блокиране – ниска
надеждност и устойчивост;
Но: съществено се усложняват методите за разкриване на взаимоблокировки, поради наличието на
многото диспечери на блокировки.
* Блокировка на болшинството копия. [1, с. 876] и [8] На всеки възел има диспечер на
блокировките, който управлява блокировките на всички данни, разположени във възела. Когато
транзакция трябва да прочете или запише елемент от данни, чиито копия са разположени в m възела на
системата, то тя трябва да изпрати заявка за блокировката на този елемент от данни на повече от
половината от тези m възела (т.е. на повече от m/2 възли). Транзакция няма право да продължи
изпълнението си докато не установи блокировка на болшинството от копията на елемента данни. Ако тя
не направи това за предварително определено време, тя отменя всички свои заявки и информира всички
възли в системата за отмяната на изпълнението. Ако болшинството потвърждения е получено, всички
възли се информират затова, че исканото ниво на блокировка е достатъчно. Обща блокировка за
болшинство копия може да бъде дадена на произволен брой транзакции, а монополна блокировка за
болшинство копия може да бъде дадена само на една транзакция.
Протоколът: отстранява недостатъците, свойствени на централизирания протокол, поради това, че
управлението на блокировките се осъществява децентрализирано; прави системата по-надеждна и
отказоустойчива.
Но: алгоритъмът е с повишена сложност; усложнява се процедурата за разкриване на
взаимоблокировки; понякога е излишно строг към разделяемите блокировки – за четене е необходимо да
се блокира само едно копие на елемент от данни, а методът установява блокировки на всички копия.
* Многоверсионен вариант на двуфазния протокол за синхронизация (MV2PL). [8]
Различават се 3 типа версии на елементите от данни: *) завършени версии – създадени са от тези
транзакции, които вече успешно са завършили работата си; *) текуща версия – последната от
завършените версии; *) незавършени версии – версии, създадени от тези транзакции, които още работят.
MV2PL организаторът следи да няма повече от 1 незавършена версия във всеки момент от време.
Има 2 варианта на MV2PL: I – с четене на незавършените данни; II – без четене на незавършените
данни. Допуска се едновременното съществуване на не повече от две версии на един и същи елемент от
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данни. Операциите, които се обработват от организатора се разделят на два класа: А) обикновени
операции, Б) финална операция – последната операция на транзакцията преди нейния завършек (или
самата операция за край commit).
Ако операцията не е финална, то: операция за четене на елемента х read(x) се изпълнява веднага,
на нея се съпоставя последната от завършените до момента версии на х (или последната от
незавършените версии на х – при вариант II); операция за запис на елемента х write(x) се изпълнява едва
след завършека на транзакцията записала последната версия на х;
Ако операцията е финална за транзакцията ti, то тя се отлага дотогава докато не завършат следните
транзакции: всички транзакции tj, прочели текущата версия на данните, която трябва да замени версията
записана от ti (така се отстранява възможността за неповтарящо се четене); всички транзакции tj, които
са записали версии, прочетени от tj. (това се изисква при вариант II)
Протоколът: намалява коефициента на взаимоблокировки на транзакциите в системата.
Но: не се следи броят на версиите на един и същи елемент, които едновременно могат да
съществуват в БД, а това води до проблеми по: съхраняването на версиите (може да изисква твърде
много памет - обемът на старите версии да стане по-голям от обема на цялата текуща БД); реализацията на ефективна структура на съхраняването на версиите, за която да не са необходими големи
съпътстващи разходи; реализацията на такава твърде сложна система.
* Двуверсионен вариант на двуфазния протокол за синхронизация (2V2PL). [8] В този протокол
едновременно могат да съществуват 2 версии на елемента: 1 текуща версия на елемента и не повече от
една незавършена версия.
2V2PL използва 3 типа блокировки, като всяка блокировка се освобождава в края на транзакцията:
rl - установява се върху текущата версия на елемента от данни непосредственно преди прочитането й; wl
– установява се преди да се създаде новата (незавършена) версия на елемента; cl - установява се преди
изпълнението на последната операция (фиксация) на транзакцията върху всеки елемент от данни, който
тя е записала. Тази блокировка е необходима за коректна смяна на версиите.
Протоколът: ограничава броя на старите версии до една, с което намалява обема на БД; не изисква
специална структура за съхранение на версиите; е достатъчно прост за реализация.
Но: е ограничен в приложимостта - такава организация на версиите е изгодна най-вече за
транзакции, изпълняващи операция “четене”.
Разработването и реализацията на многоверсионните алгоритми решава някои от проблемите при
едноверсионните алгоритми за управление на паралелния достъп [2, 3 и 6]: Повечето приложения за БД
(такива са Web-приложенията), се нуждаят от ефективно изпълнение на заявките, не променящи
данните, т.е. транзакциите осъществяват само избор на данни; В системите за поддръжка на съвместна
работа, в които много потребители се нуждаят от едновременна работа, използването на 2PL протокол
може да доведе до честата поява на взаимоблокировки; В системите за работа в реално време, където е
необходим бърз отклик и трябва да се поддържа висока степен на паралелност [5].
Но: Необходимо е построяването на такава физическа организация на данните, че да се осигури
ефективно управление на версиите (трябва да се отчете разрастването на обема на БД при добавянето на
версии; трябва да се отчитат възможните ограничения върху броя на версиите, а на практика такова
ограничение често липсва – системата просто изтрива); Наличието на версии трябва да се взима под
внимание освен в организатора на заданията, но и в други компоненти на СУБД (при четенето на
версиите трябва да се поддържат структури за търсене, журнализацията също трябва да се извършва с
отчитане на версиите).
* Протоколи с хронометраж. [2, с.876-877] Транзакциите се подреждат глобално, така че постарите (с по-малка стойност на времевия маркер, който се присъжда на всяка транзакция при нейния
старт) в случай на конфликт да получат приоритет. В разпределената среда се задават уникални
стойности на времевите маркери, както локално, така и глобално чрез конкатенация на локалния времеви
маркер с уникалния идентификатор на възела във формата: <локален маркер, идентификатор на възела>.
Идентификаторът на възела има по-малък теглови коефициент, което гарантира подреждането на
събитията в съответствие с моментите на възникването им, а след това по местата на появяванията им.
Протоколите: работят ефективно в системи, където болшинството транзакции функционира в
режим “read only” или когато рядко възникват ситуации на едновременно обръщение от паралелно
изпълнявани транзакции с искане за четене или запис на едни и същи елементи от данни.
Но: в среда наситена с конфликтни събития, схемата на блокиране демонстрира по-висока
ефективност: ако паралелните транзакции често четат и записват едни и същи елементи от данни,
тогава често ще има операции рестарт, а това може да доведе до по-дълги, отколкото при схемата на
блокиране, задържания. [2, с. 938]
В някои комерсиални СУБД се приема следният компромис: Организаторът на заданията разделя
транзакциите на две категории - “read only” и “други” [2, с. 938-939]: “Read only” транзакциите
функционират по протокола за хронометраж с множествени версии на елементите и хронологичните
признаци. “Други”-те транзакции изпълняват както четене, така и обновяване на елементи от данни.
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Транзакциите “други” действат по протокола за двуфазна блокировка, възпрепятствайки едновременния
достъп до блокирани данни от всякакви други транзакции.
В 2V2PL протокола се решава проблема с ограничението на броя на версиите. Именно сложността
на този проблем при протокола MVTO е една от причините за слабото му разпостранение, а също и за
малкия брой реализации използващи протокола MV2PL.
* Проверка на достоверността [1, 2, 8] Оптимистичните стратегии се основават
на
предположението, че конфликти в системата възникват рядко, затова е по-ефективно да се организира
изпълнението на транзакциите, изключвайки всички задържания свързани с гарантираната подредимост.
И тъй като се предполага, че конфликти възникват рядко, то и рестартове ще се изпълняват рядко. Затова
тази схема има смисъл само ако тези рестартове се извършват достатъчно рядко, а по-голямата част от
транзакциите в системата се изпълняват без никакви задържания. Подобни методи позволяват да се
достигне съществено по-високо ниво на разпаралелване в сравнение с традиционните протоколи, тъй
като не използват механизма на блокировките. [2, с. 689].
Оптимистичният протокол включва 2 или 3 стадия в зависимост от това, изпълнява ли запис
транзакцията или само четене: А – Стадий “четене” – периода от началото на транзакцията до момента
предшестващ фиксацията на резултатите. Транзакцията чете от БД стойностите на всички необходими й
елементи от данни и ги записва в локално копие на данните. Всички обновявания се прилагат само към
локалното копие на данните; Б – Стадий “проверка” – изпълняват се проверки, необходими за да
гарантират, че няма нарушения в подредимостта при пренасянето в БД на измененията, извършени от
транзакцията.
При откриване на грешки транзакцията се рестартира.
Оптимистичните протоколи: са ефективни при незначителен брой конфликти в системата; те
могат да предизвикат откат на отделни транзакции, но рестартът касае само локалните копия на данните,
това изключва възникването на каскадни рестартове, защото направените изменения не са пренесени в
самата БД.
Но: ако отменената транзакция е достатъчно продължителна, то много процесорно време ще е
загубено напразно, тъй като транзакцията ще се стартира отново.
д) За възстановяване и фиксация в РБД [1, 2, 3, 6 и 8]. Има 4 вида откази [2, с.881], характерни за
разпределените СУБД: загуба на съобщение, отказ на линия за връзка, аварийно спиране на един от
възлите, разделяне на мрежа на подмрежи. Първите два вида откази може да се отстранят чрез
съответния мрежови протокол. За последните два вида откази се използват специални средства
(протоколи). Разпределените средства за възстановяване трябва да осигуряват неразривност и
устойчивост на разпределените транзакции. Ако в РСУБД има отказал възел или същият е станал
недостъпен, то трябва: да завършат аварийно всички транзакции, засегнати от отказа; да се отбележи
възела като отказал, за да се предотвратят опитите за използването му; периодично да се проверява
състоянието на отказалия възел; при рестартиране на възела -след отказ се изпълнява процедура за
възстановяване, която рестартира всички транзакции частично изпълнени в момента на отказа; след
локалното възстановяване да се обнови копието на БД, за да съответства на останалата част от
системата.
Процедурата за фиксация/рестарт на транзакциите трябва да не позволява на глобалната
транзакция да фиксира/отмени резултатите от нейното изпълнение, докато не завършат/не бъдат
отменени всички нейни подтранзакции.
* Протокол за двуфазна фиксация (2PC). Изпълнява се в два етапа: Гласуване – възелът инициирал
глобалната транзакция (нар координатор) отправя запитване към всички останали възли участници,
готови ли са за фиксация на транзакцията. Ако поне един от един от възлите участници поиска рестарт
или не отговори за определен интервал от време, координаторът изпраща до всички команда за рестарт
на транзакцията. Глобалното решение се взима от всички участници. Ако участник е гласувал за
фиксация, то изчаква докато координатора не изпрати общо решение или за глобална фиксация или за
глобален рестарт на тази транзакция. При този протокол всеки възел има свой локален журнал, с чиято
помощ изпълнява откат или фиксация на транзакциите.
* Протокол за трифазна фиксация – избягва се възможността възел да остане блокиран, отстранява
се изчакването в състояние на неопределеност за всички участници от момента на даването на съгласие
за фиксация на транзакция до момента на получаване на известие за фиксация от координатора. Между
етапа на гласуване и етапа на вземане на глобално решение се въвежда трети етап „предфиксация”.
Участник получил , получил известие за предфиксация знае, че всички останали участници са гласували
за фиксация на резултатите от транзакцията.
* Методите за възстановяване се делят на песимистични и оптимистични:
Песимистичните дават предимство на съхраняването на цялостта на БД и не допускат в отделните
фрагменти на мрежата изпълнението на транзакции при които няма гаранция, че целостта на БД няма да
се наруши в резултат от изпълнението. Тези методи обикновено работят заедно с песимистичните
алгоритми за управление на едновременния достъп като 2PL.
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Оптимистичните методи дават предимство на достъпа до данните, даже за сметка на възможни
загуби на цялостта на БД. Обикновено работят заедно с оптимистичните алгоритми за управление на
паралелизма, позволяващи да се изпълняват независимо всякакви обновявания във всеки от фрагментите
на мрежата.
Заключение. Представеното по-горе изложение се явява един опит за съвременен анализ на структурата, организацията и управлението на процесите в разпределените бази от данни и системите за
управлението им. Откроени са по наше мнение най-често срещаните проблеми и са представени подходи
(по литературни източници) за разрешаването им. Тези методи за решаване на проблемите са достатъчно
ефективни и надеждни. Това налага разработване на нови подходи, които да решават по-оптимално и
цялостно проблемите в РСУБД.
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ORGANIZING THE “WORDPROCESSING” AND “SPREADSHEETS”
PRACTICAL SEMINARS IN THE COLLEGE SPECIALITIES
Svetlana Zh. Vasileva
Abstract: Teaching Wordprocessing and Spreadsheets is a part of the syllabus of Informatics and
Information technology for the Secondary Schools and institutions of higher education. These disciplines are
very important in the curriculum of the specialities of Information technology and Library and information
activities. That has been recently established in the College in Dobrich which is part of structure of Shumen
university. In the present paper we discuss the organizing and carrying out the practical seminars with a view to
the requirements to the two specialities already mentioned.
Key words: wordprocessing, spreadsheets, education, information technology, library-information
activities.
Практикумите “Текстообработка” (ТО) и “Електронни таблици” (ЕТ) са основни дисциплини от
практическата подготовка на студентите от колежанските специалности “Информационни технологии”
(ИТ) и “Библиотечно-информационни дейности” (БИД), разкрити в Колежа в град Добрич в структурата
на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. И двете специалности са сравнително
нови: ИТ е открита преди 3 години, а БИД – преди 1 година. И за двете специалности има редовна и
задочна форма на обучение. Редовната е с продължителност шест семестъра, а задочната – седем.
Двете дисциплини – ТО и ЕТ се изучават задължително като модули от дисциплините Информатика и Информационни технологии в девети и десети клас на средното общообразователно училище в
България. Затова се поставя въпросът за задълбочаването и развиването на познанията и уменията
придобити в средното училище.
В статията се разисква организирането на обучението и самото обучение по двата практикума от
учебните планове на двете колежански специалности ИТ и БИД като част от подготовката на студентите
за бъдещата им професионална реализация. Една от причините за разкриването и на двете специалности
е необходимостта от специалисти с практически умения за използване на съвременните информационни
технологии.
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Най-важните цели на обучението в двата практикума на колежаните по двете специалности са:
- удовлетворяването на необходимостта от специалисти в областта на ИТ;
- изграждане на подходяща база от знания и умения на студентите, не само за бъдещата им
реализация, но и за другите практически и технологични дисциплини от модул “Информатика”.
Затова и в двата учебни плана са включени двата следващи един след друг практикума ТО и ЕТ с
хорариум 30 часа практически упражнения всеки.
1.Практикумът “Текстообработка”
Основните задачи, поставени пред практикума са :
- запознаване на студентите с основните понятия и възможностите на съвременните
текстообработващите програми;
- развиване и задълбочаване на знанията и уменията за създаване, обработване, оформяне и
отпечатване на текстови документи;
- усвояване на основни понятия и техники, и умения за прилагането им при съставянето и
оформянето на документи;
- усвояване на знания и създаване на умения за ускоряване и автоматизиране на отделните
текстообработващи етапи (дейности).
Дисциплината е задължителна, осигурява практическата подготовка на студентите и се изучава
във втори семестър на специалността ИТ и в трети семестър на специалността БИД. Теоретична и
практическа база за практикума са теоретичната дисциплина “Теоретични основи на информацията” и
практикума “Интегрирани среди и приложения”.
Обучението по практикума е малка по обем, но важна част от подготовката на студентите от двете
специалности ИТ и БИД за бъдещата им професионална реализация като специалисти информатици.
Трябва да се отбележи, че когато става дума за текстообработка, почти всеки смята, че владее
технологията, но на практика, много малко са тези, които използват ефективно богатите възможности на
съвременните системи за текстообработка. Например масова практика сред обучаемите е да се нагаждат
редовете на заглавията да не остават самотни на следващата страница, чрез поставяне на празни редове
или прекъсване на страницата над заглавието, вместо, например, за заглавията да се включи опцията
Keep with next, от диалоговия прозорец на командата Format/Paragraph на програмата MS Word. Освен
това много малко се използват шаблони, копирането на формати и други не така сложни възможности на
съвременните текстообработващи системи. Бъркат се форматирането на знаци с форматирането на
абзаци, а и много често се забравя (или не се научава добре) какво е това абзац и как да се обработва.
Има и много други такива примери, като цитираните тук.
Целите, поставени пред обучението по практикума са не само изграждането на умения за бързо и
правилно създаване на различни текстови документи, отговарящи на определени стандарти и изисквания, но и поставянето на солидна “теоретична” основа под тези умения. Не може специалист от областта
на информационните технологии да не владее отлично понятията от най-разпространената информационна технология, а именно – текстообработката, още повече, че в създадените и обработвани с другите
информационни технологии обекти и документи, винаги се включва и текст.
Като пример за текстообработваща програма се изучава програмата за ТО на Microsoft Office Word, която се използува най-често при съставянето и оформянето на текстови документи.
Темите са разделени на два основни модула, всеки с продължителност 15 учебни часа.
I. Текстообработка – основни понятия и дейности. MS Word.
II. Окончателно оформяне, отпечатване и автоматизиране обработката на текстови документи.
В първия модул се задълбочават знанията и се придобиват и усъвършенстват уменията за работа с
текстови документи с програмата MS Word: придвижване с мишка и с клавишни комбинации в текстов
документ; настройка на работния екран; разпознаване и “създаване” на основните структурни единици в
текстов документ: дума, ред, изречение, абзац; бърз избор (маркиране) на отделни части от текст в
документ на MS Word; автоматично търсене и заместване на малки части от текст; форматиране на
знаци, форматиране на абзаци, оформяне на страници и др. След първите два учебни часа на модула, не
трябва да има студенти, които да не познават за отличен клавиатурата (стандартните функции на
клавишите).
Колежаните овладяват и трябва свободно да боравят с такива понятия като: части от текстов
документ (знак (символ), дума, ред, изречение, абзац, страница); форматиране на знаци (задаване на
шрифт, размер на шрифта, очертание на шрифта, подчертаване, цветове, т.наречените в MS Word ефекти
- горен индекс, долен индекс и други; междубуквие (хоризонтално разстояние между знаците) и др.);
форматиране на абзаци (подравняване, задаване на отстъпи (ляв, десен, за първия ред), междуредия (в
самия абзац и между абазаците), разделяне/неразделяне на абзац и др.); оформяне на страници (граници
на текстовото поле, разполагане (завъртане) на текста върху печатния лист (портретно или пейзажно),
оформяне на секции (раздели) в текстови документ, размер на печатната страница и др.); задаване на
рамки и фон за различните части от текстовия документ; изброяване и номериране на редове и абзаци;
бързо придвижване в текстов документ с помощта на клавишни комбинации и мишка и бързо маркиране
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на съотвени части от текста; съхраняване на документ под също или друго име, на също или друго
място; търсене и отваряне на текстови документи.
Във втория модул студентите овладяват възможностите на съвременните текстообработващи
програми за отпечатване и създаване на по-сложни текстови документи и за ускоряване редактирането и
оформянето на текстови документи.
Наученото в първия модул, тук се прилага: при създаването и редактирането на маски (стилове),
за ускорено създаване на текстови документи с предварително зададени стандарти за съдържание и
оформление; при добавянето и оформянето на таблици в текстов документ и при създаването и
оформянето на диаграми в документ на MS Word; при “едновременната” работа с няколко текста (от
един и същи или няколко файла); при поставянето на номера и друг вид колонтитули на страниците; при
поставянето и редактирането на вмъкнати в текстов документ обекти, създадени с други приложения. В
този модул се усвояват и сравнително нови понятия като: форматиране на документа като цяло, план на
документа, автоматично създаване на съдържание на документа, обединяване на документи; създаване и
съхраняване на електронни бланки; автоматизиране на последователности от повтарящи се действия в
текстов документ, чрез добавяне на програмен код към документа (в случая студентите се запознават с
възможностите на вградения в Microsoft Office приложенията език за програмиране Visual Basic for
Application).
В таблица 1 е приведена учебната програма по практикума.
Таблица 1
№
1

2

3

4

5

6

7

8

М о д у л / Т е м а
Модул I. Текстообработка - основни понятия и дейности. MS Word - 15 ч.
Тема I. Компютърната обработка на текстове (Преговор) – 4 ч.
Текстов редактор. Текстообработваща система. Настолна издателска система.
Създаване на документи. Съхранение на документи.
Структура на текста. Основни структурни единици - знак (символ), дума, изречение, ред, страница,
раздел, документ. Редактиране на документ (изтриване, преместване, копиране, заместване и др.).
Форматиране на знаци, абзаци, страници, документ.
Тема II. Структура на работния екран на Word. Въвеждане и коригиране на текст – 3 ч.
Превключване между отделните области на екрана.
Настройка на параметрите на работния екран и средата.
Режими на въвеждане и преглеждане.
Съхраняване и зареждане на създаден документ.
Тема III. Придвижване в документа. Маркиране на текст – 2 ч.
Създаване на бележки под линия и автотекст.
Започване на нов ред, абзац, страница и раздел.
Операции с маркиран текст.
Тема IV. Форматиране на текстови документи – 6 ч.
Реализация на повтарящи се действия при форматиране. Отмяна на действие.
Търсене и заместване на текст и формати.
Форматиране на знаци, параграфи, страници.
Задаване и избор на шрифтове.
Линии, рамка и фон.
Изброяване и номериране.
Модул II Окончателно оформяне, отпечатване и автоматизиране на обработката на
текстови документи - 15 ч.
Тема I. Подготовка на текстов документ за печат – 3 ч.
Постоянни заглавия. Номериране на страници.
Странициране на документ.
Отпечатване на документ.
Настройка на параметрите на печата. Печат.
Тема II. Едновременна работа с няколко текста – 2 ч
Работа с прозорци и едновременна обработка на няколко документа.
Едновременна работа с различни части от документа.
Тема III. Оформяне на таблици с MS Word – 3 ч
Създаване и обработка на таблици в MS Word.
Сортиране на текстове и таблици.
Автоматични изчисления в таблици.
Диаграми.
Тема IV. Вмъкване на обекти в текст – 2 ч
Вмъкване в текстовия документ на разработени с други програми таблици, диаграми и други
обекти.
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9

10

Обработка на вмъкнати обекти.
Позиционна рамка.
Тема V. Структуриране на документ – 2 ч.
Създаване на план.
Съдържание и анотации.
Вмъкване на документи.
Обединяване на документи.
Тема VI. Автоматизиране на оформянето на документите чрез стилове и макроси – 3 ч.
Стилове, макети (маски) и работа с тях.
Полета и бланки.
Създаване и действия с макроси.

Оценката се формира на базата на тест по текстообработка, след приключването на първия модул,
контролна работа (след успешно издържан тест) и курсова работа - набиране на текст по зададена тема и
оформянето му като документ по условията в персоналното задание. Тестът е създаден с и се апробира в
средата на MS Excel. Това дава възможност на студентите да покажат уменията и комбинативността си,
чрез поглеждане в работната среда на MS Word и връщане за даване на верния отговор в теста. Получава
се така, че чрез така представен тест, се проверяват не само знанията, но и уменията на обучaемите.
Упражненията и по двата модула са предварително разработени по теми в учебно пособие по
практикума. Всяка тема има теоретична и практическа част. В теоретичната част са разяснени основните
понятия и положения по темата, демонстрирани с подходящи примери. В практическата част
са дадени разнообразни, интересни и актуални задачи, които да увличат студентите. Създаването на
пособието, което се дава на всеки студент в началото на всяко упражнение, цели да стимулира
самостоятелната работа на обучаемите.
2.Практикумът “Електронни таблици”
Основните задачи, поставени пред практикума са :
- запознаване на студентите с основните понятия и възможностите на съвременните програми за
електронни таблици;
- усвояване на основни понятия и техники, и умения за прилагането им при решаването на
таблични задачи;
- развиване и задълбочаване на знанията и уменията за създаване, обработване, оформяне и
отпечатване на таблични документи;
- усвояване на знания и създаване на умения за ускоряване и автоматизиране на отделни дейности
при работа с електронни таблици.
Дисциплината е задължителна, осигурява практическата подготовка на студентите и се изучава в
трети семестър на специалността ИТ и в пети семестър на специалността БИД. Теоретична и
практическа база за практикума са теоретичната дисциплина “Теоретични основи на информацията”,
“Програмиране” и практикумите “Интегрирани среди и приложения” и “Текстообработка”. В учебния
план на двете специалности практикумът има своето продължение в задължителната дисциплина “Бази
от данни и приложения”, изучавана в пети семестър, а за специалността ИТ много важно продължение и
за двата практикума ТО и ЕТ е избираемата дисциплина “Бюротика”.
Като пример за табличен процесор се изучава ЕТ на Microsoft Office - Excel, която може да се
използува за опростяване и автоматизация на сложни разчети. Всяка от темите на практическите
упражнения е свързана с решаването на конкретен проблем с таблични данни.
Темите са разделени в два учебни модула с продължителност 15 учебни часа всеки:
I. Електронни таблици – основни понятия и дейности. MS Excel.
II. Анализ на таблични данни, оптимизация на изчисленията и обмен на данни между
приложенията.
В първия модул се усвояват знания и усъвършенстват умения за оформяне на таблици с данни и
таблични изчисления с помощта на съвременните ЕТ на базата на една от най-мощните им
представители – MS Excel. Студентите се убеждават в богатите възможности на съвременните ЕТ за
оформяне и обработване на таблични данни и автоматизиране на изчисления
В края на първия модул, колежаните и от двете специалности трябва да са усвоили и да боравят
отлично с такива понятия като: клетка, въвеждане и редактиране съдържанието на клетка; типове данни
в клетките (числа, текст, формули и др.); числови формати (число с фиксирана запетая, експоненциален
формат (число с плаваща запетая), процент, число с паричен знак, обикновена дроб, дата, време, и други
представяния на числа); листове на работната книга на MS Excel и използването им; абсолютно,
относително и смесено адресиране на клетките в ЕТ; специално копиране (с транспониране, със
събиране, с изваждане, само формати, само формули и др.); серии от данни; формули и въвеждането им в
клетките на ЕТ, вградени функции на ЕТ и въвеждането им във формулите; защита на зони от клетки
срещу промяна; създаване и редактиране на диаграми, добавяне, редактиране и форматиране на
елементи от диаграмите.
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Във втория модул се задълбочават знанията за ЕТ, като се решават по-сложни задачи: боравене с
таблични данни като с база от данни (сортировка и филтрация); създаване на сложни (свързани таблици)
от няколко листа на работната книга на MS Excel; създаване на таблични форми с една и две
променливи, Pivot таблици; включване на програмен код в работната книга за автоматизиране на често
повтаряни действия; създаване на числени модели с ЕТ (за решаване на прогностична задача, за
икономическа задача); експортиране на данни от таблицата с данни в документи от други приложения;
импортиране на данни в ЕТ от други приложения и др.
Като основа за създаването на учебната програма и провеждането на упражненията по
практикума, послужи методическото пособие “Практикумът по Excel” (посочено в литературните
източници под номер 4), като всяка тема е допълнена с много задачи за самостоятелна решаване,
подбрани от източниците 1, 2, 8 и 14, както и с различни счетоводни, управленски, учебни (училищни),
транспортни и други таблични задачи, добавени от асистента, водещ практикума.
В таблица 2 е приведена учебната програма по практикума.

Таблица 2
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Т е м а
Модул I. Електронни таблици – основни понятия и дейности. MS Excel – 15 ч.
Тема I. Таблични данни и възможности на съвременните програми за ЕТ (Преговор) – 4 ч.
Основни понятия в електронните таблици.
Структура на таблицата.
Съдържание на клетка. Въвеждане на данни.
Редактиране на таблици.
Работа с файлове.
Графика.
Управление на бази от данни. Шаблони.
Известни програми за управление на електронни таблици.
Тема II. Таблични данни и възможности на съвременните електронни таблици – 2 ч.
Първо запознаване с MS Excel. Настройка на работния екран.
Запълване, редактиране, съхраняване и зареждане на таблици.
Тема III. Оформяне и автоматизиране на таблични изчисления – 9 ч.
Решаване на задачата за табулиране на функция.
Начини за адресация на блокове от клетки.
Формули, вградени функции.
Форматиране на клетки, числови формати.
Оформление и разпечатване на таблица.
Защита на информацията в таблицата.
Съставяне на щатно разписание на болница.
Именуване на обекти от таблиците.
Средства за автоматизация на изчисленията - подбор на параметъра.
Tипови задачи по обработката на масиви с използуване на ЕТ. Логически функции на ЕТ.
Модул II. Анализ на таблични данни, оптимизация на изчисленията и обмен на данни между
приложенията – 15 ч.
Тема I. Работа с ЕТ като с база от данни – 2 ч.
Сортировка и филтрация на данните.
Използване на ЕТ като с бази от данни.
Tърсeне на информация в БД по различни критерии.
Тема II. Връзка между таблици – 3 ч.
Работната книга на MS Excel.
Връзка на таблици и файлове с примера за обикновения училищен дневник на един клас.
Използуване на няколко листа от работната книга.
Използуване на таблични форми (таблици за данни).
Таблични форми с 1 променлива и таблична форма с 2 променливи.
Тема III. Числено моделиране с ЕТ – 3 ч.
Използване на функцията Търсене на решение.
Задача за прогнозиране.
Задача за определяне на оптимална входна такса.
Тема IV. Обмен на данни между MS Excel и други приложения на MS Windows – 2 ч.
Начини за обмен на данни между MS Excel и други MS Windows приложения.
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Импортиране на данни в MS Excel от други програми.
Експортиране на данни от ЕТ в други програми
Тема V. Ревизиране и извличане на данни – 3 ч.
Търсене и заместване на данните в MS Excel.
Използване на коментари в табличните документи на MS Excel
Възможности за ревизиране в MS Excel (Tools/Auditing)
Извличане и обобщаване на данни с таблици Pivot.
Тема VI. Visual Basic for Application – 2 ч.
Макроси в MS Excel.
Възможности за автоматизиране на работата с таблични данни с помощта на макроси.
Записване, създаване, съхраняване и изпълняване на макроси в MS Excel.

Оценката се формира на базата на тест по електронни таблици след приключването на първия
модул, контролна работа след успешно издържан тест и курсова работа в края на практикума, решаваща
определена таблична задача и графично представяща определени входни данни и получени резултати.
Тестът е създаден с и се апробира в средата на MS Excel, което дава възможност на студентите да
покажат знания и умения за работа с ЕТ (в частност с MS Excel) при даване на верния отговор на
съответния въпрос от теста.
3. Проверка и оценяване на знанията и уменията по практикумите “Текстообработка” и
“Електронни таблици”
За да приключи успешно съответния практикум, студентът трябва да е присъствал на практическите упражнения и: да има издържан успешно тест върху основните понятия от тематиката (оценка не
по-малка от 3); решена и оформена контролна работа; изпълнена и представена курсова задача. Практическата контролна работа показва уменията на студентите за самостоятелно решаване на практическите
задачи по тематиката на първия модул.
Проверката на знанията и уменията се извършва по един и същи алгоритъм и за двата практикума.
Крайната оценка по практикума е средно аритметично от трите оценки: тест, контролна работа и
курсовата задача.
Представената курсова задача показва владеенето на съответната информационна технология и
знанията и уменията на студентите за създаване, оформяне и отпечатване на текстов документ или
електронна таблица с данни. Всеки студент разработва самостоятелно своя документ по ТО и ЕТ,
решавайки персоналната задача, ръководейки се от критериите зададени от преподавателя.
А. За курсовата задача по практикума „Текстообработка”: да се наберат и оформят не по-малко от
четири печатни страници (разработка по зададена тема), като една от тях е титулна; шрифтът на знаците
да отговаря на определени стандарти и на условията в персоналното задание; форматирането на абзаците
да отговаря на определени стандарти и на условията в персоналното задание; творческо оформление на
страниците.
Б. За курсовата задача по практикума „Електронни таблици”: да се въведат таблиците от
персоналното задание (не по малко от три); табличните данни да се обобщят и обработят по
изискванията (по редове и колони); таблиците да се оформят (рамки, фон, шрифтове, подравняване на
съдържанието на клетките и др.); да се оформи една електронна бланка за попълване на входни данни и
получаване на търсените резултати (видът и съдържанието на входните данни и търсените резултати са
зададени в персоналното задание); да се подготви табличния документ за отпечатване.
4. Резултати
Резултатите от проведените досега упражнения по двата парктикума показват, че темите са не
само полезни и важни за колежаните от обсъжданите специалности, но и интересни, и забавни, което
спомага за по-доброто усвояване на учебния материал, за създаването на по-трайни умения за работа с
двете най-разпространени информационни технологии – ТО и ЕТ, а всичко това означава постигане на
целите на обучението по двата практикума.
Освен това, увеличаването на обема на самостоятелната работа в час стимулира интелекуалното
развитие на студентите и ги учи на самостоятелно решаване на проблемите – нещо, което е много важно
за специалистите-информатици (независимо от това, дали са с тесен или широк профил). Днес, когато,
завършващите студенти много трудно се реализират по получената специалност, е важно, те да
притежават не само необходимите базови знания и умения, но и умения за саморазвитие, още повече, че
информационните технологии са изключително динамична област и за да останат в нея, сегашните
обучаеми трябва непрекъснато да се самоусъвършенстват.
1.
2.
3.
4.
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STRUCTURED QUERY LANGUAGE – НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ
ИЗУЧАВАНЕТО НА ДИСЦИПЛИНАТА „БАЗИ ОТ ДАННИ И ПРИЛОЖЕНИЯ”
В СПЕЦИАЛНОСТ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”
Илхан И. Ибрям
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: АС. ИЛХАН ИСТИКБАЛ ИБРЯМ, ШУ ”ЕПИСКОП К.
ПРЕСЛАВСКИ”, ПК, ГР. ДОБРИЧ, E-MAIL: ILHAN_I_IBRYAM@YAHOO.COM
STRUCTURED QUERY LANGUAGE - AN INSEPARABLE PART OF STUDYING THE SUBJECT
OF DATABASES AND APPLICATIONS FOR INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALITY
Ilhan I. Ibryam
Abstract: Data bases are managed by the management system of the relational data bases. RDBMS
maintains a language of the system which creates and deletes them. For almost all RDBMS this language is SQL
– a set of instructions, defining and processing information. After the data base is created, the most common
commands of SQL are insert, update, delete, and select which correspondingly add, update and search for data
of the base.
Key words: SQL, Database, MySQL, Select
Structured Query Language (SQL) е език, проектиран специално за комуникация с бази от данни
(БД). В наши дни той е широко разпространен стандарт, използван от почти всички системи с бази от
данни. Базите от данни позволяват съхраняване на големи количества данни по организиран начин –
както биха били съхранени и в папките на картотека. Най-съвременните системи за управление на бази
от данни (Database Management Systems - DBMS) съхраняват данните в свързани таблици, така че се
наричат системи за управление на релационни бази от данни. Данните в тях могат да бъдат преглеждани
и обработвани чрез SQL команди. Изучаването на езика SQL е задължителна част от учебната дисциплина “Бази от данни и приложения”, включена в учебния план на колежанската специалност
„Информационни технологии”.
В настоящата статия ще спрем вниманието си на някои аспекти при съставяне на SQL заявки чрез
най-различен популярен софтуер. За да бъде изяснена същността на SQL, така че да може да бъде
прилагана навсякъде, American National Standards Institute (ANSI) дефинира всеки аспект от езика.
Първата публикация на стандартите е през 1989 г. и е позната като SQL-89. Спецификацията SQL-89 е
разширена три години по-късно с публикацията на SQL-92 от Обединен комитет на ANSI International
Standards Organization (ISO). Третата ANSI / ISO спецификация, SQL-99, е представена през 1999 г. и
засяга въпроси относно по-сложния SQL синтаксис, но всички основни характеристики се запазват, като
в SQL-92.
В обучението на студентите се представят начините, по които могат да бъдат изпратени SQL
заявки до база от данни, за да се запишат или да се извлекат данни, а именно:
• Директно въвеждане на данни чрез интегрирано приложение, представляващо SQL клиент,
част от DBMS пакета – това е най-директният метод;
• Въвеждане чрез друго приложение, представляващо SQL клиент – този метод комуникира с
базата от данни с помощта на междинен софтуерен “драйвер”. При Windows системи това
обикновено са Open DataBase Connectivity (ODBS) драйвери за източници на данни.
• Чрез скрипт – често може да бъде срещнат на уеб сървърите. Използва се за динамична
комуникация с помощта на скриптов език като PERL или PHP.
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От интегрирана развойна среда (Integrated Development Environment – IDE). Програмистите,
използващи такава среда, като например Microsoft Visual Basic, могат да създават програми,
които обединяват SQL заявки с база от данни.
При съставянето на SQL заявки студентите имат възможност да се запознаят със различен широко
разпространен софтуер, като така те придобиват по-широк поглед и им дава възможност за правилен
избор на подходящия софтуер в конкретната ситуация. Изброяват се системите за управление на бази от
данни (СУБД) и се посочва във всяка от тях начина за съставянето на въпросната SQL заявка. Ето и
някои от тях: Oracle е популярна и често използвана СУБД в света на търговията. В Oracle 8 и Oracle 9
има включен инструмент за управление, наречен Enterprise Manager, който съдържа възможност, наречен SQL Worksheet. Това е пространството, в което може да се въвеждат SQL заявки, за да бъдат
изпълнени в базата от данни. DB2 е друга мощна много-платформена система, която се предлага с голям
пакет от инструменти. Той включва Query Management Facility (QMF), който позволява да бъдат
въвеждани SQL заявки за изпълнение в база от данни. Системите за управление на SQL бази от данни на
Microsoft са често употребявани на компютри, работещи с операционна система Windows. Те предлагат
впечатляващ набор от възможности – включително и инструмент, наречен SQL Query Analyzer (анализатор на SQL заявки), който може да бъде използван за изпращане на заявки към база от данни. Друга
популярна програма за работа с бази от данни това е Access (включена като част от пакета Microsoft
Office). Използва се най-вече от потребители на Office, отделени компютри или малки мрежи. Тя
включва инструмента Query Designer за изпращане на SQL заявки към база от данни. Visual Basic 6
включва инструмента Visual Data Manager, който позволява да бъдат въвеждани SQL заявки към база от
данни чрез OBDC.
Най-популярният в света сървър с отворен код за бази от данни е безплатният MySQL, който се
разпространява с интегриран SQL клиент.
Поставяйки си за цел формиране и развиване на умения за работа с SQL заявки и обработка на
данни в база от данни, ще се спрем на работната среда Microsoft Access на Microsoft Office. Студентите се
запознават с основната среда за работа с база от данни. В семинарните упражнения се разглеждат
следните теми:
1) Първи стъпки в SQL – В тази тема студентите се запознават с основните SQL заявки за
разглеждане на бази от данни, за създаване на нови и за изтриване на съществуващи, а именно командите: show databases, create database, create database if not exists, drop database, drop database if exists.
Запознават се с понятието „първичен ключ” (primary key) – уникален идентификатор за всеки запис.
2) Създаване на таблици в база данни – Тук вниманието е насочено към таблиците, които
съхраняват данните в редове и колони. В примерите, които се използват, се набляга на това как
студентите самостоятелно да създават таблици, да определят типа на данните във всяко поле и как да го
ограничават чрез модификатори. Запознават се с командите за: разглеждане на таблиците в база от
данни, създаване на таблица, изтриване на таблица, установяване на първичен ключ и др. Особено
внимание се отделя на спецификаторите на данни, които могат да се използват, когато се дефинира
колона на таблица.
3) Въвеждане на данни в таблици – В тази тема на обучаемите се демонстрира как да въвеждат
данни в таблици в БД. Подбраните примерите показват как да вмъкват цели или части от редове. Друга
цел на тази тема е студентите да се научат как да обновяват и изтриват съществуващи вече данни в
таблица.
4) Извличане на данни от таблици – Тук се описва основните методи за извличане на информация
от таблици в база от данни. Демонстрира се селективното обработване на специфични колони и полета.
Основна задача е студентите да се научат да използват SQL заявките по ефективно, а именно –
извлечените данни да могат да бъдат съхранени динамично в нови таблици.
5) Сортиране на извлечени данни – Със тази тема е показана възможността извлечените данни да
се сортират по различни начини: по възходящ или низходящ, азбучен или числов ред.
6) Стандартно филтриране на данни – Идеята в тази тема е да се демонстрира на студентите
начинът, по който заявките Select могат да извличат специфични данни чрез задаване на сравнителен
текст. В примерите са посочени голям брой оператори за съпоставяне, които могат да бъдат използвани
за селективни сравнения. Обучаемите усвояват самостоятелно начина на извличане на информация от
таблица с база от данни след сравнителен текст.
7) Комплексно филтриране на данни – Тази тема е свързана пряко с предходната, като се въвеждат
логическите оператори. Те позволяват на клаузата Where в заявката Select да се определи голям брой
условия за избор на данни от таблица. Демонстрира се начина, по който се използват заместващите
знакове (като например %) за претърсване на данните в низ за специфични поднизове или знакови
шаблони. Студентите чрез примери усвояват синтаксиса на сравняване на повече от една стойност –
Select данни From име на таблица Where колона=стойност And колона=стойност; и др.
8) Генериране на полета с изчисления – Тук особено внимание се обръща на темата за
обработените полета (тези, в които е включено изчисление) в таблици в база от данни. Започва се с
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обяснение какво представляват те и по какъв начин могат да бъдат полезни. С помощта на примери се
демонстрира начинът на създаването им и използването на псевдоними за означаването им.
9) Манипулиране на данни – В тази тема студентите се запознават с функциите на SQL, които
позволяват конвертиране и манипулиране на данни. Демонстрира се манипулирането на текстови
низове, дати, числа и на типове данни. Идеята тук е всеки студент да разбере всъщност какво е една
функция на SQL – ключова дума, която прилага точно определена, предварително зададена операция
върху част от данни. Данните могат да включват както единичен елемент, така и списък от няколко,
отделени помежду си със запетаи, в зависимост от естеството на функцията.
10) Групиране на данни от таблица – Какъв всъщност е смисълът на тази тема? Смисълът се
състои в това да могат да се използват „агрегатните”функции на SQL за да се получат обобщени
стойности за таблица. Целта е студентите да умеят да групират информацията и да могат след това да
филтрират създадените групи.
12) Сложни заявки – В тази тема обучаемите се запознават с по-сложни техники за извличане на
данни от множество таблици с една заявка. Друга важна задача е да могат да комбинират резултатите от
няколко заявки Select в едно „множество от резултати”.
Завършващият етап от обучението по дисциплината е проверка и оценка на знанията на
студентите чрез тест и самостоятелна задача.
Изводи и препоръки:
В семинарните упражнения по бази от данни е показана гъвкавостта на SQL и е обяснено, как
може да се приложат разгледаните възможности при решаването на съвсем реални проблеми. Няколко
теми са посветени за въведение за въведение в най-известните разширения на SQL.
Целта на семинарните упражнения по бази от данни в задължителния курс по информационни
технологии не е да поставя основата за подготовка на бъдещи програмисти, а по-скоро да добият
представа за това какво е SQL, език за структурирани заявки, какви са елементите на езика, кои са
основните езикови инструменти и как с тяхна помощ могат да се описват компютърни алгоритми.
Като се имат предвид така формулираните цели предлагания хорариум и обем от знания е
напълно достатъчен за усъвършенстване на общата култура на обучаемите в това направление. В никой
случай този обем не би бил достатъчен за да се научат студентите да програмират самостоятелно заявки
на SQL към определена БД.
В семинарните и практически упражнения би било добре да се предлагат теми за курсови работи,
пряко свързани с учебната и административна дейност на Колеж-Добрич за изграждането на релационна
база от данни в помощ на учебното заведение.
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REVIEW OF THE EXISTING DATA BASES
Ilhan Ibryam, Ivelin Ivanov
Abstract: A good definition of data bases is that data bases are a collection of organized facts. This
definition covers a big area of the real world. Each one of the well-known storage devices is a data base. The
problem is that some data base devices do not supply any input means of automatical sorting, printing or data
management. To make this possible we need a system for data base management. The paper backs up the topic
accentuating the review on part of the existing data bases. We describe the relational data bases and the
concepts connected with them.
Кey words:Database, variable, relations, models.
Релационният модел на организация на данните възниква в края на 60-те години на базата на
съществуващите системи за управление на бази от данни. В по-голямата си част въпросните системи са
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възниквали като реализация на оригинални идеи, насочени към решаването на строго специфичен
проблем, като впоследствие са били разширявани. В процеса на разширяване, обаче първоначалната
организация на данните често се е оказвала неефективна, а понякога и напълно безполезна, в резултат на
което системата е ставала ненужно сложна и тромава. Релационният модел е първата сериозна крачка по
посока на опростяване и универсализация на средствата за управление на базата от данни. Днес той е
безспорен лидер при организацията на данните и предлага мощни и същевременно прости решения на
широк кръг задачи от икономически, научен и приложен характер. Релационно организираните бази от
данни се използват навсякъде, където се изисква съхраняване, актуализация, търсене и сложна обработка
на данни, достъпни за един или повече потребители едновременно.
През последното десетилетие обемът на съхраняваните от отделните организации данни нарасна
лавинообразно, а общият обем на вложените от компаниите средства с цел модернизация на бизнеса
надхвърли милиарди долари. Тези мащабни инвестиции са продиктувани от схващането, че в
съвременния бизнес просперират тези фирми, които умеят да анализират, синтезират и ползват
натрупаната информация за вземане на правилни и навременни бизнес решения. Ето защо основните
усилия днес се насочват към категоризиране и отсяване на ценната информация.
Спокойно бихме могли да заявим, че днес повечето организации разполагат с достатъчно данни, за
да вземат сериозни бизнес решения. За съжаление, обаче в по-голямата си част тази огромна по обем
информация се пази в релационни бази от данни или в наследени стари системи (мейнфрейми, работни
станции и сървъри) и рядко се използва за анализ и вземане на критически бизнес решения. Основният
проблем днес се крие не толкова в количеството на данните, колкото в тяхната организация и представяне. Именно във връзка с нарастването на обема на данните за пръв път проличаха някои от сериозните
недостатъци на релационния модел.
Класическата структура на релационната база от данни е насочена към извършване на транзакции
в реално време OLTP (On Line Transaction Processing) и е оптимизирана за съхраняване на огромни
количества данни за транзакции. Във връзка с нарастването обема на съхраняваната информация напоследък започнаха да се налагат друг вид релационни модели — складовете от данни (data warehouse),
чиято структура улеснява анализирането на данните. Докато OLTP системите са предназначени за
извличане на информация вътре в системата за управление на релационни бази от данни (RDBMS —
Relational Database Management System), складовете от данни предполагат главно външен достъп.
Несъмнено релационният модел е бил, е и ще продължи да бъде най-подходящата организация за
съхранение, актуализация и извличане на конкретни данни от огромни по обем бази. Същевременно
обаче, дори и организиран като склад от данни, той не позволява бързо и лесно структуриране, анализиране и отсяване на съществената информация. Именно тук на помощ идва оперативната аналитична
обработка в реално време OLAP (On-Line Analytical Processing), разглеждана като основно стратегическо
направление в развитието на информационните системи. Използването на OLAP съвместно със складове
от данни, предлага мощен и гъвкав метод, съчетаващ предимствата на двата подхода.
Какво е OLAP? Може би най-точното определение е даденото от съвета по OLAP — консорциум
от производители на OLAP-продукти.
OLAP определение: Оперативната аналитична обработка в реално време OLAP е категория от
областта на програмното осигуряване, предоставяща възможност на аналитиците, мениджърите и ръководителите да проникнат в дълбочината на данните, използвайки бърз еднообразен оперативен достъп
към най-широк спектър от всевъзможни представяния на информацията, получени от първичните данни
с цел отразяване на различни аспекти на реалната дейност на предприятието. Функционалността на
OLAP се дължи на динамичния многомерен анализ на консолидирани данни за предприятието, насочени
към поддръжка на следните аналитични и навигационни видове дейности на крайния потребител:
- Изчисления и моделиране, приложени към измерения и/или техни конкретни елементи,
използващи информация за йерархиите;
- Анализ на временните тенденции на различните показатели;
- Извличане на сечения на многомерните представяния с цел визуализация на екрана;
- Преход към по-дълбоко равнище на детайлизация;
- “Ротация” на многомерните представяния.”
Макар и сравнително нова технология, OLAP успя бързо да набере скорост и днес на пазара могат
да се намерят множество конкурентни продукти на компании като Oracle, Informix, IBM, Pilot Software и
др. За съжаление, обаче за момента липсва общ стандарт за OLAP средствата и всеки разработчик
предлага свое собствено решение със специфична терминология и език за описание на заявките към
базата. (При релационните бази от данни нещата са твърдо стандартизирани и практически всички
средства поддържат като език за описание на заявки към базата SQL — Structured Query Language).
Oracle Corporation е сериозна компания, нареждаща се сред IT фирмите непосредствено след
Microsoft по финансови приходи, с големи възможности за налагане на нови технологии, безспорен
лидер на пазара на средства за управление и поддръжка на релационни бази данни. Самият продукт
Oracle Express Server вече е излязъл от детската си възраст (на пазара се предлага шестата поред версия
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на продукта, която именно ще бъде разгледана по-долу) и е успял да се утвърди като водещо средство за
разработка на OLAP приложения.
Еxpress Server е високопроизводителен многопотребителски OLAP сървър за манипулация с
многомерни структури от данни. Всеки елемент на данните се отнася към индивидуална клетка на
многомерен куб, чиито оси се наричат измерения. Сървърът е силно оптимизиран за бързо изпълнение на
произволни нерегламентирани заявки за търсене по произволно измерение, както и за разнообразни
преобразувания на изходните данни, зададени чрез формули, в реално време. Обработваната информация може да се съхранява в многомерни структури на OLAP сървъра, което води до минимално време за
достъп, практически независещо от вида и обема на информацията; или пък да се зареждат от
релационна или друга база от данни в реално време (продуктът се предлага стандартно с богата колекция
от native и ODBC драйвери). Оптимални резултати се постигат при хибриден вариант.
Ето някои ключови понятия в Oracle Express Server: измерения, променливи, отношения, формули,
модели и йерархии, като за всяко понятие ще посочваме съответния му аналог в релационния модел.
Измеренията: Измерението (dimension) е ключово понятие в Express и обикновено представя
реални физически обекти, процеси и явления, за които ще се съхранява информация. Аналог на
измерението в релационния модел е първичният ключ (primary key). Всяко измерение се характеризира с
тип и представлява крайно дискретно едномерно множество от обекти (стойности). Допустими типове са
text (низ до 32Kb), ID (низ до 8 символа, оптимизиран за бързо търсене), integer, conjoint (за съвместяване
на размерности) и времевите размерности: day, week, month, quarter, year. В Express Server не съществува
никакво ограничение относно броя на дефинираните измерения, като броят на стойностите за конкретно
измерение не бива да надвишава 268 милиона.
Променливите: Под променлива (variable) в Express се разбира многомерен куб или масив, в който
се съхраняват конкретни стойности. Осите на куба се избират измежду вече дефинираните в базата
измерения, като броят им не може да надвишава 32. Променливата може да бъде и безразмерна, т.е. да
представя единствена стойност, подобно на класическите променливи в математиката. В релационния
модел на променливата съответства стълб от таблица, неявяващ се първичен или вторичен ключ (фиг.1).

Фиг.1 Променливи
На всяка допустима комбинация от стойности на измеренията на дадена променлива съответства
точно една клетка от многомерния куб, в която може да бъде записана точно една стойност, като броят
на клетките в конкретен многомерен куб не може да надвишава 263. При дефинирането на променлива
освен измеренията, по които ще се измерва, се задава и тип на стойностите, които ще приемат клетките
от съответния й куб. Типът е общ за всички клетки на куба и може да бъде: decimal (плаваща запетая),
integer (целочислен), shortdecimal, shortinteger, id, text, boolean и date. Следва да се отбележи, че
множествата от допустими типове за измеренията и за променливите се различават.
Отношенията: Отношенията (relations) дефинират релации между измерения от вида един-къмедин или един-към-много и са еквивалентни на отношенията между първичен (primary key) и вторичен
(foreign key) ключ в релационния модел. Например, бихме могли да дефинираме отношение между отдел
на дадено предприятие и град, както и между град и административна област и др. На базата на отношенията в Express могат да се изграждат йерархии, дървовидни и мрежови структури. Отношенията се
използват за избор на стойности на измеренията. Например, въз основа на дефинираното отношение
между отдел и град, бихме могли да разглеждаме отделите на дадена фирма само за конкретен град (градове). Други важни приложения на отношенията е изграждането на йерархии и агрегирането на данните.
Йерархиите: В многомерния свят на Express Server измеренията често биват рекурсивни и йерархични. Например, бихме могли да създадем текстово измерение KLIENT, съдържащо: София, Русе, Търговище, Велико Търново и Ловеч. Прибавяйки към KLIENT стойностите: София-област, Русенска област
и Ловешка област, бихме могли в рамките на същото измерение да изградим проста йерархия между
град и административна област. В рамките на едно и също измерение бихме могли да изградим повече от
една йерархия върху същите данни, както и йерархии между елементи на различни измерения. Няма
ограничение за максималния брой нива в йерархиите, както и за максималния брой йерархии в рамките
на едно измерение (фиг.2).

143

Фиг.2. Йерархии
Времето: Express предлага изключително гъвкавата манипулацията с времето. Между времевите
измерения, независимо от типа им day, week, month, quarter или year, съществува неявна връзка (implicit
relation) и потребителят е освободен от грижата по явното изграждане на съответно отношение. Възможно е дефиниране на времеви измерения с нестандартна размерност, например 3 дни, 2 седмици и други,
като Express автоматично ще създаде съответните неявни връзки с останалите времеви измерения.
Началото на година, месец, седмица може да се предефинира за конкретно измерение. Express предлага
множество времеви функции, позволяващи намиране на предишни или следващи периоди от време, преобразуване, агрегиране и разбиване на периоди. Така например, разполагайки с данни за движението на
продажбите по месеци, бихме могли да ги разбием и да изчислим вероятното им движение по седмици.
Изрази и формули: Изразите в Express представляват комбинация от променливи, константи,
обръщения към срезове на кубове (QDR — Qualified Data Reference), функции и оператори, и подобно на
променливите се характеризират с измерения и тип. Формулите са еквивалент на представянията (view)
в релационния модел. Под формула в Express се разбира специален вид променлива, чиято стойност се
изчислява динамично въз основа на някакъв израз в момента на обръщение към нея. В базата се
съхранява самият израз, но не и резултатите от неговото пресмятане.
Как Express пресмята стойността на изрази, съдържащи променливи или QDR? Всяко измерение
може да се използва от неограничен брой променливи като в такъв случай се поделя между тях. Така
например, бихме могли да дефинираме времево измерение MESEC, използвано едновременно от едномерните променливи INFLACIJA и LIHWEN_PROCENT и двумерната SREDEN_KURS_MESEC
(измервана и по id-измерението KOD_WALUTA) и винаги да бъдем сигурни, че трите променливи се
измерват с едни и същи месеци. При добавяне, премахване или преименуване на стойности на
измеренията, това автоматично ще се отрази на всички измервани по тях променливи. Това позволява на
Express коректно да изчислява изрази от вида на:
INFLACIJA - LIHWEN_PROCENT
Резултатът от горната операция е едномерен куб, измерван по MESEC. В случай, че за някой месец
от MESEC една от двете променливи има стойност N/A (т.е. липсва), резултатът за съответния месец ще
бъде NA. Класически пример за многомерна променлива е SALES, измервана по месец, продукт и отдел.
Ако дефинираме други две променливи EXPENSE и PROFIT със същите измерения, бихме могли да
изчислим обема на чистата печалба като разлика на продажбите и разходите така:
PROFIT = SALES - EXPENSE.
Не е необходимо променливите да имат еднаква структура, за да могат да се прилагат аритметични операции над тях. Така например, ако дефинираме променливи PRICE, измервана по месец и
продукт, и UNITS, измервана по месец, продукт и отдел, то бихме могли да изчислим продажбите по
формулата:
SALES = PRICE * UNITS
Въпреки че PRICE има едно измерение по-малко, Express автоматично ще изравни измеренията и
ще върне верен резултат.
Езикът: Тъй като SQL се оказва непригоден за манипулация над многомерни обекти, в Express
Server е реализиран собствен гъвкав процедурен език — Express, поддържащ конструкции за цикъл, за
условно и безусловно предаване на управлението, за създаване на процедури и функции на ниво база и
др. Същевременно се поддържат практически всички стандартни SQL команди, необходими за достъп,
зареждане и динамична манипулация с релационни бази данни. Едно от интересните решения в езика се
отнася до избора на данните, с които се работи. Докато в SQL изборът се задава в WHERE-клауза, като
част от командата SELECT, в Express изборът е изнесен в отделна команда LIMIT, манипулираща с
достъпните стойности на измеренията. Така, ако издадем командите:
> LIMIT MESEC TO JAN97 TO FEB98
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> LIMIT DEN TO MESEC
> LIMIT GRAD TO София Русе Ловеч
зададените ограничения ще се отразят върху всички променливи, измервани по DEN, MESEC и GRAD.
Това позволява на Express да намали необходимото време за достъп до данните — след като веднъж сме
направили своя избор, до издаване на нов LIMIT работим само с избраните данни. Разбира се, в езика е
предвидена и възможност за обръщение към специфични данни, без да се налага издаване на команди
LIMIT и без изменяне на текущия статус на измеренията. Така например, ако искаме да видим
продажбите за декември 2003 и януари 2004г. за софийския отдел на фирмата, бихме могли да издадем
командата
> REPORT SALES(MESEC DEC03 JAN04, OTDEL ‘София’)
Горната команда използва QDR (Qualified Data Reference), за да посочи нужните стойности на
измеренията.
Моделите: Моделите (models) са едно от най-мощните разширения на езика. Моделът е специален
вид подпрограма, оперираща над едно или повече измерения и представлява последователност от
взаимнозависими присвоявания, действащи върху променливи или стойности на измерения. Така
например, в модел MYMODEL, базиран на GRAD, бихме могли да напишем следното уравнение:
Русенска област = Русе + Търговище
В резултат на изпълнението на MYMODEL с параметър променлива SALES, измервана по MESEC,
PRODUCT и GRAD, данните за Русенска област ще бъдат изчислени като сума на съответните данни за
Русе и Търговище и записани в SALES. Моделите не са свързани с конкретна променлива и не зависят от
броя на измеренията на подадения параметър. Могат да работят върху повече от едно измерение, както и
да се наследяват един друг. С тяхна помощ без особени усилия могат да се създават сложни what-if
анализи, описващи прогнози за развитието на предприятието, зависещи от наличните данни и от
подадени от потребителя параметри.
Връзка с други бази от данни: Express Server се доставя стандартно с богата колекция от ODBC и
native драйвери за достъп до релационни и други бази от данни, електронни таблици, текстови файлове и
други. Достъпът до данните се улеснява значително при използването на Express Spreadsheet Add-In,
Express Administrator и Relational Access Manager.
Express Spreadsheet Add-In осигурява интерфейс за достъп на електронни таблици като Excel до
Express бази данни.
Express Administrator е средство за администриране на Express бази от данни. С негова помощ
могат да се съдават нови и редактират съществуващи Express бази, да се дефинират, редактират и
премахват измерения, променливи, формули, модели, програми на ниво база, отношения, множества от
стойности (valuesets), да се създават и поддържат йерархии в рамките на едно или няколко измерения и
др. Express Administrator предлага изключително лек начин за импортиране и достъп до данни от други
бази. За всяка импортирана колона на таблица или представяне (view) от релационната база се посочва
съответен обект-приемник (измерение, променлива или отношение) от Express базата. Express
Administrator генерира автоматично програма на езика Express, извършваща съответното импортиране,
след което я стартира. Програмата се запазва в базата, което позволява нейното модифициране и
многократно изпълнение с цел актуализация на данните. Разбира се, опитният потребител би могъл
изобщо да се откаже от автоматичното генериране и да състави своя собствена програма, изполваща
вградените в езика Express SQL конструкции.
Relational Access Manager е специализирано средство за достъп до релационни бази данни,
електронни таблици, текстови файлове и др., осигуряващо на Express приложенията достъп до складове
от данни (Data Warehouse), без изрично да изисква съхранение на данните в база данни Express.
Relational Access Manager съдържа три компоненти: Relational Access Administrator, описващ структурата
на Express данните и начина на достъп до RDBMS; Build Module, създаващ нови или актуализиращ
съществуващи Express бази; и Runtime Module, осигуряващ на Express приложенията средства за достъп
до RDBMS по време на изпълнение.
Клиентът: Oracle Corp. предлага като отделен продукт високопроизводителна визуална среда за
разработка на Express приложения — Oracle Express Objects, чийто език Express Basic е синтактично
съвместим с Visual Basic. Достатъчно е да изтеглим с мишката произволна променлива, измерение или
формула от списъка на достъпните в базата обекти (прозорецът Database Browser) върху прозореца на
приложението, за да създадем съответна таблица или графика. Многомерните обекти се визуализират
като двумерни. За целта две от измеренията се избират за базови, а стойностите на останалите се
появяват в прозореца на приложението като падащи списъци. Над таблицата (графиката) се появява
ивица на измеренията (dimension bar), позволяваща на крайния потребител по време на изпълнение на
приложението да избира показваните стойности на измеренията, както и да променя реда, в който
измеренията се визуализират върху ивицата, чрез просто провлачване с мишката, в частност задавайки
нови базови измерения. Крайният потребител има пълна свобода на действие и по подразбиране може да
променя по време на изпълнение на приложението почти всичко — цвят, размери и местоположение на
обектите и т.н., стига това да не е забранено изрично.
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Oracle Express Analyzer е инструментално средство за анализ, предназначено за крайния потребител. Продуктът изпълнява всички приложения, създадени с Oracle Express Objects и позволява бързо и
лесно публикуване на произволни таблици и графики в OLAP Web сайт, разширявайки възможностите за
анализиране на произволни данни, разположени в или достижими чрез Express Server.
Освен изброените средства, Oracle Corp. предлага три готови приложения за достъп, изчисления и
съвместно използване на информация относно продукти, пазари, канали на разпространение, сценарии,
времеви периоди, бюджет (фактически и/или прогнозен) и др.: Oracle Sales Analyzer, Oracle Financial
Analyzer и Oracle Financial Controller.
Express и Web: С помощта на Oracle Express Web Publisher, add-in за Oracle Express Objects и
Oracle Express Analyzer във Web могат да се експортират под формата на таблици и графики
всевъзможни OLAP анализи, базирани на данни, достъпни чрез Express Server. OLAP web сайтът е изцяло
обектноориентиран — поддържат се обекти като WebSite, WebBriefing, WebPage, WebGraph (експортира
се като Java аплет или VRML — Virtual Reality Modeling Language обект) и WebTable.
В заключение бихме могли да кажем, че OLAP технологията е мощно оръжие в жестоката борба за
оцеляване в съвременния бизнес, вдъхващо нов живот на купищата информация в старите релационни
бази от данни. Чрез подходящо структуриране, категоризиране и отсяване на ценната информация в
реално време, OLAP позволява на ръководителите да вземат оптимални бизнес решения, предоставяйки
им възможността да погледнат на процесите и явленията, свързани с развитието на конкретното
предприятие, в дълбочина, без да се налага да се отказват от традиционния релационен модел на
организация на конкретните данни. С появата на продуктите от фамилията Oracle Express за пръв път
стана икономически целесъобразно и административно възможно внедряването на OLAP технологията
практически във всяко предприятие — разработчикът ползва евтината Windows NT платформа, а данните
достигат до потребителя с помощта на обикновен Web-браузър.
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Word processing for the Information Technology college degree course.
Key Words: GNU GPL, OpenOffice.org, Abiword
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Според различни източници много голям процент от потребителите, използващи операционната
система (ОС) Windows, в своята работа използват Microsoft Office. Това е офис пакет, разработен от
компанията Microsoft, продукт включващ в себе си текстообработващ модул, модул за работа с
електронни таблици, модул за работа с презентации, приложение за работа с релационни бази от данни и
др. приложения. Продуктът на компанията Microsoft е лицензен продукт със затворен код и лицензирано
споразумение, което защитава авторските права на компанията разработчик.
Разглеждайки учебните програми по дисциплината „Информационни технологии” в средния курс
на обучение в Република България се вижда, че в частта за работа с текстообработващи програми
Министерството на образованието и науката (МОН) е предвидило учениците да се запознаят с горе
споменатата програма MS Office. Поради това МОН закупи лицензиран пакет от компанията Microsoft за
всяко учебно заведение, в които се включени пет диска с ОС Windows и офис пакета MS Office. Въпреки
това може да се заяви, че работата само с една програма стеснява кръгозора на обучаемите и подтиква
към нерегламентирано използване на този продукт и работа с пиратски софтуер. Това поставя пред
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преподавателите задача да разширят кръгозора на обучаемите в това направление с помощта на
практикума. За целта ние се спираме на използването и на други приложни програми, които по нищо не
отстъпват на MS Office.
Една от основните причини да се спрем на програми с отворен код е фактът, че това са
приложения, разработвани от група хора на доброволен принцип. Преимуществата на тези продукти не
са само това, че са безплатни. Тези приложения са защитени от GNU General Public License (GNU. GPL)
и този лиценз поставя някои изисквания за разпространение на софтуер от този вид. Едно от ограниченията, които се налага, е всички производни програми да са също свободен софтуер, лицензиран под
GNU GPL. Под този лиценз са защитени не само приложни програми но и ОС като Linux, не трябва да
забравяме, че съществуването на тази ОС е започнало като училищен проект. Друго преимущество е
фактът, че всеки може да се включи към разработката на дадено приложение и да предложи свои
промени или да модифицира програмата, да създаде локализация за даден език или да предложи свои
модули. И не на последно място, всеки може да сваля приложението от Интернет и да го разпространява
свободно. Последното позволява на преподавателите да разпространяват приложенията сред своите
обучаеми за работа на домашните им компютри без да се страхуват, че ще нарушат каквото и да е
лицензирано споразумение.
Един много добър заместител на MS Office е OpenOffice.org. Основно преимущество на
OpenOffice.org е, че е лицензиран под лиценз GNU, но не само това. Офисът се разпространява и с
отворен код (open source). Може да се свали от Интернет на адрес - http://www.openoffice.org/, на който
може да се намери най-новата актуална версия и програмния код.
Проектът започва своето съществуване през 2000 г. В OpenOffice.org са включени следните
програми :
- OpenOffice.org Writer – текстообработваща програма, заместваща MS Word;
- OpenOffice.org Calc – програма за работа с електронни таблици, заместваща MS Exel;
- OpenOffice.org Draw - допълнение към OpenOffice.org, служи за създаване на графични
изображения, векторна графика;
- OpenOffice.org Impress – програма за работа с презентации еквивалент на MS PowerPoint;
- OpenOffice.org Match - служи за изготвяне на математически документи и формули Equation.
Самия пакет e предвиден да работи под различни ОС като Windows, Linux и др. Само до 2003 г. са
направени над 20 милиона сваляния от сайта на проекта. Проектът има над 109 000 регистрирани
потребители и над 51 проекта, голяма част от които ръководени от доброволци. Разработват се над 59
локализации за OpenOffice.org, а разработчиците и помощниците в проекта са над 280 по целия свят.
Едно от предимствата на OpenOffice.org Writer е способността му да работи с множество текстови
формати, между които е и форматът на Microsoft *. doc. Интерфейсът на програмата на пръв поглед е
идентичен с този на MS Office, но това е само на пръв поглед (фиг.1)

фиг.1
Програмата притежава способността за експортиране на файловете в PDF, tex (LaTeX 2e) и
XHTML. Работа с таблици, графики, форматиране на параграфи, графични обекти, математически формули, работа с няколко документа и всички други действия присъщи на работа с една текстообработваща програма. Единственият недостатък на програмата беше липсата на проверка на правописа на
български и сричкопренасянето, но тъй като продуктът е с отворен код, то сега и този въпрос е решен с
допълнителните модули Ooo-spell-bg.zip и Ooo-hyph-bg.zip. Те се разархивират в програмата на точно
определено място и с лека корекция в два файла програмата започва да проверява правописа на
български и да прави сричкопренасяне. Това показва, че всеки може да прави корекции в програмния
код на продукта и да го приспособява за своите нужди, нещо, което не може да се направи с продукта на
Microsoft. A това да се разгледа програмата отвътре, е едно от нещата, което е необходимо на студентите
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от специалност „Информационни технологии”, защото тези студенти изучават дисциплини като:
„Програмиране на С++”- І част, „Програмиране на С++”- ІІ част, „Структури от данни”, „Обекноориентирано програмиране” и „Софтуер в графично ориентирани среди”. В OpenOffice.org има
стартиран проект за локализирането му на български.
От всичко казано до тук можем да заключим, че програмата OpenOffice.org Writer има своите
положителни страни и е достоен заместник на MS Word.
Друг продукт, които може да се използва вместо комерсиалните текстообработващи програми, е
AbiWord (на фиг.2 е показан работния екран на програмата). Това е програма с отворен код, която работи
под различни ОС и е с неголеми размери. Инсталационният файл е пет мегабайта. Може да се свали от
домашната страница на проекта на адрес - http://www.abisource.com/, на която е най-новата актуална
версия. Програмата поддържа голяма палитра от файлове, с които работи и има лесен интерфейс за
работа на потребителите. Програмата поддържа над 30 речника, но за жалост все още не се подържа
български и липсва локализация на роден език.

фиг. 2
В много страни включително и в страните от Западна Европа се набляга на работата и обучението
на програми с отворен код. Учебните заведения използват този софтуер за обучение на ученици и
студенти. Тази практика за съжаление не се прилага масово в нашето образование, което навежда на две
възможности: или ние, българите, сме достатъчно богати, за да си плащаме за работа с комерсиални
продукти, или не сме оценили преимуществата на програмите с лиценз GNU.
Целта на тази статия е да запознаем колеги преподаватели с нашия опит в използването на
програми от този вид в часовете по дисциплините от учебния план на колежанската специалност
„Информационни Технологии”.
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CAS МAPLE В ЛАБОРАТОРНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ
ПО AНАЛИТИЧНА ГЕОМЕТРИЯ
Милен Д. Павлов
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: АС. МИЛЕН ДИМОВ ПАВЛОВ, ШУ ”ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ”, ПК, ГР. ДОБРИЧ, E-MAIL: PEDCOLLEGE@DOBRICH.NET
CAS MAPLE IN THE PRACTICAL SEMINARS IN ANALITIC GEOMETRY
Milen D. Pavlov
Abstract: The current article presents the introduction to the educative process of a methodology for
using the maple system in the practical seminars in the mathematical disciplines for the specialities in CollegeDobrich. This is illustrated by means of the subject contents in analitic geometry the developed educative and
methodological set includes a methodological model of teaching, syllabus and contents of the practical
seminars.
Key words: Maple, practical seminars.
Компютърната програма Maple изпълнява алгебрични и математически изчисления. С нея могат
да се изобразят графичните резултати по много различни начини. Много полезен се оказва и интерфейсът на Maple за създаване на документи с интегриран текст, математически символи, графики и
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хипервръзки. Maple оперира със символни математически изрази, което дава възможност по късно тези
символи да получт числена стойност. Тези и други способности на Maple улесняват студентите в
решаването на задачи, които изискват сложни и трудоемки изчисления. В лабораторните упражнения по
аналитична геометрия на специалността “Информационни технологии” на Колеж-Добрич към ШУ
„Епископ К. Преславски” с Maple се представят основна част от задачите, разгледани преди това на
семинарите със стандартните методи на аналитичната геометрия. Визуализацията и анимацията на
задачите с този математически софтуер ги прави достъпнини и интересни.
Ще спрем на задачи от векторното смятане, уравнения на прави и равнини, както и някои линии и
повърхнини.
1. Да се намери лицето на триъгълник зададен с координатите на неговите върхове: А(x1,y1),
B(x2,y2) , C(x3,y3).
Ако вземем за координатите по-големи числа изчисленията стават доста трудоемки. Нека да
използваме Maple и специалния подпакет LinearAlgebra за обучение на студенти по линейна алгебра.
Лицето на триъгълник, зададен с координатите на своите върхове, е половината от
детерминантата, чиито първи два стълба са координатите на върховете на триъгълника, а третия стълб се
състои от единици.
with(LinearAlgebra):

x1 y1 1


S := x2 y2 1


x3 y3 1

S:=Matrix([[x1,y1,1],[x2,y2,1],[x3,y3,1]]);

S1:=abs(Determinant(S))/2;

S1 :=

1
x1 y2 − x1 y3 + x2 y3 − x2 y1 + x3 y1 − x3 y2
2

x1:=157;y1:=121;x2:=-32;y2:=165;x3:=-15;y3:=43:
S1 := 11155
S1:=abs(Determinant(S))/2;
След като сме намерили лицето на триъгълника, може да потърсим височината, спусната от някои
от върховете.
За задачи свързани със скаларно, векторно и смесено произведение ще ползваме специалния
подпакет VectorCalculus за обучение на студенти по аналитична геометрия.
Въвеждаме вектори, дължина на вектор, скаларно, векторно и смесено произведение.
with(VectorCalculus):
a := x1 e + y1 e + z1 e
a:=<x1,y1,z1>;
b:=<x2,y2,z2>;
c:=<x3,y3,z3>;
Norm(a);
DotProduct(a,b);
CrossProduct(a,b);

x
y
z
b := x2 e + y2 e + z2 e
x
y
z
c := x3 e + y3 e + z3 e
x
y
z

x12 + y12 + z12

x1 x2 + y1 y2 + z1 z2

( y1 z2 − z1 y2 ) e + ( z1 x2 − x1 z2 ) e + ( x1 y2 − y1 x2 ) e
x
y
z
x1
y1
z1


A:=Matrix([[x1,y1,z1],[x2,y2,z2],[x3,y3,z3]]);
A := x2 y2 z2 
x3 y3 z3 
abc:=Determinant(A); abc := x1 y2 z3 − x1 z2 y3 + x2 y3 z1 − x2 y1 z3 + x3 y1 z2 − x3 z1 y2
След като сме въвели формулите с помощта на Maple може да решим такава задача:
2. Даден е тетраедър с върхове: A(21,11,32), B(34,20,50) , C(32,31,6) , D(41,42,12).
а) Намерете обема V на тетраедъра.
б) Изчислете дължината на височината hс през върха C.
За да намерим обема, намираме векторите АB=a, AC=b, AD=c и смятаме тяхното смесено
произведение.
A:=Matrix([[a,b,c]]);
abc:=Determinant(A);
V:=1516/6;

13 11 20


A :=  9 20 31


18 -26 -20
abc := 1516
758
V :=
3
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Намираме лицето на триъгълника АBD от векторното произведение на векторите а и c, височината следва
от обема на пирамидата.
Sabd:=Norm(CrossProduct(a,c))/2;
solve(V=Sabd*h/3,{h});

978773
2
1516 978773
{h =
}
978773
Sabd :=

Ще покажем задача, която Maple визуализира чрез 3D.
3. Дадена е правата g:3x-2y+3z-3=0, 5x+3y-2z+1=0 и равнината a: x - 4y - 3z + 1 = 0.
1) Намерете параметричното уравнение на правата g.
2) Намерете координатите на пресечната точка на g с равнината a.
Намираме координатите на точка от правата g. Намираме вектор, успореден на g. Съставяме
параметричното уравнение на правата g, изразявайки всяка нейна точка с един параметър.
Замествайки тези едно-параметрични координати в уравнението на a намираме стойността на този
параметър, а оттук и параметрите на пресечната точка на g с a. В уравненията, определящи правата g.
даваме на z произволна стойност – например z = 0. Решенията на системата са координатите на точка от
правата g.
7
13 z
18
9z
p:=solve({3*x-2*y-3*z-3=0,5*x+3*y-2*z+1=0},{x,y});
p := { x =
+
,y= −
−
}
19

19

19

19

-18
7
eval(p,z=0);
{y =
,x=
}
19
19
Следователно точката с координати (7/19, -18/19, 0) лежи на правата g.
Векторът n1 (3, -2, 3) е перпендикулярен на първата равнина, определяща g а n2 (5, 3, -2) на
втората. Векторното им произведение е вектор n успореден на правата g.
with(VectorCalculus):
n1 := 3 e − 2 e − 3 e
n2 := 5 e + 3 e − 2 e
n1:=<3,-2,-3>;n2:=<5,3,-2>;

x

n:=CrossProduct(n1,n2);

y

z

n := 13 e − 9 e + 19 e
x
y
z

x

y

z

Векторът n има координати (13, -9, 19). Параметричното уравнение на правата g e:
18
7
z := 19 t
x:=7/19+13*t;y:=-18/19-9*t;z:=19*t;
y := −
−9t
x :=
+ 13 t
19
19
Замествайки в уравнението на равнината а получаваме:
k:=eval(x-4*y-3*z+1=0,x=7/19+13*t,y=-18/19-9*t,z=19*t);
solve(k,{t});

{t =

k :=

98
−8t=0
19

49
}
76

eval(x,t=49/76);eval(y,t=49/76);eval(z,t=49/76);

35
4

-27
4

49
4

Тогава търсената пресечна точка М на правата g с равнината а е с координати М(35/4, -27/4, 49/4 ).
Да визуализираме задачата с Maple:
with(plots):
q1:=implicitplot3d([3*x-2*y-3*z-3=0,5*x+3*y-2*z+1=0],x=0..20,y=-15..0,z=0..20, color=[red,blue],
grid=[20,20,20]):
q2:=spacecurve([x1,y1,z1],t=-0.5..1,color=green,thickness=5):
q3:=textplot3d([35/4,-27/4,49/4,M],color=black):
q4:=implicitplot3d(x-4*y-3*z+1=0,x=0..20,y=-15..0,z=0..20,color=pink,grid=[20,20,20]):
display([q1,q2,q3,q4]);

Фиг.1
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА TRITICUM TURGIDUM SSP. DICOCCON
КАТО ИЗТОЧНИК НА ГЕНИ ЗА СЕЛЕКЦИЯТА НА
ОБИКНОВЕНАТА ЗИМНА ПШЕНИЦА (T. AESTIVUM)
Драгомир Пламенов, Пенко Спецов
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CHARACTERIZATION OF TRITICUM TURGIDUM SSP. DICOCCON
AS A GENETIC RESOURCE FOR COMMON WHEAT (T. AESTIVUM) BREEDING
Dragomir Plamenov, Penko Spetsov
Abstract: The purpose of this review is to give a complete characterization of Triticum turgidum ssp.
dicoccon (history; distribution; nutritional value; resistance to diseases, insects and abiotic stress; qualitative
parameters of the grain). The article makes an analysis of the achievements with this species for wheat
improvement in the world and Bulgaria. The characterization shows, that this species is very interesting as a
genetic resource of useful genes in wheat breeding.
Key words: Triticum turgidum ssp. dicoccon, wheat improvement, wheat breeding, diseases, insects.
1. История и разпространение
Triticum turgidum ssp. dicoccon Schrank ex Schübler (синоним T. dicoccum), известен като двузърнест лимец, е тетраплоиден вид от род Triticum (2n=28, AABB). Предполага се, че това е най-старата отглеждана пшеница, чието култивиране е станало около 10 000 г. пр.Хр. в т.нар. „Fertile Crescent” (историческа област в Близкия Изток – на територията на днешните Израел, Йордания, Ливан, Сирия и Ирак,
свързвана с произхода на редица растения и животни) (Damania, 1997). Двузърнестият лимец се превръща в доминиращ пшеничен вид в Близкия и Далечен Изток, Европа, Северна Африка в периода
10 000 – 4 000 г. пр.Хр., като до 1 000 г. пр.Хр. продължава да се използва, но постепенно се измества от
голозърнестите пшеници (Stallknecht et al., 1996). Видът е представител на културните плевести пшеници, като първите сведения за отглеждането му в Европа са от епохата на неолита (4000 г. пр. Хр.) (Buxó,
1997). От фреските и стенописите в древния египетски град Луксор се вижда, че двузърнестия лимец е
предпочитаната житна култура за правене на хляб в Египет (Damania, 1997). Vavilov (1935) описва два
центъра на произход на вида - Средиземноморието и Абисиния (Етиопия). Понастоящем, Triticum
turgidum ssp. dicoccon все още се среща на Балканския полуостров, бивша Чехословакия, Италия, Испания, Турция, Иран, Кавказ, поречието на Волга, Индия. Данните на Perrino et al. (1995) показват, че видът
е разпространен в 38 страни в света, като най-много образци са колекционирани в Етиопия, следвана от
Испания, Иран, бивша Югославия и др. Ohta and Furuta (1993) намират вида в Хърватска и Босна и Херцеговина. Mondini et al. (2005) го откриват и в Германия, Австрия и Израел. Индия е една от страните,
където двузърнестия лимец (местното наименование е „khapli”) продължава да се отглежда, като площта
му е около 50 000 ha (Degaonkar et al., 2005). Видът е също така широко разпространен в страните от
Средиземноморския басейн, като се среща в необработваемите полета на Централна и Южна Италия
(Porfiri et al., 1998), и на отделни места в Испания (планинските части на област Астурия) (Oliveira,
2001). Проучвнето на Troccoli and Codianni (2005) показва, че T. dicoccum е най-подходящата за
отглеждане плевеста пшеница (в сравнение с T. monococcum и T. spelta) за условията на Южна Италия.
По информация на Йорданов и др. (1963) видът се отглежда у нас в ограничени размери в
предпланинските и планинските райони, главно като пролетна култура. Възможностите за отглеждане на
двузърнестия лимец при условията на висока надморска височина са посочени и от Pagnotta et al. (2005).
В Хербариума при Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, както
и в Определителя на висшите растения в България (Андреев и др., 1992) не се съдържа информация за T.
dicoccum у нас.
Твърдата пшеница (T. turgidum ssp. durum) произхожда от подвид dicoccon, а той от своя страна –
от дивата форма T. turgidum ssp. dicoccoides. Генът (Q фактор), локализиран в хромозома 5, контролира
плевестостта на зърното, която е най-отчетливата морфологична разлика между двузърнестия лимец и
твърдата пшеница. В миналото T. dicoccum е бил основната житна култура в Средиземноморието, но

151

през 60-те години на миналия век отглеждането му намалява драстично, което се дължи на ниската
продуктивност и плевестото зърно (Pagnotta et al., 2005).
2. Хранителна стойност
В последните години отново нараства интереса към тази култура, в отговор на световната тенденция за органично земеделие и консумация на здравословни храни (De Vita et al., 2006). В това отношение
интерес представлява използването на лимеца за лечение на високо ниво на кръвния холестерол, колити
и алергии (Pagnotta et al., 2005), благодарение на съдържащите се в зърното скорбяла, фибри и антиоксидантни съединения (D’Antuono et al., 1998; Galterio et al., 2003). Здравословният характер на храните, в
които основна съставка е зърното на T. dicoccum, се допълва и от значението им като превантивно средство срещу рак на дебелото черво и сърдечно-съдови заболявания (ICARDA, 1991). Riccioni et al. (2006)
информират, че популациите на вида от Централна Италия имат обикновено стъкловиден лом на зърното, докато тези от Южна Италия и региона на Тоскана – брашнест. Това обуславя и различното предназначение на зърното на лимеца – от първия регион за производство на макаронени изделия, а от втория
– за зърнени храни. De Vita et al. (2006) обаче отчитат факта, че бедният качествен състав на глутена
ограничава използването на вида до приготвянето на бисквити, както и традиционни солени и сладки
кейкове (Misra, 1998). Изследванията на Stehno and Manev (1999) също показват, че зърното му не е подходящо за хляб, а за овесена каша с висока хранителна стойност. Отчита се факта, че по качествени показатели на зърното (характеризиращи пригодността за макаронени изделия), T. dicoccum отстъпва на T.
durum (Cubadda and Marconi, 1995; Galterio et al., 2003). Независимо от това, Cubadda and Marconi (1995)
изтъкват, че качеството на макаронените изделия от двузърнестия лимец е доста добро и дори зърното
му може да се използва за производство на висококачествени макаронени продукти. Подобен е извода на
De Vita et al. (2006), които допълват, че за приготвянето им е необходимо да се прилага високотемпературно изсушаване. Установено е и, че цвета на макаронените изделия от лимеца е леко тъмен, за разлика
от жълтия цвят на тези, приготвени от твърда пшеница.
3. Устойчивост към болести и неприятели
Множество са ценните признаци на двузърнестия лимец, които го правят потенциален източник
на полезни гени в селекцията на голозърнестите (Sharma et al., 1981; Srivastava and Damania, 1989).
Известна е устойчивостта на T. dicoccum към редица болести – брашнеста мана (Akhmedov, 1997; Stehno
and Manev, 1999; Mondini et al., 2005), кафява ръжда (Al Hakimi et al., 1998; Hussein et al., 2005), черна
ръжда (Stehno and Manev, 1999; ), главня (Singh et al., 1993; Wilcoxson and Saari, 1996). По отношение на
неприятелите са известни резистентността на вида към руската житна листна въшка (Lage et al., 2004) и
оранжевото житно комарче (Wise et al., 2001). От двузърнестия лимец е прехвърлена устойчивост към
черна ръжда в меката пшеница (Rajaram et al., 2001). Към момента е прехвърлен също ген за възрастова
устойчивост към кафява ръжда в T. aestivum, локализиран в хромозома 6B (Hussein et al., 2005). Liu et al.
(2005) идентифицират ген за устойчивост към Хесенска муха, също прехвърлен от лимеца в обикновената пшеница.
4. Устойчивост към абиотични фактори на средата
Селекционна ценност представлява екологичната пластичност на вида, изразяваща се в адаптация
за отглеждане на бедни почви и при неблагоприятни климатични условия (D’Antuono, 1989; Talamé et al.,
2003; Codianni et al., 2006). Данните на Xiong et al. (2006) показват, че T. turgidum ssp. dicoccon и T.
aestivum са със сходна сухоустойчивост, която е по-висока от тази на T. monococcum. Troccoli and
Codianni (2005) препоръчват отглеждането на вида в райони, където влагата е лимитиращ фактор.
Двузърнестият лимец е по-устойчив на преовлажняване от обикновената пшеница (Davies and Hillman,
1988), но й отстъпва по коефициент на използване на влагата (Deng et al., 2004), както и по солеустойчивост (Prazak, 2001). Изследванията сочат, че T. dicoccum притежава пo-голяма солеустойчивост от
ръжта (Morant-Manceau et al., 2004).
5. Качествени показатели на зърното
Наличните данни за съдържание на протеин и качество на глутена при T. turgidum ssp. dicoccon са
с висока вариабилност. Според Degaonkar et al. (2005), именно полиморфизмът на двузърнестия лимец
може да се използва за подобряване на качествените показатели на пшениците. При изследване на 50
образеца от вида, Blanco et al. (1990) установяват средно протеиново съдържание 12.5%, като варирането
е от 8.7 до 18%. Perrino et al. (1993) констатират при проучване на същия брой образци високо протеиново съдържание (средно 17.1% - с вариране от 14.2 до 20.2), както и по-високо качество на глутена
(седиментацията за един от образците достига 66 ml). Според Sehnalová and Kostkanová (1990) високото
протеиново съдържание (в границите 15-20%) е типичен признак за тази пшеница. Stehno and Manev
(1999) установяват също висок протеин (18.5-23.6%) при изследване на 17 образци. По информация на
Galterio et al. (1994) видът се отличава с високо съдържание на протеин, лизин и фибри. Rajaram et al.
(2001) изтъкват възможностите за използване на двузърнестия лимец за повишаване протеиновото съдържание на хлебната пшеница. Triticum dicoccum показва по-високо протеиново съдържание от обикновената пшеница и в проучването на Oliveira (2001), както и от твърдата пшеница (Cubadda and Marconi,
1995). Mondini et al. (2005) изследват 38 европейски образци на вида и наблюдават високи стойности по
отношение на мокър глутен (от 37.0 до 56.6%). Данните на De Vita et al. (2006) потвърждават досега
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посочените сведения по отношение на протеина (варирането в случая е от 16.8 до 19.5%). Качеството на
глутена във въпросното проучване обаче е ниско, като този извод е в унисон с по-ранните резултати на
Galterio et al. (1994) и Cubadda and Marconi (1995). Екип от учени от CIMMYT (Мексико) оценяват 137
образеца от T. turgidum ssp. dicoccon, използвайки електрофорезен гел, с оглед идентифициране на глутенин съдържащи фракции, за които е известно, че имат отношение към хлебопекарните качества (Peña
et al., 1993). Варирането във високомолекулните глутенини, което се наблюдава при вида, е ценен
селекционен признак (Sun et al., 2004).
6. Използване в селекцията у нас
У нас Станков (1984) дава сведения, че от 1965 г. T. dicoccum е привлечен в генетико-селекционни
проучвания с кръглозърнестата пшеница (T. sphaerococcum) в настоящия ИРГР – Садово. В ДЗИ – гр.
Ген. Тошево са получени три амфиплоида с участието на двузърнестия лимец (Spetsov and Savov, 1992).
Първият е резултат от кръстоската T. boeoticum No. 1 (образец с български произход) x T. dicoccum var.
Khapli-III, а втория – T. dicoccum var. Khapli-III x Ae. squarrosa var. strangulata. И двата амфиплоида са
хексаплоидни и притежават устойчивост към гъбни болести. Третият амфиплоид е с геномна формула
2n=64 (в него участват Ae. squarrosa var. strangulata – като майчина линия, H. villosa, var. Khapli-III на
лимеца, T. palaeocolchicum и E. giganteus), устойчив е на гъбни болести, с високо протеиново съдържание, добра кръстосваемост с обикновената пшеница, но с ниска фертилност. Triticum dicoccum var.
Khapli-III е използван и в кръстоски с дивия вид Ae. speltoides, като са получени две хибридни зърна
(Спецов, 2000). От тях са отгледани две растения, които показват пълна устойчивост към брашнеста
мана. След прилагане на метода на повторното или обратно кръстосване с обикновена пшеница (сорт
Пряспа) е получено само едно зърно. Спецов и др. (2006) изследват двадесет образеца от T. turgidum ssp.
dicoccon (с произход от 17 страни) по някои морфологични признаци и устойчивост към брашнеста мана
в млада фаза. От тях 16 проявяват устойчивост към патогена в различна степен. Кръстосваемостта на 8
от изследваните образци с обикновената пшеница е с около 15% по-ниска от тази с твърдата пшеница
(сорт Загорка). Кълняемостта на хибридните семена е различна: най-ниска е в кръстоските с
обикновената пшеница, когато плевестите форми са майка, а най-висока – в кръстоските с твърдата
пшеница.
Анализът на направената качествена характеристика (устойчивост към болести, неприятели, абиотичен стрес и биохимични показатели) на T. turgidum ssp. dicoccon дава основание да се направи извода,
че видът е от особен интерес като източник на редица ценни гени в селекцията на обикновената зимна
пшеница.
Конкретно за нашата страна, използването на двузърнестия лимец ще бъде от значение и с оглед
разширяване на генетичното разнообразие на селекционния материал, от което българската селекция
определено се нуждае.
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FOODS SAFETY AND QUALITY – RELATIONSHIP AND INTERESTS
AMONG PARTICIPANTS IN FOOD AND AGRICITURE BRANCH
Bojanka Hr. Gyosheva
Abstract: On the basis of relevant publications /review and analysis of the past development standardization of food and the new more objective systems for control of food and feed safety and quality/ and personal
experience, some aspects of relationship among all partners of production of foods and feed safety and quality,
in the period of Bulgarian’s integration in the European Union are discussed. The interests among participants
and consumers are under interpretation. Personal views and evaluation of all discussed problems are presented.
Key words: systems for control, food and feed safety and quality
В процеса на асоцииране и подготовка на България за пълноправно членство в ЕС особенно важно
за работещите в агрохранителния сектор /АХС/ е да се преориентират и адаптират своевременно, така че
нашите селскостопански продукти да станат конкурентноспособни, т.е. да проникнат в пазара на ЕС.
АХС включва всички звена от хранителната верига: зърнопроизводство, зърнодобив, хлебодобив, сладкарски изделия и др., млекодобив и млекопрерабатване, месодобив и производство на колбаси,
производство на тютюн и цигари, производство на маслодайни растения и маслодобив, производство на
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захародайни растения и захаропроизводство, пивоварство и др. Целта на настоящия обзорен материал е
да маркираме някои законодателни актове, нормативни документи /правила, процедури, изисквания/ и
системи за контрол и управление на качеството на произвежданото от АХС, които са съществували,
както и тези, които са актуални днес в периода, когато България е в процес на асоцииране и подготовка
за пълноправно членство в ЕС. Да очертаем интересите и връзките между отделните звена в АХС и тези
на консуматора.
Преглед на контрола върху качеството в миналото. При занаятчиите, когато в производствения
процес са участвували малко хора, майсторът е осъществявал контрол върху качеството. Качеството се е
възприемало като гордост от свършена работа. Индусриализацията променя възгледите за качеството и
прави работника анонимен, а не лично отговорен. Това налага да се създават паралелни непроизводствени контролни процеси, стремящи се да овладеят цялостно производствения процес и да предотвратяват
производствените грешки. Известно е, че след Втората световна война японските стоки са отхвърлени от
пазарите и за да се наложат, решаващо значение има създаването на т.н. „кръжоци по качеството”.
В началото на 50-те години на миналия век има публикация в Chemical Engineering от
американски и английски изследователи, работещи в химическата промишленост, които дискутират
понятието HAZOPS "hazard and operability analysis," /държи за ”риска и опериращите анализи”/. Това е
систематичен метод, чрез който рискът и потенциалните пропуски на работника се идентифицират[1].
Първият публикуван стандарт за качество е приет и се появява през 1956 г. във Великобритания. В
средата на 60-те години отговорът на стандарта е бил : „Аз ще те тествам след като те направят ” [2]
През 1987 г. от Международната Организация по стандартите /ИСО/ с участието на САЩ, Канада и
Федерална Германия са разработени пет международни стандарта от серията ISO 9000, в които се
определят изискванията към системите за осигуряване на качеството на произвежданата продукция,
включващи изисквания към разработването на продукцията, производството й, към организацията,
контрола и изпитанията на продукцията, към експлоатацията, съхранението и транстортирането й [3].
Правилата на „Добра производствена практика” са разработени за нуждите на английската хранителна промишленост. Първото издание на книгата е през 1987 г. То няма законодателен статут, но принципите и мерките, заложени в него осигуряват условия да се избягват извършването на нарушения на
всеки етап от производството на даден продукт [4]. Работещите в хранителната промишленост са склонни да вярват, че системата HACCP “Анализ на опасностите и контрол на критичните точки” е
приложена за първи път при производството на храни. Но това не е така. Химическата промишленост е
реалният баща на HACCP [5]. Системата HACCP за хранителната промишленост за първи път е била
докладвана в САЩ през 1971 г. на Научна конференция по запазване на храните. Първоначално
системата е имала 3 съставки: установяване и оценка на рискове по време на отглеждането, брането,
преработката, търговията, подготовката за консумация или директна консумация на суровината и
произведения с нея продукт; определяне на критичните контролни точки за риска, който да бъде
контролиран; създаване на процедура за контрол на критичните точки[5,6,7]. Оттогава системата е
адаптирана в много страни по света.
Проблемите с безопасността на храните и здравето са възникнали в индустриализираните ферми
/консолидацията им в по-големи ферми, завишената употреба на антибиотици в животинските храни,
механизацията/ от 1960 г., когато земеделието и храните са станали в по-голяма степен обвързани с употребата на пестициди, хербициди, инсектициди и изкуствени торове [8]. В същият материал се подчертава, че употребата на пестициди и хербициди и генно изменените храни са два съвсем наскоро появили
се проблема, демострирани от индустриалното земеделие, носещи потенциала за големи поражения
върху хранителната безопасност.
У нас в началото на 50-те години на ХХ век за нашите национални млечни продукти, за да се
контролират технологичните процеси и ходът на зреенето и се окачествява готовия продукт, се
разработват и внедряват български държавни стандарти [9]. През периода 1978-1989 г. в България и в
страните членки на СИВ се разработват и внедряват комплексни системи за управление на качеството на
продукцията.
От казаното се вижда, че са въвеждани много нормативни документи, методи за контрол и стандарти с цел унифициране производството на качествени стоки, в т.ч. и на безвредни храни и фуражи.
Актуални директиви, законодателни актове,нормативни документи и системи за контрол и
управление на качеството на произвежданото от АХС. На 14 юни 1993 г. Съвета на Европа прие директива №93/43/ЕЕС, озаглавена „Директива за хигиена на хранителните продукти”. Тя задължава участниците във веригата за производство на хранителни продукти да направят анализ на рисковете, които
съществуват при производството и дистрибуцията им. В нея са заложени нови правила и процедури, за
да се повиши доверието на консуматорите към безопасността на предлаганите храни. Съгласно директивата понятието „хигиена” включва и безопасност на храните и напитките и тяхното влияние върху здравето на консуматорите. За стабилността на качеството на продукцията се съди по внедрените системи за
безопасност и качество. Директива № 93/43/ЕЕС се отнася за всички храни и всички видове обработки,
включително дистрибуцията и продажбите им, но не включва селското стопанство. Препоръчва се хармонизиране на Директива №93/43/ЕЕС със съответното национално законодателство. Европейският план
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за биологични храни и земеделие е приет през 2004 г., а българският план за развитие на биологичното
земеделие се разработва в съответствие с европейските изисквания.
Новото законодателство и нормативи в ЕС относно правилата за хигиена и безопасност на храните, екологосъобразни технологии и устойчиво развитие, поставят ударението върху личната отговорност на производителите и доставчиците на храни и фуражи за качеството на произвежданите, респ.
предлаганите от тях продукти. За работещите у нас в АХС това означава, че за да бъдат конкуретноспособни, трябва да произвеждат продукция, която да отговаря на европейските изисквания.
Системите за безопасност и качество на храните могат да бъдат изградени на основата на серията
от стандарти ISO 9000, „Добра производствена практика” /GMP/, „Добра хигиенна практика” /GHP/ и
концепцията “Анализ на опасностите и контрол на критичните точки ” / HACCP/ [10]. Същият автор
подчертава, че интеграцията между отделните системи е важна стъпка към Тотално управление на
качеството /TQM/. Според Бояджийски Гр. [11], до този момент най-ефикасен метод за контрол на
потенциалните опасности по отношение безопасността на храните, е системата HACCP.
Понастоящем страните-членки на ЕС се насърчават в разработването на национални ръководства
за добра хигиенна практика и прилагане принципите на HACCP [12]. Това е един систематичен научен
подход за идентификация на опасностите във всеки етап от производството, основан на задълбочени
научни познания [11]. Същият автор подчертава, че тази система има предимство пред традиционните
методи на инспектиране на готовия продукт, тъй като е насочен към идентифициране на потенциалните
опасности и тяхното елиминиране или намаляване до приемливо равнище, че да не провокира хранителни инциденти. HACCP системата обхваща всички видове потенциални опасности /биологични, химични
и физични, околна среда, доставяне, транспорт и грешки на консуматора/ за безопасност на храните, независимо дали тези опасности съществуват естествено или са внесени в тях от околната среда или са
резултат от грешки в производствения процес [10,13]. Танчев Ст. и кол. [13] разглеждат подробно петте
категории източници, потенциално опасни за безвредността на хранителните продукти. Понастоящем
например от потенциалните опасности, замърсяването на фуражите и хранителните продукти с плесени
и микотоксини /токсични химични продукти, образуващи се от малък брой токсогенни микроскопични
гъбички, развиващи се върху реколтата - пояснение на автора / се смята за един от най-важните фактори, свързани с тяхната безопасност за консуматора [14]. Същият автор изтъква, че микотоксините представляват сериозен социално-здравен и екологичен проблем за човечеството, но той е не по малко важен
и за ветеринарната медицина, поради риска от преминаванено им от фуража в животинската продукция
и от нея в организма на хората. Според T.P. Lyons [15], познанието трябва да се използува за
подобряване качеството, за намаляване на цените, за ограничаване замърсяването на околната среда и за
подобряване на животинското здраве.
Размисъл върху системите за управление на качеството. Направеният преглед на специалната
литература ни дава основания да кажем, че системата HACCP е универсална и може да бъде приложена
за всички човешки дейности. Всеки от нас може да си представи какво означава за съдбата на една европейска фирма-производител на храни появата на инцидент от натравяне или смърт. Затова системата
предвижда превантивен контрол на всеки етап от технологичния процес и на производствената система,
започвайки от суровините и завършвайки с хигиенното състояние на помещенията за производство.
Тази система за “Анализ на опасностите и контрол на критичните точки” е система за постоянно
производство на висококачествени продукти, основана на принципа да се полагат усилия за
предотвратяване на риска, а не той да бъде констатиран, след като е допуснат. Тя е разработена въз
основа на обобщаване и анализ на натрупвани в продължение на години данни и факти, т.е. тя не може
да бъде въведена без наличието на задълбочени научно-практични познания. Същите са необходими, за
да се определят критичните контролни точки по време на всеки един етап от производствения процес.
HACCP като система за управление на качеството, за разлика от други системи, осъществява
превантивен контрол, като поставя ударението върху премахване на опасностите от замърсяване на
храните, а не върху инспекцията на вече готовия продукт, т.е. отговорността за качеството се прехвърля
върху производителя и дистрибутора. Следователно производството на храни и фуражи трябва да се
разглежда като обща система. Първата стъпка в тази система е създаване на необходимите условия за
предотвратява риска при отглеждането и прибирането на растителните и животински суровини и
продуктите за директна консумация /трябва да се знае на какви евентуални патогенни микроорганизми е
носител, какви токсини и химически замърсители и други потенциални източници на опасности могат
да се появат/. HACCP може и трябва да бъде приложена във всички звена от хранителната верига, което
ще доведе до по-ефективна реализация на предлаганата продукция.
За да се извършат тези промени, т.е. за да се адаптират българските участниците, за да придобият
нов начин на мислене и действие е препоръчително да започнат ежедневно да си задават въпросите
„Има ли потенциална опасност за безвредността на произвежданите от тях суровини, храни и фуражи? Какво трябва да се знае и да се прави за да се управлява и елиминира или доведе до минимум
опосността от производство на некачествен продукт?”
В условията на прехода към пазарна икономика държавата подпомага развитието на аграрнохранителния сектор. У нас се създаде Национален съвет по безопасност на храните. Чрез приетия Закон
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на храните българският производител пое своята отговорност за качеството и безопасността на храните
и се адаптира към тази своя нова роля [16]. Създадени са извънбюджетни фондове като: Държавен фонд
„Земеделие”, Национален фонд „Опазване на околната среда”, фонд „Българска гора”, фонд „Опазване и
подобряване качествата на българските земи” и др. Например субсидирането на суровото мляко от Държавен фонд „Земеделие” става съгласно изискванията на НАРЕДБА №30/20.11.2000г ./Указания на МЗГ
Изх.№ 13-430/10.02.2004 г./ По програми на ЕС /САПАРД, ФАО и др./ се предлагат финансови помощи
за селското стопанство при определени условия. Например по предсъединителната програма САПАРД за
2004 г. са предостовени 68 милиона евро, което е с 20% повече в спрямо предходната година [17]. От
стартирането на тази програма до началото на март 2004 г. са одобрени 1091 проекта, с обща инвестиционна помощ 873 000 000 лв. [18]. Пак там се изтъква, че в различни направления към МЗГ се осигуряват
субсидии за износ в страните извън ЕС, които за 2004г. са 3 000 000 лева.
Създадени са браншови организации /асоциации/. Представители на браншовите организации
участват при разработването на национални стратегии за развитие на АХС в съответния бранш, като
набелязват целенасочени мерки на държавно равнище за насърчаване и подпомагане износа на
селскостопанска продукция. Те периодично организират и провеждат семинари и квалификационни
курсове по актуални теми за работещите в АХС включително и такива за необходимостта от въвеждане
на НАССР, като разясняват нейната същност.
Маркиране на интересите и взаимовръзките между участниците от АХС за гарантиране
производството на безопасни храни и фуражи. За да се изгради тази превантивна система и тя
действително да бъде не само на хартия, а ефективно действуваща в АХС, е необходимо всички
участници в процеса за осъзнаят, че имат един общ интерес, а именно производство на високо
качествена продукция, минимум рекламации, бърза реализация на продукцията и добра печалба.
Обсъждайки адаптирането на българските производители към изискванията на ЕС, ще маркираме какви
според нас трябва да бъдат интересите на участниците от АХС, така че да се гарантира производството
на безопасни храни и фуражи, които да бъдат конкурентно способни днес? В този аспект ние ще
разгледаме взаимовръзките между фермери, преработватели, дистрибутори и супермаркети
и
консуматори.
Интереси на фермерите :
Добри и стабилни финансови приходи.
Ефективно използуване на активите /обработваема земя, сгради, животни, машини/.
Наличие на безопасни качествени фуражи.
Наличие на добро хигиенно състояние в помещенията за животни и спомагатенли материали.
Лесно реализиране на произведеното.
Обучение за производство на безопасни качествени суровини, храни и фуражи.
Коректни взаимоотношения с преработватели, респ. дистрибутори и консуматори.
Интереси на преработвателите :
Ефективни взаимоотношения с производителите на суровини /основни и спомагателни материали /.
Постоянно високо качество на суровините.
Постоянно високо качество на произвежданите храни, и хранителни добавки и фуражи.
Наличие на добро хигиенно състояние в производствените помещения и тези за помощни материали.
Създаване на нови продукти и асортименти на базата на съществуващите.
Въвеждане на нови технологии и технически средства на производство.
Създаване на нетрадиционни продукти и ястия.
Конкурентноспособност и стабилност на пазара, чрез постоянно предлагане на качествени продукти.
Ефективни взаимоотношения с дистрибуторите и консуматорите.
Ефективна реклама насочена към потребителите /дистрибутори и консуматори/.
Обучение за производство на безопасни качествени храни, хранителни добавки и фуражи.
Въвеждане на съвременни стратегии за управление качеството на храните и за производствен контрол
- принципите на добрите производствена и хигиенна практики и НАССР системите и др.
Производство на продукти с желани от консуматорите органолептични /сензорни/ качества.
Интереси на дистрибуторите и супермаркетите :
Привличане на клиенти.
Ефективни взаимоотношения с преработватели и консуматорите – процъфтяване на бизнеса.
Постоянно високо качество на дистрибутираните продукти.
Наличие на добро хигиенно състояние в складове и в супермаркетите.
Обучение за доставяне на безопасни, качествени храни и фуражи на потребителя.
Закупуване и предлагане на безопасни качествени храни и фуражи.
Интереси на консуматорите :
Наличие на пазара на голямо разнообразие от гарантирани безопасни, качествени продукти.
Постоянно високо качество на предлаганите храни, хранителни добавки и фуражи.
Наличие на информация за калоричност и биологична пълноценност.
Наличие на информация за здравословни качества.
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Наличие на разумна цена, отговаряща на качеството на предлаганата стока.
Наличие на подходяща реклама.
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Схема 1 Взаимовръзки между интересите на участниците във веригата
аграрно-хранителен сектор и консуматори.

Посочените от нас интереси и взаимовръзки между участниците от АХС представлява опит да се
открои ролята на всеки един от АХС за изпълнение на новите изисквания към производството на безопасни храни и фуражи. Личното ми становище е, че предлаганият от нас начин на подреждане на взаимовръзките от една страна и диференцирането на интересите от друга е приложимо за всички участниците във веригата от АХС. Ние считаме, че посочените взаимовръзки и интереси на участниците могат
да бъдат разширени.
Според нас в България НАССР системата може да стане ефективна, само когато всички
участници в АХС осъзнаят, че внедряването на превантивен контрол и коригиращи действия при
наличие на несъответствие, трябва да става на всеки един цикъл от производствените процеси от
отглеждането във фермата, през преработката, до търговията. Нужно е участниците във веригата на
производство да разберат, че само тогава българските продукти от сектора ще бъдат приети на
европейския и на световните пазари.
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ЗАХАРНО СОРГО (SORGHUM SACCHARATUM L.)
Методи П. Върбанов, Цветан Т. Кикиндонов
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PHISIOLOGICALLY BIOCHEMICAL INVESTIGATION OF VARIOS SORTS OF SORGHUM
SACCHARATUM L.
Metodi P. Varbanov, Tsvetan T. Kikindonov
Abstract: Some investigations on Bulgarian sorts and populations of sorghum saccharatum l. and three
foreign ones, namely Fundula F215, Table and Rio are made. We established the biological characteristics of
the sowing seeds, laboratory germination, germination energy and groiwing in the soil. The productive
opportunities are investigated in the region of North Bulgaria (Shumen region) in field conditions in carbonate
black earth soil type.We established the technological properties of the pressed juice – sugar, dry substance,
reducing stuff of five origins MP T-90, Pleven 90, F 215, Table, Rio and some inferences are made as well as
recommendations for their practical usage.
Key words: Sorghum saccharatum L.,productivity, qualities of the seeds, technological qualities, pressed
juice
Захарното сорго (Sorghum saccharatum L.) е широко известна култура а получаване на сладки вкусови вещества, енергийна суровина и фураж. Това налага неговото изпитване в различни райони на България с цел да се установят възможностите за разширено производство, да се колекционират различни
местни популации сорго и се сравняват със селекционирани сортове в България и Европейския съюз, за
да се използват резултатите в селекцията и практиката. Соргото е растение с голямо ботаническо разнообразие [8]. То е едно от културните растения, които човек е използвал от хилядолетия [2,6,7]. Соргото
от сем. Gramineae Juss, подсем. Andropogoneae Presl. Род Sorghum Pers., видове : S. halepense (L.) – балур; S. sudanense (Piper) – суданка; S. vulgare (Pers.) – сорго за зърно; S. technicum (Koern) – техническо
сорго; S. saccharatum (L.) – захарно сорго.
Биологични изисквания. Захарното сорго е топлолюбива култура. Засяването става, когато температурата на почвата надвиши 15С0. Сее се на дълбочина 3-5 см. Семената прорастват при t0 5-6 С0. Но във
вегетативно състояние оптималната температура е 20-30 С0. Продължителността на вегетационния период за България е 90-145 дни. През първите 30-40 дни соргото расте бавно над почвата, но интензивно
нараства кореновата система. Семето се състои от семенна обвивка, зародиш и ендосперм, който е 80%
от семето, богат е на белтъчини и скорбяла [3]. Соргото е сухоустойчиво, жароустойчиво,издържа и на
преовлажняване. Отзивчиво е на торене и поливане.
Материал и методи.
Биологичен материал. Проучени са местни популации, български и чужди сортове захарно сорго:
МП Т-90 – България (Търговище); Сорт Плевен 90 – България (Плевен); Сорт Ф 215 – Румъния (Фундуля); Сорт Тейбл – ЕС; Солт Рио – ЕС.
Различните произходи сорго бяха проучвани при условията на лаборатория, съдови и полски опити в района на с. Царев брод на почвен тип карбонатен чернозем [4,5,], както и възможностите за технологично използване на суровината. Лабораторната кълняемост /ЛК/ и кълняемата енергия /КЕ/ бяха
отчитани на осмия и третия ден от залагането при температура 25 С0.
Съдовите опити бяха в два варианта на торене : контрола – неторено; І вариант N400 Р200 К400 ; ІІ
вариант N800 Р400 К800. Торовете са NH4NO3, супер фосфат и KCl. Почвата е тип карбонатен чернозем и
има усвояеми N 25 mg/kg, P2O5 68 mg/kg и K2O 385 mg/kg. Азотът в почвата бе определен по метода на
Bremner [9], фосфорът – по Olsen и Деан [10], калият в 1n HCL с пламъчен фотометър. Съдовете са с
обем 9 kg абс.с. почва и поддържана влажност 70% от ПВ± 10%, чрез тегловен метод [1].
Вегетационен период - 90 дни.
Сортово сравнителните полски опити бяха заложени по блокова схема в 4 повторения за сорт при
гъстота 75х15. Гъстота в края на вегетацията 9-10 хил. раст. дка. Продължителност на вегетационния период е 137 дни. Торене с N - 15 kg/dka, (NH4NO3), P2O5 - 12 kg/dka (Супер фосфат) и К2О 15 kg/dka
(KCL). Растенията са изследвани в деня на получаване на пробите. Направена е математическа обработка
по два метода.
Резултати и обсъждане
Най-висока кълняема енергия (КЕ) и лабораторна кълняемост (ЛК) показва, (табл.1), сорт Тейбл
(99%) и сорт Рио (95%) при температура 25С0. При отчитане на прорастването в почва тип карбонатен
чернозем в условия на съдов опит се установи (табл.1), че сорт Рио прораства слабо едва 23%, а най-
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добре прорастват местните сортове Плевен 90 88% и сорт МП Т-90 86%. Температурата на почвата при
прорастване е в границите 10-20 С0 средно денонощна температура и минимално максималната е в
границите 4 С0 – 25 С0.
Таблица 1. Кълняемост и прорастване на различни произходи захарно сорго
№
Произход
КЕ,%
ЛК, %
Прорастнали растения,%
по ред
3 – ти ден
8-ми ден
в почва (70% от ПВ)
25 С0
25 С0
26-ти ден
1.
МП Т-90
88±2,90
90±1,93
86±3,0
2.
Плевен 90
95±2,21
88±2,0
92±3,31
3.
Ф 215
40±5,07
78±2,90
77±3,6
4.
Тейбл
99±0,72
99±0,97
84±2,3
5.
Рио
95±1,45
95±1,45
23±5,6
Това показва, че районът на Северна България при почвен тип карбонатен чернозем не е подходящ за сорт Рио. Всички проучвани сортове са от групите на топчестите метлици – оранжеви и преходни [7], което спомага индустриалното производство на семената и пресован сок. Продуктивните възможности на различните произходи захарно сорго се определят от общото тегло, тегло на стъблата,
тегло на семената с метлиците и общото количество на пресования сок (табл.2).
Установи се, че най-високо добивен по свежа маса е сорт Рио, който превъзхожда контролата МП
Т-90 по свежа маса 140%, а по добив стъбла – 169%. Високо продуктивен по същите показатели е и сорт
Тейбл, който превъзхожда контролата с 129% по добив стъбла и 132% по добив семена с метлици (1068
kg/0,1ha). Горните два сорта Тейбл и Рио показват и висок добив на пресован сок, съответно 134 и 136%
равняващо се приблизително на 1300 lit/0,1 ha. Сорт Рио не се осеменява нормално, което показва, че не
може да се използва за добив на семена. Румънският сорт Ф 215 е по-продуктивен от контролата – подобив стъбла 108%, по добив семена с метлици – 115% и по добив пресован сок – 113%. От
сравняваните три чужди сорта най-подходящ за района на Северна България е сорт Тейбл.
Стойностите на технологичните показатели на сока – сухо вещество, общи захари и захароза са
най-високи при сорт Рио (табл. 3), а редуциращите вещества чийто нисък процент показва високи
техно-логически качества е също най-подходящ при сорта Рио. Другите четири сорта имат висок
процент редуциращи вещества и ниско съдържание на захароза.
Анализирано бе и съдържанието на глюкоза. Сорт Ф 215 показа най-високо съдържание на глюкоза, а сорт Рио най-ниско съдържание. Докато редуциращите вещества са най-високи при Фундула Ф
215, а най-ниски при сорт Рио.
Обобщение и изводи
При сравнително изпитване на петте сорта, сорт Рио е най-продуктивен по отношение на свежа
маса – общо тегло (140%), тегло стъбла (169%) и пресован сок (136%) спрямо МП Т-90. При сравнение
на технологичните показатели сорт Рио превъзхожда другите сортове по количество сухо вещество
(120% спрямо МП Т-90), общи захари (123%), захароза (160%). Осеменяването на сорт Рио протича
слабо. Количеството метлица е едва 46% спрямо МП Т-90 в края на вегетацията, а най-висок добив
семена и метлици има сорт Тейбл (132% спрямо МП Т-90). Сорт Рио може да бъде засяван в южните
части на България с цел получаване на сладки сиропи. Семепроизводството в България е неефективно.
Сорт Тейбл има доказани предимства за технологично внедряване и отглеждане.
Таблица 1.Продуктивност на различни сортове захарно сорго, kg/dka (0,1 ha)
Произход
Общо
kg

Отн
%

МП Т-90
Плевен 90
Ф 215
Тейбл
Рио

4771
4423
4931
5658
6694

100
93
103
119
140

GD 5%
GD 1%
GD 0,1
P%

835
17,5
1171
24,5
1655
34,7
5,12

ранг

+
+++

под
ранг

Стъ
бла
kg

Отн
%

4
5
3
2
1

3134
2728
3393
3881
5288

100
87
108
129
169

442
619
845

Тегло
ранг

++
+++

14,1
19,8
27,8
3,89

под
ранг

Метли
ци
Семена
kg

Отн
%

4
5
3
2
1

811
735
928
1068
370

100
91
115
132
46

74
104
147

91
12,8
18,1
3,07

ранг

0
++
+++
000

под
ранг

3
4
2
1
5

Общо
lit

Пресован сок
Отн. Ранг
%

965
739
1090
1291
1315

100
77
113
134
136

190
267
377

19,7
27,6
39,1

0
++
++

5,17

Таблица 2. Технологични показатели на сока на различни произходи захарно сорго
Произход

Сухо вещество

Общи захари

Захароза

Редуциращи вещества
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П
о
д
р
а
н
г
4
5
3
2
1

МП Т-90
Плевен 90
Ф 215
Тейбл
Рио

13,1
13,1
15,1
13,1
15,7

Отн
%
100
100
115
100
120

GD 5%
GD 1%
GD 0,1
P%

1,2
1,6
2,3

9
13
18

%

ранг

++
+++

под
ранг
5
4
2
3
1

11,4
11,3
13,5
11,3
14,1

Отн
%
100
99
119
99
123

1,7
2,4
3,3

15
21
29

%

2,72

ранг

+
++

под
ранг
3
4
2
5
1

7,1
5,5
7,7
5,8
11,3

Отн
%
100
77
109
82
160

1,7
2,4
3,3

15
21
29

%

4,45

ранг

0
+++

под
ранг
3
5
2
4
1

3,32
4,06
4,40
4,11
1,41

Отн.
%
100
123
133
124
43

0,9
1,3
1,8

28
39
55

%

4,45

Ранг

+
000

Под
ранг
4
3
1
2
5

8,67

Таблица 3. Продуктивност на различни сортове захарно сорго, kg/dka (0,1 ha)
Произход
Общо
kg

Отн
%

ранг под
ранг

МП Т-90
Плевен 90
Ф 215
Тейбл
Рио

4771
4423
4931
5658
6694

100
93
103
119
140

+
+++

GD 5%
GD 1%
GD 0,1

835
1171
1655

17,5
24,5
34,7

P%

4
5
3
2
1

Стъбла
kg

Отн
%

3134
2728
3393
3881
5288

100
87
108
129
169

442
619
845

14,
1
19,
8
27,
8

5,12

Тегло
ранг

под
ранг
4
5
3
2
1

++
+++

Метлици
Семена
kg
811
735
928
1068
370

Отн
%
100
91
115
132
46

74
104
147

3,89

ранг

0
++
+++
000

под
ранг
3
4
2
1
5

91
12,8
18,1

Общ
о
lit
965
739
1090
1291
1315

Пресован сок
Отн. Ранг
%

190
267
377

3,07

100
77
113
134
136

0
++
++

Под
ранг
4
5
3
2
1

19,7
27,6
39,1

5,17

Технологични показатели на сока на различни произходи захарно сорго
ТПроизход
%
МП Т-90
Плевен 90
Ф 215
Тейбл
Рио

13,1
13,1
15,1
13,1
15,7

GD 5%
GD 1%
GD 0,1
P%

1,2
1,6
2,3

Сухо вещество
Отн
ранг под
%
ранг
100
5
4
100
++
2
115
100
3
120
+++
1
9
13
18

2,72

%
11,4
11,3
13,5
11,3
14,1

Общи захари
Отн
ранг
%
100
99
119
+
99
123
++

1,7
2,4
3,3

под
ранг
3
4
2
5
1

15
21
29

%
7,1
5,5
7,7
5,8
11,3

Захароза
Отн
ранг
%
100
77
0
109
82
160
+++

1,7
2,4
3,3

4,45

15
21
29
4,45

под
ранг
3
5
2
4
1

Редуциращи вещества
Отн Ранг
Под
%
ранг
3,32
100
4
4,06
123
3
4,40
133
+
1
4,11
124
2
1,41
43
000
5

%

0,9
1,3
1,8

28
39
55
8,67
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ECOLOGICAL PREPARATION OF THE STUDENTS – FUTURE FARMERS
Milena I. Bozhkova, Elena N. Nikolova
Abstract: Ecological education is viewed as an elewent of the whole preparation, connected with the
acquisition of the scientific bases for interaction between nature and society. Ecological education is becoming
a basic educational problem in all levels of Bulgarian school. Its significance evolves from deepening of the
problem of preserving nature in the whole world of the development of Ecological science and of the necessity of
forming ecological culture as a basic element of the person`s culture. The aim of the present article is to ware a
theoretical analysis of the opportunities for ecological preparation of the students – future farmers.
Key words: students; farmers; ecology; ecological preparation
Екологичните проблеми в настоящо време имат глобален мащаб и световна значимост. Устойчивостта на земната биосфера е нарушена в резултат на неразумна дейност на човечеството. Голяма част
от природните екосистеми се намират в неустойчиво, кризисно състояние. Всичко това може да доведе
до екологична катастрофа и реална опасност за съществуването на човечеството. Необходима е активна
екологична политика насочена към ликвидиране на опасностите и стабилизиране на екологичната ситуация. Важни в нашето съвремие са както глобалните, така и локалните екологични проблеми. Решението на проблемите и предотвратяването на екологичната криза в голяма степен зависи от човешкия
фактор - от мирогледа, от културата, от екологичната грамотност на работниците от различни сфери на
общественото производство. Това изисква сериозни и в много случаи фундаментални промени в съзнанието на населението на планета. Един от компонентите на екологичната политика е подготовката на
специалисти, способни да решат екологичните задачи, да знаят опасностите и пътищата за тяхното предотвратяване и да имат готовност за адекватни действия. Важна роля в подготовката на такива специалисти имат университетите. Във връзка с това на екологичното образование и възпитание на бъдещите
специалисти се отделя особено внимание.
Екологичното образование се разглежда като елемент от цялостната подготовка, свързан с овладяване от студентите на научните основи за взаимодействие на природата и обществото. Екологичното
образование и възпитание се налага като основен проблем на обучението и възпитанието във всички
степени на българското училище. Значимостта му произтича от нарастването на проблема за опазване на
природата в световен мащаб, от развитието на науката екология и от необходимостта за формиране на
“екологична” култура като основен елемент на културата на човека.
Целта на настоящото съобщение е да се направи теоретичен анализ на възможностите за екологичната подготовка на студентите - бъдещи фермери, а така също на основата на интегралния и системно-структурния подходи да се разработят някои конкретни форми за неговото интензифициране. В съобщението са конкретизирани следните задачи: да се направи характеристика на интерпретацията на
екологичното съдържание в учебния процес по изучаваните учебни дисциплини; на основата на интегративния подход да се направи опит за разработване на система на изложение на екологичните знания.
Важен фактор за осъществяване на цялостен подход към разглеждане на взаимоотношенията
“природа - общество” и “човек - обкръжаваща среда” се явява бъдещият фермер, който има добра екологична подготовка. Отделя се особено внимание на подбора на специалисти, на общата и специалната
им подготовка, на системното и последователно повишаване на квалификацията им, на качеството в
"производството" им и осигуряване на условия за майсторство в работата. Съвременните условия, обаче
поставят много проблеми, свързани с подготовката на фермери. Това е свързано с преустройството и на
системата на висшето училище (университетите), където се подготвят бъдещите фермери.
В Колежа в град Добрич, който е основно структурно звено на Шуменски университет “Епископ
К. Преславски” се придобива висше професионално образование на образователно- квалификационна
степен “специалист” в специалността: “Фермерство”. Обучението на студентите се осъществява посредством следните типове и видове дисциплини: типове учебни дисциплини – задължителни (ЗУД),
осигуряващи фундаментална подготовка по специалността; избираеми (ИУД), насочени към специфични
знания и компетентности от областта на специалността и факултативни (ФД), даващи знания и умения в
различни научни области в съответствие с интересите на студентите; видове учебни дисциплини- те се
разделят на групи дисциплини: 1. даващи теоретична подготовка; 2.даващи специализираща подготовка;
3. даващи технологична подготовка; 4.даващи практическа подготовка 5. даващи компютърна
подготовка.
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Екологичното образование и свързаното с него формиране на екологична култура у студентите –
бъдещи фермери е един от актуалните проблеми на нашето образование. Това изисква в обучението на
студентите да се включи и екологичната им подготовка. Има следните възможности да се подготвят
студентите в областта на екологичното образование и възпитание:
- Чрез изучаване на самостоятелен учебен курс по екология и опазване на околната среда.
- Теми по екология и опазване на околната среда като част от учебната програма в отделните дисциплини. Така ще се обезпечи възможността, чрез обучението по отделните учебни дисциплини студентите да получат екологични знания и умения, които компетентно да използват в бъдещата си работа.
- Екологизация на учебни дисциплини чрез включване на екологична проблематика като част от
дадена тема.
- Педагогическа практика.
Студентите - бъдещи фермери трябва да овладяват екологични знания, умения и навици, да са
професионално подготвени и творчески развити. За това способстват и упражненията по изучаваните
дисциплини в три годишният курс на обучение.
Дисциплината „Екология и опазване на околната среда” се отнася към типа избираеми дисциплини и към вида специализираща подготовка на специалност “Фермерство”. Екологичните знания са
включени в самостоятелен учебен курс. Курсът има за цел студентите да изучат общите закономерности
в развитието на ноосферата и екологичните проблеми възникнали в условията на съвременния научнотехнически прогрес, някои основни понятия в екологичната наука и практика, както и взаимовръзката
между екологичната наука и принципите на екологично чистото производство във фермерството. На
тази основа се разглеждат общите цели и задачи на съвременната екология и частните проблеми,
произтичащи от дейността на фермерите.Чрез практическите упражнения по екология и опазване на
околната среда студентите получават знания и умения, които имат значение за бъдещата им професионална подготовка. В процеса на обучение студентите получават знания за: предмета, задачите и принципите на науката екология; за факторите на средата, екосистемите, видовете съобщества, биотопите и
т.н. Съдържанието на курса от упражнения обезпечава разбирането на сложните взаимоотношения на
популациите на вида и средата, природата и обществото, оптималната структура на биоценозите и
устойчивостта на екосистемата и др. Развиват се представи за човека като част от природата, за единството и ценността на всичко живо и невъзможността човек да живее без опазване на биосферата и определен запас от екологично разнообразие. Обръща се внимание на значението на новите, перспективни
“екологично чисти” ресурси и енергоспестяващи технологии и методи на природоползване. В процеса на
обучение по дисциплината студентите получават знания за историята и съвременното състояние на проблемите на обкръжаващата среда, научно-обосновано разкриват необходимостта от държавни, обществени и международни мерки за опазване на природата. Запознават се с 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. Разглежда се в синтезиран
вид влиянието на антропогенните фактори, общите принципи и изисквания на Европейския съюз за
екологично чисто производство на храни за хората и животните, както и възможността да се направи
предварителен анализ на опасностите и да се определят критичните точки, които трябва да се контролират. Разглеждат се основните компоненти за постигане на устойчиво развитие в селското стопанство.
Отчитаме за необходимо съществуването на тази дисциплина и практическите упражнения по нея в
учебния план тъй като тя дава специализираща подготовка, която е необходима като основа за технологичната и практическата екологична подготовка.
Според Одум /1977/ екологията в обучението на студентите – бъдещи фермери е междудисциплинарна област на знания, която свързва биологичните и физичните науки и образува мост към обществените науки.
Задължителните дисциплини „Ботаника”, „Зоология”, „Микробиология”, „Химия”, „Агрохимия”,
„Почвознание”, „Анатомия и физиология на растенията”, „Ентомология” и други изучавани от студентите – бъдещи фермери се отнасят към дисциплините, даващи специализираща подготовка. По тези дисциплини те получават знания за многообразието на популациите в пределите на вида, начините и причините за тяхното формиране и еволюция. Изучават се структурно-функционалните различия на популациите, характерни особености на половата, възрастова, етологична и генетична структура. Разкриват
се закономерностите в динамиката и числеността на популациите от един и същи и различни видове под
влияние на раждаемостта и смъртността. Физиологията изучава физиологичните процеси на адаптация
на организмите към условията на средата. Запознават се с доказателства, че конвенционалното земеделие е довело до повреди в почвената структура, намаляване на почвеното плодородие, намаляване на
биоразнообразието в природата, до задълбочаване и разширяване на редица негативи, формиране на
производствените проблеми, които повишават икономическата тежест на обществото и засягат устойчивостта за земеделието като отрасъл. Запознават се с екологичното земеделие и значението му. Разбират
че, ”екологичността на земеделието” се определя като „...Философия, основана на човешките цели и
разбиране за дългосрочния ефект от нашите дейности върху околната среда и другите видове”. [1] От
тази гледна точка големият въпрос е да се намали вредния ефект върху околната среда, да се поддържа
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добра продуктивност, при краткосрочна и дългосрочна икономическа жизненост, за да се поддържа стабилна общност, с високо качество на живот в селските райони. При устойчивото земеделие, човешката
дейност трябва да се подчини на необходимостта от съхранение на екосистемите в природата. Трябва
разумно да се управляват процесите в биологичната верига „почва-вода-растения-животни-климатхора”, което най-общо означава екологосъобразно земеделие. Трябва да се оценяват и преподреждат
компонентите на тази система като се има предвид, че в тях протичат четири основни процеси: енергиен
поток, цикли на водата и хранителните вешества и динамика на екосистемата.
Дисциплините „Общо земеделие”, „Генетика на растенията”, „Растениевъдство”, „Животновъдство”, „Селекция и семепроизводство”, „Хербология”, „Фитопатология” и други се отнасят към типа задължителни дисциплини. Те са дисциплини, даващи технологична подготовка. Знанията и уменията
които получават студентите по тези дисциплини повишават тяхната подготовка в професионално
направление. Обучението се осъществява като се разглеждат най-новите теоретични постижения в
науката и в практиката. Тези задължителни дисциплини спадът към третия раздел на съвременната
екология, т.е. „екология на съобществата” /биоценология/, която е свързващо звено между екологията на
животните, растенията и микроорганизмите. Тук се изучават взаимоотношенията между техните
популации, които обитават съвместно определен участък на околната среда. Най-популярно в тази
област е екологичното земеделие, което е насочено към опазване на екосистемите, запазване на
невъзобновимите ресурси, подобряване качеството на храната. То не е завръщане на екстензивните начини на производство, а начин за получаване на продукция в хармония с околната среда. Става ясно, че
устойчивостта на земеделското производство има два аспекта. Единият се определя от характера на
конкретната производствена дейност, отражението на обикновените условия, при които се реализира тя
и на преобладаващите практики върху стабилността му, в рамките на стопанската икономическа
система. Другият, в най-висока степен зависи от внезапно променилите се условия за традиционна
производствена дейност, в резултат на множество негативни въздействия .
България се характеризира с голямо разнообразие на растителни и животински съобщества и съдържа примери за почти всички основни типове местообитания и биотопи, известни в Европа. Срещат се
редица уникални и представителни съобщества и екосистеми, които са много ценни по отношение на
биологичното разнообразие, включително алпийски и субалпийски растителни съобщества, ливади, влажни зони, торфени блата и езера; зрели иглолистни и букови гори; дъбови горски масиви; растителни
съобщества с участие на елементи от средиземноморски и субсредиземноморски или степен тип;
крайречни храсти и горска растителност по поречието на Дунав и по-малките реки. Специално трябва да
се отбележат българските гори, които покриват 39 милиона декара (35% от общия поземлен фонд на
страната). От тази площ, 60% са гори с естествен произход.
По дисциплината “Растенивъдство” студентите получават знания за индустриализацията на земеделското производство през петдесетте години на миналия век, създаването на непредвидени негативни
проблеми за околната среда и културните растения. Посочва се, че много от наложените практики в
земеделието се оказаха високо рискови, погрешни и доведоха до намаляване на продуктивността на
стопанисваните земи. Биоразнообразието включва видове и генетични ресурси, които се използват
широко за търговски и нетърговски цели и които имат възможността да донесат важни икономически и
екологични облаги. Освен стопански важните видове растения и животни (включително дървесинни
горски видове, черноморски и сладководни видове риба, над 200 вида ядливи гъби и няколко стотин
местни лекарствени растения), България е родина на много традиционни и редки културни сортове и
породи, и на много диви родственици на облагородени домашни видове. Биологичното разнообразие в
страната осигурява и екологични функции, които са важни за екологичното здраве, като кръговрат на
хранителните вещества, биологична борба с вредителите, опрашване, естествено опазване и защита на
почвите и водоемите, рециклиране на отпадъците и регулиране на хидрологичните и биогеохимични
цикли. Тези екологични функции основно се застъпват при обучението на студентите-бъдещи фермери.
Получените знания в това направление са необходими на всеки практикуващ фермер в България.
Студентите получават знания и практически умения за устойчивостта на аграрното производство
и пряката зависимост от икономическото състояние на отрасъла и че връзката им е двупосочно определяща. Устойчивостта на отрасъла се определя и от екологичните проблеми, които съществуват или
възникват като следствие от съответен инцидент, включително и при трансграничен пренос на замърсителите. Екологичните основи на земеделието в голяма степен зависят от състоянието на почвата, която
е незаменим фактор за производството. От значение е нейната чистота и агротехническо състояние, размер на реално обработваемите площи. Отбелязва се, че в резултат на тектонични размествания на земните пластове по морското и речното дъно, ежегодно се губят десетки декари обработваема земя в поречията и крайморските ивици. Голяма заплаха за устойчивостта на земеделието са обраслите с дива и
храстова растителност изоставени земи, които са развъдник на болести и неприятели, място за възникване на пожари и т.н.
При екологичната подготовка на студентите - бъдещи фермери се съчетават рационално всички
съвременни методи, редуцира се употребата на пестициди, като се изключват силно действащите и
персистентни средства, а се застъпват биологичните препарати. С това се създават знания и умения за
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благоприятстване в значителна степен на възстановяването на биологичното равновесие в агроекосистемите. Посочва се, че биологичното земеделие разчита в максимална степен на сеитбообращенията, оползотворяване на растителните остатъци, оборския тор и органичните отпадъци от фермите,
зеленото торене, застъпване на бобовите култури, биологична и агротехническа борба с вредителите;
поддържане на естественото полодородие на почвата, подходящи почвообработки и хранене на
растенията. Цялата тази биологична система (агроекосистема) се разглежа при обучението на бъдещите
фермери като един жив организъм, откъдето произлиза и названието „органично земеделие”. Почвата
също се разглежда като жива система, която се развива, и в която активна роля играят полезните
организми. Тази концепция се явява основна в дефиницията за биологичното земеделие. Биологичните
фермери се стремят да гледат на агроекосистемата като на едно цяло. Те разбират, че действията им в
едно звено могат да засегнат други части на екосистемата, с положителен или отрицателен ефект. Те
извличат полза от циклите и взаимодействието между животни, растения, почва и ефективността на
екосистемата. Запознават се с работата и техниките на фермерите и научните работници от Европейския
съюз и много други страни които варират от традиционни, регионални практики, до биодинамично
фермерство [3]. Разбират, че биологичните фермери гледат на почвата, като на жива среда, която трябва
да бъде отглеждана. Те я оценяват като източник и резерв на хранителни вещества за културите и като
среда за организмите, които рециклират хранителните вещества, чрез разграждане на отпадните
органични материали и като среда за антагонистите на неприятелите и болестите.
Като европейска страна, населявана продължително време от човека и опитомените от него
животни и културни растения, инвазията на екзотични видове е по-малко опасна заплаха. Въпреки това,
инвазиите (например на Черно море от нов вид ктенофора) са повлияли в значителна степен динамиката
на основни екосистеми. Умишленото въвеждане на неместни породи и видове риба, дивеч, както и
дървесни видове за стопански цели, също оказва неблагоприятно и разрушително въздействие върху
местните екосистеми, видове и подвидове. Уникалният генофонд и генетични ресурси на България местни сортове селскостопански растения, диви предшественици и родственици на културни растения и
местни и примитивни породи домашни животни - също са намалели в резултат на промените в режима и
начина на земеползване и стопанисване на земята, както и в цялостната икономика на селското
стопанство.[4]
Ключът за опазване на биологичното разнообразие в България е възприемането на такъв подход
към стопанисването и управлението на земята и ресурсите, който отчита стойността на запазването и
възстановяването на разнообразието във всички мащаби, както в защитените територии и резерватите
така и на земите извън тях, и при различни режими на стопанисване и управление, предлаганите в тази
категория препоръки подчертават нуждата от по-добра интеграция на управлението на всички земни,
водни и биологични ресурси, с цел да се запазят и възобновят екологичните процеси от които зависи
биологичното разнообразие.
По време на производствената практика студентите се запознават с конкретна практическа
дейност, затвърдяват усвоените навици (в това число и екологични) и усвояват умения за работа в
трудов колектив.
В подкрепа и допълнение на програмите за опазване in situ са необходими различни ех situ
съоръжения и институции - семенни банки, опитни стопанства, съоръжения за аквакултури, непромишлени развъдни центрове, и други (включително хербариуми, арборетуми, аквариуми, ботанически
градини, зоопаркове и музеи). Тези институции трябва да се засилят и дейността им да се интегрира в
по-широката и обща стратегия за опазване, поддържаща както подходящото стопанско развитие на
биологичните ресурси, така и проекти за устойчиво земеделие, възобновяване и реинтродукция на
видове, образование на обществеността и екологично възстановяване, което ще се използва при
обучението на бъдещите фермери.
В резултат на разгърната система на екологично образование на студентите бъдещи фермери се
създават условия за екологично мислене и представи за биосферата като гарант за живота на
човечеството. Така подготвени студентите ще могат в хода на своята професионална дейност да
осъществяват опазване и устойчиво състояние на обкръжаващата среда, екологическо разнообразие и
природно ресурсен потенциал на страната.
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Abstract: The present report reviews the basic methodological peculiarities, requirements and role of
the technical visuals used in teaching agricultural disciplines to the college students. We consider the
substantial role of visualness in teaching these disciplines. We make an analysis of the various kinds of
visuals and give examples for their role and application in the process of teaching the Farming degree
course students.
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В съвременното висше учебно заведение неизбежно ще се извършват промени, ще се възприемат
решения, които трябва да бъдат в съзвучие с перспективните тенденции в развитието на образователните
системи в по-напредналите страни. За да се формират по трайни и по-перспективни решения, е необходимо както добро познаване на значимите процеси в световното образование, така и реалистична интерпретация на нашите образователни дадености и възможности, съобразно тенденциите в развитието на
българското, европейското и световното образование. При съвременните условия нито една сфера на
социалната практика не може да се развива пълноценно, ако не се опира на научни знания и технически
нагледни средства, ако не използва теоретичните обобщения, ако не се възползва от резултатите, които
се постигат най-добре чрез обучението, т.е. обучението е едно от най-важните средства за духовно
възпроизводство на пригодността на студентите да станат творци на прогреса в обществото.
В педагогическата литература се посочват различни разновидности на нагледността. Г. Дочев [4]
определя нагледността като непосредствена и посредствена. Според него, непосредствената нагледност
се осъществява чрез разглеждането на сбирки от минерали, различни вещества, хербаризирани растения
и други, т.е. непосредствената нагледност се реализира чрез осъществяването на директен контакт с изучаваните обекти. Посредствената негледност се постига с помощта на нагледни средства – картини, карти, учебнотехнически средства и други.
Според Л.Десев [2] нагледността бива вътрешна, предметна, изобразителна и условна. Тази класификация обръща внимание на различни нюанси при осъществяването на нагледността. Вътрешната нагледност се постига чрез използването на подходяща специализирана литература, която предава конкретност и особеност. Предметната нагледност се осъществява на основата на непосредственото възприемане на дадени предмети или явления. Такива могат да бъдат материали с природен характер. Изобразителната нагледност е свързана с щироко приложение различни изображения на изучаваните растителни и
животински видове. Условната нагледност се постига с помощта на карти, схеми, диаграми, графики, т.е.
чрез нагледни средства, отразяващи в схематичен вид устройството на даден предмет и местоположението на даден обект.
Целта на настоящето изследване е да се разкрият основните методически особености, изисквания
и роля на нагледните технически средства използвани при обучението на студентите колежани по агрономическите дисциплини.
„Същността на принципа за нагледност се изразява в обогатяването и разширяването на сетивния
опит на студентите, в уточняването на сетивните им представи и развитието на наблюдателността. В
съвременната дидактика нагледността обхваща всички видове възприятия, докато в миналото е била
свързана с пасивното съзерцателно отношение на студента към нещата на явленията. Сега все повече
внимание се отделя на активното преобразуващо отношение към тях и това обогатява представата за
същността на нагледността и за функциите й в процеса на обучението”[1]. Това дава своето отражение и
в концепцията за нагледността при обучението. “До нагледни средства се стига, когато се тръгва от конкретното /наблюдението/ и се върви към абстрактното /понятието, теорията/. Принципът за нагледност
ни задължава да обогатяваме студентите с възможно повече нагледен материал. Онагледяването, обаче е
представяне на теоретично знание на система от понятие, на концепции, на схващания във вид на
сетивно доловими модели, чертежи, схеми, графични изображения и др. При онагледяването се върви от
абстрактното към конкретното, тоест прави се сетивно доловимо абстрактно знание”.[3]
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Нагледността при агрономическите дисциплини спомага за разбиране на връзката между научните
знания и житейската практика, и облекчава процеса на усвояването на знанията, като съдейства за задълбочаване на интереса към обучението. “Нагледността спомага за трайното овладяване на учебния материал, подобрява цялостните характеристики на познавателната дейност, мотивацията на учението, характеристиката на отделните психични процеси и прави по-привлекателно учебното познание”[2]. Чрез
нагледните средства се конкретизират морфологичните, анатомичните, биологичните и екологичните
особености на растителния и животински вид, преодоляват се изкривяванията в представите, вследствие
на модернизацията на земеделската техника, а с това се подпомага формирането на специфични понятия
и явления. При работа с нагледните средства се развиват различни психически качества на личността –
наблюдателност, въображение, интереси, потребности.
Учебните нагледни средства намират широко приложение в обучението по агрономическите
дисциплини. Възприемането и осмислянето на голяма част от поднасяната словесна информация зависи
от наличието и подбора на нагледни средства в обучението.
Учебният процес на студентите-колежани по агрономическите дисциплини се реализира с определен набор от педагогически и дидактически средства. Като понятие средствата за онагледяване имат широко и тясно измерение. Като средства се използват всички материални носители на информация, словото, технически средства за обучение, учебно съдържание и други. Използваните педагогически средства
са съвкупност от възможни процедури, методи и условия, които служат за постигане на определени педагогически цели. За разлика от методите и формите средствата са материални атрибути на обучението.
Към тях се отнасят всички обекти, които представляват нагледен или вербален вид в учебното съдържание, различни устройства за неговото възпроизвеждане, за организация, контрол и управление на учебния процес. Техническите средства за обучение са компонент от технологията на обучение и са предмети
с материално-технически и информационно-кибернетичен характер, интегрирани с методите на обучение и стила на преподаване и учене, чрез които се достигат образователни и развиващи резултати при
предварително зададени цели. Използваните нагледни технически средства при обучението на студентите-колежани по агрономическите науки условно могат да се разделят на две групи – естествени
натурални/ и изкуствени [фиг.1].
Естествените учебни нагледни средства са нагледни материали от природен характер. Тук се
включват обекти от живата и неживата природа. Kъм тази група се отнасят образци от насекоми, болести, плевели, действителни предмети, сечива, птици, животни и растения. Те притежават специфични
функции предизвикващи интереса на студентите, т.е. събуждат интереса, показват действителния обект
и дават представа за реален размер, структура, цвят, физическа характеристика, както и характерни белези на изучавания вид. С помощта на тези нагледни средства може да се изучат морфологията, анатомията, биологията и екологията на културните и диви видове растения и животни. Към естествените
нагледни средства се отнасят и някой обекти на неживата природа – сбирки от почвообразуващи скали,
минерали и видове почви. Използвайки се като видове нагледни средства, те насочват вниманието на
студентите към характерните свойства на изучаваните обекти. Липсата на тези нагледни материали води
до механично наизустяване на предложената информация. Например по дисциплините „Растениевъдство”, „Хербология” и „Ботаника” като естествени нагледни средства от живата природа се използват
живи или хербаризирани цели растения, вегетативни и репродуктивни органи, които са основни при
разпознаването на отделните видове. По дисциплините „Общо земеделие” и „Почвознание” се използват
нагледни учебни средства от неживата природа, като видове почви, почвообразуващи скали, почвени и
листни минерални торове и други.
Изкуствените учебни нагледни средства са всички нагледни материали, създадени от човека. Те
биват: обемни /макети, модели, молажи/, изобразителни /картини, снимки, табла, диапозитиви, филми/,
графически /таблици, схеми, чертежи, диаграми/ и символични /карти и картограми/. От изкуствените
технически нагледни средства най-често се използват изобразителните, към които спадат картини, рисунки, диапозитиви с цветни изображения, диафилми и екранно-звуковите средства. В учебния процес
по агрономическите дисциплини тези средства създават интерес, разкриват истории, популяризират
идеи, допълват други учебни помагала, показват препоръчвани практики, развиват уменията за
преценки, илюстрират идеи, представени чрез други средства. Използването на филми или диапозитиви
дават възможност да се показват процеси протичащи в растенията, при които движението е от значение,
забавят или увеличават нормалната скорост на процесите /вегетационен период, развитие на растенията
и др./. От изобразителната нагледност в процеса на обучение по агрономическите дисциплини найшироко приложение имат картините, снимките и таблата. В методическата литература се препоръчват
три основни начина за използване на учебните картини и табла: като източник на нови знания, като
илюстрация на изложението и като средство за затвърдяване. При използването на изобразителната
нагледност трябва да се внимава да не се допускат методически грешки. Преди всичко не бива да се
допуска претрупване на обучението с изобразителен материал от такъв характер, за да не се
разконцентрира вниманието на студентите. Практиката показва, че използването на картини и табла с
морфологични и анатомични особености на изучавания растителен вид, род, семейство, болест или
неприятел е подходящо в обучението, в което се дава широка характеристика на целия отдел, клас,
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разред или се изучава систематиката или класификацията им. При използване на изобразителни
нагледни средства се спазват следните моменти на използване:
1. При първоначално запознаване с обекта – в този случай нагледните средства се демонстрират
веднага след обясняване на темата, понятието, видът и служат като основен източник на информация.
2. При илюстриране на знания, които се получават по друг път /словото/ - в този случай нагледните средства се демонстрират точно в момента, в които се усвояват съответните знания.
3. При проверка и оценка на знанията – студентите възпроизвеждат своите знания, илюстрирайки
своето слово с отделни детайли от съответното нагледно средство.
4. При обобщаване на знанията – в този случай чрез нагледните средства студентите трябва да
достигнат до нови обобщения и заключения.
Графичните средства за онагледяване имат значение при формирането на понятия по обобщен
план, а не при първоначалното запознаване с обектите. Чрез тях се онагледяват биологични стопански
качества, звена от технологията на културите, влияние на различни фактори и други. Използването на
графични средства /таблици, диаграми, схеми и графики/ разкрива причинно-следствени връзки, представя експериментални резултати, биологични и стопански особености на растенията, обяснява факти и
доказват твърдения, представя тенденции, статистическа информация, динамика на развитие на процес,
явление, фактор и показват организационна структура. Например по дисциплините „Физиология на растенията” и „Генетика и селекция на растенията” се използват графични схеми, които показват протичането на процесите дишане и фотосинтеза в растителния организъм, представят се схемите на
кръстосване при унаследяването и селекционните методи при размножаване на растенията. По
„Ентомология и фитопатология” се използват таблици и диаграми представящи появата и развитието на
насекомите и болестите, видовете метаморфоза и други.
Обемните нагледни средства /модели, макети и молажи/ са триизмерни средства за онагледяване
изобразяващи изучавания обект в мащаб или при, които отделните части на обекта не е задължително да
бъдат в мащаб. Използването на обемните нагледни средства събуждат интерес, показват последователността на сложни операции или които при нормални условия са скрити, позволяват конструкции с малко
количество материали и показват детайли на конструкцията. При изучаването на теми свързани с анатомията на растенията или животните могат да се използват модели, които изобразяват различни растителни или животински органи. В случая обемните нагледни средства подпомагат за възприемането на
тази непозната и абстрактна информация.
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Фиг.1 Видове нагледни учебни средства.

Използването на допълнителни дидактически средства /специализирани книги, списания и бюлетини/ допълват другите учебни помагала, осигуряват основна информация и представят сродна информация и информация за алтернативни практики. Сред нагледните изображения, използвани непосредствено в обучението, подчертано внимание имат и илюстрациите в специализираната литература. Добре е,
ако преподавателят се стреми да включва илюстративния материал, като източник на информация, като
подкрепа на своето изложение или за да подтикне студентите към самостоятелно извличане на
информацията.

169

От направеното проучване се установи, че методическите особености за резултатно и правилно
онагледяване към използваните естествени или изкуствени нагледни средства в процеса на обучение на
студентите-колежани по агрономическите дисциплини са:
1. Използването на нагледните средства в процеса на обучението трябва да се осъществява с ясна
цел.
2. Нагледните средства да представят онова, което студентите-колежани ще видят в практическата реалност.
3. Големината на използваните нагледни средства да е съобразена с големината на учебната зала, с
цел добра видимост от всички страни на съответната зала.
4. В процеса на обучението на трябва да се прекалява с нагледността, тъй като това намалява
самостоятелността и активността на студентите.
5. Нагледните средства не трябва да се излагат на показ предварително, защото това
дезорганизира възприемането на студентите и ги разсейва.
6. Нагледният обект не трябва да съдържа нищо излишно, за да не създава излишни асоциации.
7. При използването на нагледните средства трябва да се имат предвид своеобразните възрастови
особености на студентите.
8. Както подценяването, така и надценяването на нагледността в процеса на обучението трябва да
се избягват.
9. Нагледните средства трябва да отговарят на определени изисквания, свързани със съдържанието, естетическо оформяне и психологическата целесъобразност.
10. Необходимо е предварителна подготовка на студентите за възприемане и разбиране на нагледните средства, за насочване на вниманието им към онова, което ще се наблюдава.
11. Нагледните средства трябва да съдържат тези признаци, които са обект на изучаването.
12. Да се преминава към следващия обект, едва тогава когато е усвоен предходния.
В заключение може да се каже, че онагледяването зависи от особеностите на отделните учебни
дисциплини, от своеобразието на конкретните теми, от наличието на подходящи дидактически средства
и от конкретното равнище на познавателната дейност на студентите. Своеобразието на тези
детерминанти на нагледността се преценява най-добре от самия преподавател по съответната
дисциплина.
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През последните години мениджмънтът поставя идеята за ценността на човека в организацията като приоритет на стратегическото планиране. Успехът на служителите е предпоставка за успех и на организацията. Успехът на служителя е сравнително трудна за определение понятие, но все пак би могло да
се дефинира най-малко в три аспекта: постигане на дадена цел; достигане на определен социален статус;
противоположност на провала. В контекста на обучението и развитието, може да се приеме, че успехът е постигане на предварително зададена, измерима и определена във времето цел. Защо е необходим? Успехът ни прави уверени и удовлетворени от дейността ни, дава ни сигурността, че се справяме,
че сме силни и устойчиви на бързо променящата се среда в която живеем.
Обучение. Обучението запълва празнотата между това какво може един човек да прави и какво би
трябвало да може да прави. Неговата първа цел е да осигури хората да достигнат възможно най-бързо
приемливо ниво на работа. След това обучението изгражда на тази база разширяване на уменията и познанията, необходими за подобряване на сегашната работа или за развиване на потенциал за бъдещето.
Развитие. Развитието може да се определи като модификация на поведението чрез опита. То дава
възможност хората да вършат по-добре сегашната си работа и ги подготвя за по-голяма отговорност в
бъдеще. То доизгражда силните страни и помага за преодоляване на слабите, осигурява организацията да
има опита, от който се нуждае. Развитието действа на всички нива. За по-нисшите ръководители, чиновническия, технически и професионален състав, то трябва да е програмирано, за да даде правилното
обучение в правилното време и да разшири опита и способностите на хората, като им дава нови задачи за
изпълнение. Оценката на качеството на изпълнение и наставничеството играят важна роля. На по-високо
ниво програмите за развитие на ръководството имат за цел систематично да идентифицират таланта, да
подобряват уменията, да разширяват опита и да помагат на хората да развиват способностите си да
поемат по-големи отговорности.
В началото на процеса за привличане на работна ръка стоят дейностите по набиране и подбор на
човешки ресурси. След постъпването им в организацията хората се нуждаят от усъвършенстване и
развитие на своя потенциал. По същество това се осъществява чрез дейността по обучение на персонала,
разглеждана като начало на неговата ориентация и работа в организацията. Процесът по анализ на потребностите от обучение в дадена организация може да бъде реализиран като самостоятелно консултантско проучване или като допълнение към вече изведени от компанията насоки за обучение и развитие на
служителите. В зависимост от мащабите, в които се провеждат, процедурите по анализ на нуждите от
обучение, може да имат като резултат разработването на цялостна тренингова стратегия за даден отдел
(компания) или извеждане на акцентите за провеждане на конкретен тренингов проект.
Цели на обучението на човешките ресурси. Обучението на персонала помага на служителя да
изпълни поставените му задачи и по-пълно да оползотвори своите способности. Чрез обучението постъпващите на работа и работещите в организацията разбиват своя потенциал за качествено изпълнение на
поставените задачи. Бързото развитие на производствените и управленските технологии, разрастването
на компаниите налагат както хората, работещи в организацията, така и тези, които постъпват в нея, да
бъдат своевременно подготвени за новите, нараснали изисквания. Обучението на персонала преследва
различни цели. В зависимост от конкретната ситуация, то може да донесе: повишаване на производителността на работата; повишаване на качеството на извършване на работата; намаляване на отпадъците
и брака в производството; намаляване на трудовите злополуки; намаляване на необходимостта от контрол; по-бърза адаптация на работещите; нарастване на удовлетворението от работата; по-нисък оборот
на работна сила; по-малко отсъствия от работа. Обучението е свързано с други области от мениджмънта
на човешките ресурси в организацията, а също и с мотивираността на обучавания. Едва ли ще постигне
благоприятни резултати обучение, при което обучаваният счита, че е неподходящо и не е свързано с
потребностите му.
Разработване на програма за обучение на човешките ресурси. Ефективното постигане на целите на обучението се основава на разработване на програми за обучение, спомагащи за прилагане на системен подход към процеса, преодоляване на организационните пречки и увеличаване на удовлетворението на обучаващите се чрез постигане на личните им цели. Програмите за обучение целят създаване на
необходимите навици, предоставяне знания на необходимото ниво.
Как учат хората. Обучението върши най-добре работа, ако е базирано на преценката как хората
учат. Десетте условия, необходими за успешно обучение, са: индивидът трябва да е мотивиран да учи - а
той ще бъде мотивиран, ако мисли, че в това ще има нещо и за него; обучаваният трябва да получава
задоволство от обучението; пред обучавания трябва да се поставят стандарти на изпълнение и цели за
постигане; обучаваният се нуждае от насочване и от обратна информация как се справя; обучението е
активен, а не пасивен процес, хората учат най-добре, когато вършат и се включват в нещо, а не просто да
слушат; техниките на обучение трябва да се използват с разграничение, за да задоволят целите на
програмата за обучение и нуждите на индивида; методите на обучение трябва да се разнообразяват, за да
се поддържа интересът; трябва да се остави време да се асимилира наученото, наличието на „кривата на
обучението", която представлява времето, необходимо за възприемане на уменията, трябва да се взема
винаги предвид, когато се планират курсове и се прави преглед на прогреса; обучаваният се нуждае от
подкрепа на правилното поведение, с други думи, той трябва да знае кога върши нещата добре, за да
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може да запази добрите си навици и умения и да се окуражи да учи повече; като процес обучението
може да действа на много различни нива на комплексност в зависимост от работата, програмите и
техниките за обучение трябва да се приспособят съответно с това.
Използването на системния подход при съставянето на програмите за обучение позволява да се
разработи един принципен модел. Такава програма включва три фази: фаза на преценка на необходимостта от обучение; фаза на обучение и развитие; фаза на преценка на постигнатите с обучението резултати. Фаза на преценка на необходимостта от обучение. Както всяка друга работа/обучението няма да
е ефективно, ако не почива на предварително планиране и преценяване на необходимостта му. Отсъствието на преценка може да доведе до ненужно или прекалено скъпо обучение, до обучение на излишно
високо или ниско ниво.
Във всяка организация съществуват индикатори за потребността от обучение, например: доставка
на ново оборудване, изискващо квалификация, различна от наличната; промяна в произвежданата продукция или в нейните пазари; производство на некачествена продукция; промени в състава на персонала;
увеличен брой трудови злополуки; промяна на прилаганата технология и/или методите на работа; разхищение на материали; излишен оборот на работна сила и др. Всички тези индикатори показват необходимостта от обучение, водеща до анализ на организацията, анализ на задачите и анализ на хората.
Организационният анализ включва уточняване на задачите, ресурсите и организационната среда.
За програмите за обучение значение имат политиката за персонала, климата в организацията, наличните
ресурси и някои външни фактори, например, законодателство, регулатори и др. Анализът на задачите
изисква преглед на описанието на длъжността и на условията, в които тя е поставена. Преди това се
извършва анализ на задачите, включващ диференциране на отделните задачи, съдържащи се в дадената
работа и изброяване на етапите на задачите, съдържащи конкретните действия на индивида и необходимите за това знания. Анализът на хората обхваща знанията, уменията и навиците на работещите.
Дарба определение за качеството на изпълнението, изучава характеристиките на индивидите и техните
групи, поставени в обучаваща среда. Това е важно, за да може програмата за обучение да бъде моделирана за получаване на максимални резултати при минимални разходи. Анализите на организацията,
задачите и хората формират представата за необходимостта от обучение.
Фаза на обучение и развитие. Първата фаза на процеса на обучение преминава във фазата на
обучение и развитие, подготвяща средата за постигане на целите на обучението и имаща за основна
задача избор на метод, позволяващ на обучавания да възприема ефективно.
Фаза на оценка на резултатите. Тази фаза дава отговор на различни въпроси: какви са
направените с обучението разходи, дали курсът на обучение да се продължи или преустанови, дали
промени, настъпили в работата, трябва да доведат до промени в курса на обучение? Най-общо се оценява
ефективността от обучението. Това е сложен въпрос, тъй като възможността за извличане на полза от
обучението е в зависимост от вида на работата. По-лесно предвидим е ефектът от курсове за обучение на
работници, изпълняващи относително прости задачи, докато за работа в областта на управлението
ползите от обучение трудно могат да бъдат точно определени. Доказано е, че ползите са по-големи от
разходите, когато са ясни целите на обучението, при използване на добре подбрани методи на обучение
в зависимост от изпълняваната работа, когато съществува добра мотивация на обучавания. Като съществени ползи за организацията от обучение на нейните работници и служители се считат повишената
производителност на труда; възможността обучаваните да бъдат издигнати в йерархията; намаляването
на брака в производството, трудовите злополуки, напускането на организацията и др.
Практическата дейност по оценяване на резултатите от обучение показва, че: ползите от
обучението в редица случаи надминават печалбата, свързана с подобряване на изпълнението на задачите;
ползите от обучение се определят по-лесно за физически, отколкото за умствен труд; по-лесно се
определя резултат, свързан с подобряване на производителността на труда, отколкото с ограничаване
необходимостта от контрол, трудови злополуки, оборот на работната сила; цената на обучение извън
работното място е по-лесно установима, отколкото тази на обучение на работното място.
Принципи за обучение на персонала. Ефективността и успехът на една програма за обучение в
голяма степен зависят от правилното изясняване на потребността от обучение и подготовката за осъществяването му. Подготовката на обучението е свързана с основни принципи, от които зависи и изборът
на методи и техники за обучение на персонала. Основните предпоставки за успех на една програма за
обучение са готовността и мотивацията на обучаваните. Готовността се разглежда като фактор, изразяващ състоянието на обучавания. То може да е различно за отделни индивиди и групи. Поради това е
необходимо групиране на обучаваните в зависимост от техните възможности да научават, което се постига чрез прилагане на специални тестове. Ако това е невъзможно, то се диференцира самото обучение.
Правилната мотивация предполага обучаваният да е осъзнал ползата за себе си от придобиването на
нови знания, умения, информация. Поставянето на индивидуални цели носи по-добри резултати от
общата цел, мотивираща участниците в курса на обучение.
Ако двете основни предпоставки са налице, то успехът на обучението е функция за следните принципи: значимост на преподавания материал; подсилване - прилагане на потвърждение, похвала, одобрение от обучаващия, с които засилва отговорността на обучаваните; връзка между наученото и прак-

172

тиката; разпределение на обучението - изследвания са показали повишена ефективност на обучението
при разпределяне на курса на обучение на по-малки периоди (например, вместо 10 двучасови, 20
едночасови периода); практика и упражнения - принципът е свързан с необходимостта от практикуване
на придобитите знания. Например, компютърно обучение да се съпътства от практикуване на наученото.
Подходи за обучение на персонала. Практическата дейност по обучение на човешките ресурси се
извършва на работното място или извън работното място. Всеки от тези подходи за обучение притежава
положителни страни и недостатъци.
Обучение на работното място (on the job). Обучението се извършва на работното място в ситуация на нормална работа. Обучаващият е работник с по-дълъг стаж, обучаваният ползва инструменти,
оборудване, материали, с които ще работи и след завършване на обучението. Опитът се предава на
самото работно място. Предимства: по-евтино в сравнение с обучението извън работното място; обучаваният е поставен в същата работна среда, в която ще бъде след завършването на обучението. Недостатъци: обучаващият не винаги има способностите да предаде правилно своя опит; обучението може
да е съпроводено с голямо количество брак и отпадъци; възможно е повреждане на инструменти и оборудване; обучението се провежда в условията на шум, присъствие на други работници, техни коментари.
Обучението на работното място е широко използвано при обучение на работници, когато се преподават
практически умения.
Обучение извън работното място (off the job). Обучението се осъществява извън работата. Основните предимства са:обучаващият е специалист в своята област и добър преподавател; използваните
инструменти и оборудване се подбират за случая; не се повреждат инструменти, не се произвежда брак;
разходите, свързани с обучаването извън работното място, се определят по-лесно; обучаваният е извън
недостатъците на конкретната работна среда (шум, вибрации, коментари и забележки на други работници). Недостатъци:обучението е по-скъпо в сравнение с обучението на работното място; за покриване
на разходите трябва да се осигурят по-големи групи обучавани; понякога възникват трудности след като
обучаваният попадне в реална работна среда.
Методи за обучение на персонала. Персоналът се обучава в отношения, умения и знания, като
съответно се прилагат различни методи на обучение.
Обучение в отношения. Отношенията определят общия подход на служителя към работата му. Те
представляват характерният начин, по който индивидът реагира на обект или ситуация. Основават се на
опита на индивида и водят до определено поведение или изразяване на определени възгледи. В някои
случаи отношението е формирано още преди започване на работата. Например, предполага се, че служител в отдел „Социални грижи" е избрал тази работа, защото желае да помага на хората. В други случаи подбудите за постъпване на работа са свързани с по-добро заплащане или по-висок престиж и
реакцията в определени трудови ситуации не е правилна. Пример в това отношение е продавачът, който
с поведението си вместо да привлича клиентите ги отблъсква.
Обучението среща редица трудности, тъй като отношенията са отрано формирани, дълбоко вкоренени и за промяната им е необходимо време. Най-употребявани методи за обучение в отношения са:
- тренинг чрез патронаж. Обучаваният е трениран от старши работник, притежаващ професионални качества и правилно отношение. По този начин новите работници могат да бъдат обучени в
правилно поведение и реакции на работните места.
- казусно обучение. Провежда се извън работното място. Група служители дискутират казуси, подбрани да илюстрират основни отношения. Подборът на случаите, подлежащи на обсъждане, се извършва
съобразно вида работа, квалификацията и нуждите на обучаваните. В някои случаи участниците в
обучението са недостатъчно ангажирани, тъй като се дискутират въображаеми случаи.
- игра на роли. Извън работното място избрана ситуация се описва до някаква кризисна точка.
Участниците трябва да играят ролите на хората, участващи в ситуацията, и изберат такова поведение,
което считат че би избрал индивидът, чиято роля играят. Методът води до бърза промяна на отношенията, ако обучаваният срещне необходимата подкрепа и на работното място.
- Т-групи. Обучението се провежда извън работното място. Групи не по-големи от 12 човека дискутират и изучават собственото си поведение. Целта на обучението е промяна в отношенията чрез показване на собствено поведение и изслушване на чужди мнения за него. Полезността на метода е дискусионна. Някои го считат за вреден психологически, други за безполезен, тъй като наученото няма
практическа стойност във враждебно настроена работна среда.
Обучение в умения. Умението представлява способност за умствена или физическа дейност, във
връзка с даден обект или друга форма на информация. То се изгражда постепенно в процеса на повторяемо обучение или друг опит. Процесът на придобиване на умения е сериен - всяка част зависи от предишната и влияе на следващата. Обучението в умения включва: разпознаване на стимули (например, косачът усеща, че косата не е добре наточена); адекватни отговори (например, наточвайки косата, косачът
държи бруса под правилен ъгъл); изграждане на серийно изпълнение, т.е. всеки отговор предизвиква нов
стимул, който от своя страна предизвиква нов отговор u т.н.
Най-прилаганите методи за обучение в умения са:
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- наблюдение. При този метод обучаваният наблюдава и повтаря действията на опитен работник.
Удачен е в случаи, когато обучаващият използва ефективни методи на работа, които могат да бъдат
разбрани и усвоени с наблюдение. Тъй като редица професии съдържат елементи, чиито разбиране е
невъзможно само с наблюдение, то за предпочитане са следващите методи.
- наставничество. Методът включва поредица от няколкодневни курсове за обучение на групови
отговорници или опитни работници как да обучават други. Технологията на метода предполага: наставникът извършва работата, разделена на самостоятелни етапи, всеки от които може да бъде разгледан
поотделно; всеки от етапите се анализира за определяне на трудности и опасности; наставникът проверява правилното подреждане на необходимите за обучението материали и екипировка; провежда се
разговор с обучавания, за да се разбере в каква степен познава работата и се предизвика или засили интересът му към нея; работата се демонстрира пред обучавания на етапи; обучаемият извършва работата
сам. Обучаващият наблюдава, двамата обсъждат проблемите, наставникът повтаря не добре разбраните
въпроси. Обучаемият извършва работата дотогава, докато наставникът е доволен от изпълнението; обучаемият продължава да работи сам, отначало под прякото наблюдение на обучаващият, а след придобиване на умения и сръчност самостоятелно. Методът е подходящ при процеси, позволяващи всичко
важно за работата да е лесно за наблюдение и процесът на осмисляне относително лесен. Методът не е
особено подходящ при обучение в сложни умения, при които връзката стимул - осъзнаване не е ясна.
- анализ на уменията. Методът се прилага при процеси, изискващи висока степен на сръчност,
координация (например, очи-ръце) и движения на тялото. Работата на висококвалифициран работник с
продължителен стаж се наблюдава и анализира, а именно: действията, които той извършва работейки с
отделните части на тялото (например, с ръцете или краката); комбинацията на тези действия; стимулите,
които разпознати от работника, служат за сигнал за започване и завършване на действията; сетивата,
чрез които дразнителите достигат до работника; вероятните грешки, които възникват; причините за
поява на грешките и начините за тяхното премахване. Вследствие на анализа се разработват упражнения,
чрез които обучаваните се тренират да разпознават отделните стимули (дразнители), да усъвършенстват
и координират трудните движения. Методът се прилага извън работното място и е скъпоструващ, защото
детайлният анализ на работата се извършва от консултанти. Икономически изгодно е прилагането му в
големи организации с много на брой обучавани.
- метод на откритието. Същността на метода е обучаваният сам да открие за себе си принципите
на работа и правилният начин на извършването й. Ролята на обучаващият е силно ограничена, сведена до
наблюдение и разяснения в случай на нужда. Преимуществата на метода са свързани с активността на
обучавания, по-силната му мотивация сам да се справи с проблема, подхождането към работата от
позицията на работника, който не знае нищо или почти нищо за нея. В много случаи такъв подход е поподходящ, работникът стъпка по стъпка сам открива и придобива необходимите умения, вместо да
наблюдава и анализира действията на друг висококвалифициран работник. Методът се провежда извън
работното място и е скъпоструващ. Може да се използва успешно и при обучение в знания.
Обучение в знания. За да може да работи правилно, работникът се нуждае от знания по професията си. Те могат да бъдат постигнати както чрез натрупване на опит в работата, така и чрез обучение. За
да се определят знанията, необходими за дадена работа, тя се анализира за определяне на нейната цел,
законовите изисквания, стандартите за качество, материалите, които се използват, инструментите и
машините, персоналните контакти, последователността на извършване на отделните й елементи. Прилагат се следните методи за обучение в знания:
- наставничество. Опитен работник обяснява начина на извършване на работата, отговаря на
зададени въпроси и осъществява контрол над обучаваните за правилното изпълнение на работата.
Успехът на метода зависи от качествата и възможностите на наставника да обучава, както и от
вниманието, проявено от обучавания за възприемане на информацията.
- лекции. Обучаваните присъстват на лекции или в организацията или извън нея. Както при
наставничеството, ефектът на лекциите зависи от мотивираността на слушателите, възможностите на
лектора, използването на практически примери и технически средства.
- писмени описания на работата. Раздават се на обучаваните и включват описания на работата и
на начина на извършването й. За много работници това е по-приемливо, отколкото да бъдат обучавани
чрез наставничество. Проблемът при използването на метода е, че някой трябва да въведе обучаваният в
работата и следи за развитието му.
- симулация. За разлика от поставянето на работника в работна среда този метод предполага
симулиране на работния процес с неговите материали, инструменти, документи.
- „входяща поща". Обучаваните обработват пакет документи, които биха намерили във входящата
си поща. Те трябва да вземат редица решения. Методът е своеобразна симулация. Обучаващият разглежда и дискутира решенията, взети от обучаваните. Методът се използва при обучение на мениджъри
и при подбор на персонал чрез „Assessment - centre".
- самообучение. Методът почива на разработване специална програма, чрез която на обучаваните
се задават за изпълнение задачи, свързани с посещение на различни отдели в организацията, или задачи
за ръководители и специалисти. От тях се изисква периодичен доклад за изпълнението им пред обуча-
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ващия. Методът се основава на схващането, че знание, придобито самостоятелно чрез откритие, е потрайно от знание, получено чрез предаване на информация от друго лице.
- компютъризирано обучение. Навлизането на електронната техника в обучението е свързано с
разработването и прилагането на софтуерни продукти, при които потребителят избира различни варианти за провеждане на обучението. Програмите за компютърно обучение съдържат тестове за проверка
на придобитите знания. Като цяло методът среща одобрението и интереса на обучаваните.
Обучение на мениджъри. Обучението (тренингът) – свързано е с увеличаване на личностните
потенциали на всеки мениджър, запазвайки неговата идентичност. За да управлява другите трябва найнапред да се научи да управлява добре себе си. Обучението обикновено се насочва към развитие на
личните ресурси на мениджърите чрез откриване на техния собствен лидерски стил на управление.
Целта е постигане на висока ефективност в условия, изискващи динамична работоспособност, вземане
на решения, самоконтрол, бързо приспособяване към нови условия, адекватна реакция, способност за
бързо възстановяване на ресурсите, способност за обработка на големи обеми информация.
Технология на обучението - най-често основните методи на обучението са интерактивните. Разчита се на пряко участие в предварително моделирани или на място създадени ситуации, при които чрез
преживяване се достига до желано поведение от всеки участник. Чрез ролеви и симулативни игри
участниците достигат до съгласуваност със себе си и другите, усвоявайки умения за влияние и водене.
Осигуряват се тренингови материали за всички участници, мултимедийни презентации и др.
Усъвършенстването на управлението на големи компании, разглеждано като част от организационното им развитие, представлява планирана дейност за анализиране и реформиране на нейните комуникации, начините на организиране и управление. Тази дейност цели и създаване на всички организационни нива на мениджъри, отговарящи на съвременните изисквания на компанията, което предполага: анализ на сегашните и бъдещи изисквания на ръководството на компанията по отношение на мениджърския
й състав; преценка на съществуващите и потенциалните умения и знания на мениджърите; използване на
най-добри методи за развитие на мениджърския състав.
Политиката на компанията в областта на ръководния й персонал позволява да се формулират
изискванията по отношение на мениджърите, след което се преминава към изследване на необходимите
условия на тяхното развитие. На първо място, това са знанията, свързани с управлението на компанията.
Тук се включват: данни за компанията, организация и начини на действие; ресурси, с които компанията
разполага; околната среда на компанията; прилаганата технология; използваната техника в областта на
управлението. На второ място са аналитичните и творчески умения на мениджърите: разпознаване на
целите на компанията и подреждането им по степен на значимост; определяне на количеството необходими на компанията ресурси и тяхното стойностно изразяване; решаване на възникващи управленски
проблеми. На трето място са т. нар. междуперсонални умения, включващи: общуване с персонала от
различните нива; координация между различните структурни звена в компанията; координация вътре в
отделното структурно звено; мотивация на подчинените.
За развитие на знанията, на аналитичните и творческите умения и на тези с междуперсонален характер се прилагат различни методи за обучение. За получаване на необходимите знания – наставничество, самообучение или курсове от лекции, обикновено провеждани извън работното място в специализирани учебни заведения. За развитие на аналитичните и творчески умения - изучаване на случаи от
практиката, игра на роли, „входяща поща", бизнес игри, разработване на проекти. Обучението в аналитични и творчески умения е най-трудното. Докато обучението в знания помага на мениджъра, като му
показва факторите, които трябва да вземе под внимание, и техниките, които да приложи в работата си, то
аналитичните и творчески умения се развиват само при практиката.
В последните години съществено внимание в обучението на мениджърите се обръща на междуперсоналните умения. Изследвания показват, че 2/3 от работното време на ръководителя е свързано с
работата с хора, на които той трябва да повлияе. Основните методи на обучение са: игра на роли, Тгрупи, групови дискусии за нормално поведение на работното място, анализ на индивидуално поведение, обучение в социални техники.
От голямото разнообразие методи, използвани за обучение на човешките ресурси, специалистите
по управление на персонала трябва да подберат онези, които най-пълно отговарят на обектите за
обучение и максимално се основават на принципите на обучение.
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AN ANALYSIS OF THE PROFITS AND EXPENSES
IN FORMING HUMAN CAPITAL
Dimitar S. Dimitrov
Abstract: In this paper we draw some conclusions about common approaches and principles for analysis
of the expected profits from forming human capital mainly by means of educational system. We view the
approaches for investigation of the expenses while forming the set of profits, some techniques for their
capitulating and the possible risk aspects of the investments in forming human capital.
Key words: human capital, future incomes, capitulation, investments, risks of forming
Същността и значението на функциите, свързани с персонала в организацията, в последните десетилетия претърпяват значителни изменения. В страната ни все повече се утвърждава разбирането, че
ключът към постигане на трайно конкурентно предимство е умелото управление на хората в организациите. Във време, когато оборудването, технологиите, финансите са леснодостъпни за всички конкуренти в даден бранш, една компания може да излезе напред само ако успява да подбира и управлява персонала си по най-добрия начин.
Управлението на човешките ресурси е теория и практика, която непрекъснато се развива и усъвършенства. В системата на организационното управление, това е най-динамично променящата се подсистема, призвана да допринесе за успеха и ефективността, за повишаване на конкурентно способността на
организацията. Няма универсален подход за управление на човешките ресурси. Всяка организация определя концепцията и политиката си в тази област. Управлението на човешките ресурси в организациите,
като относително самостоятелна система е сложна и отговорна дейност, изискваща от всички ръководители разбирането, че освен икономически, организацията реализира и социални цели. Това означава създаване на подходяща мотивация и на организационен климат, подпомагащ промените и споделянето на
знанията, на управленски практики в синхрон със стратегическите цели на фирмите. Създаване на
стандарти за управление на човешките ресурси, които са резултат от съвместната работа на всички нива
на управление и са създадени в процеса на активно сътрудничество между различните функционални
специалисти в организацията.
Трудът е първото, единственото и постоянното условие за възникване и усъвършенстване на човека и на производството. Нито едно човешко общество не може да съществува без да полага труд и да се
ползва от резултатите му. Трудът е многофакторна категория, която се дефинира различно – според
съответните подходи към него. В литературата съществуват различни подходи към труда. Семантичният подход търси същността на труда в смисловото значение на думата „труд”. В старогръцкия и
староанглийския език думата се използва за означаване на мъка, на страдание на хората. Българският
тълковен речник определя труда като усилия, мъка, напрежение, тегота, която изпитва човек, когато
върши нещо7. Физиологичният подход разглежда труда като изразходване на човешка физческа и психическа енергия при производството на материални и духовни блага. Дейностният подход оценява труда
като целесъобразна дейност на хората, насочена към задоволяване на техните материални и духовни
потребности. Социологичният подход разглежда труда като система от отношения между хората,
7

Български тълковен речник, Наука и изкуство, С., 1976.
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участващи в трудовия процес. Икономическият подход разглежда обществения труд. Обществният
труд е труд за производството на продукти и услуги за пазара, труд за производството на стоки.
Следователно общественият труд изпълнява две групи от функции – икономически и социални.
Икономическото му предназначение основно се изразява в създаването на материални и духовни блага,
т.е. той е фактор за развитието на икономиката и като резултат определя жизнения стандарт на заетите.
Колкото е по-висока ефективността на труда, при равни други условия, толкова по-високи са доходите
на работещите. Социалното предназначение на труда се определя от възможностите за самоусъвършенстване на човека, себереализацията му, възможност за социално общуване и идентификация и не на
последно място допринася за осъществяване на една или друга социална политика.
Човешкият труд във всяка страна не може да се разглежда, без да се отчитат процесите и тенденциите на възпроизводство на населението. Те са естественото условие и предпоставка за формирането и
развитието на човешките ресурси и на трудовия пазар. Населението се изучава от демографията,
географията, историята, психологията, социологията, физиологията, икономиката и др. науки и научни
направления. За управлението на човешките ресурси водещо значение има разбирането на населението
като основен ресурс за осъществяване на всяка трудова дейност.
Понятието „човешки ресурси” се свързва преди всичко с основните фактори на производството и
по-точно – с необходимите ресурси за осъществяване на всяка стопанска и трудова дейност въобще. От
тази гледна точка хората в качеството им на ресурс за всяка трудова дейност имат няколко особености:
преди всичко в трудовата дейност се използват едни или други техни качества, които са естествена даденост или са формирани в резултат на обучение; трудът им не е обикновена търговска вещ, не може да се
купува в класическия смисъл на думата, т.е. върху него не се придобива пълното право на собственост;
участието и поведението им в трудовия процес се мотивира от сложен комплекс фактори, които са много
динамични; те са движеща сила на всяка дейност, ресурсът който задвижва всички останали ресурси, като създава и значителна част от тях; те са непрекъснато възпроизвеждащ се ресурс, макар, че процесът на
тяхното възпроизводство е уникален - става дума за възпроизводство на съзнателни човешки индивиди.
Тогава бихме могли да обобщим, че хората, формиращи населението на дадена страна, могат да
участват или да се подготвят за участие в трудова дейност от най-ранна възраст до края на живота си.
Това е и най-широкото разбиране за човешките ресурси, т.е. населението на страната е идентично с
човшеките ú ресурси. В по-тесния смисъл на понятието човешки ресурси са хората, които в даден
момент или за даден период имат реална възможност в някакъв вид трудова дейност. Понякога се употребява и понятието икономически активно население (като тук влизат и безработните, но търсещи
работа лица). Определянето на числеността на хората, които могат да се третират като ресурс за дадена
трудова дейност, се извършва на следните два основни критерия: индивидите да притежават качества,
удовлетворяващи изискванията за някакъв вид трудова дейност; здравословното им състояние да
позволява номално трудово участие.
Освен тези основни критерии съществуват и редица обстоятелства определящи броя на хората, които могат да се ангажират с трудова дейност. Такива обстоятелства са: законови ограничения на долната
и горната граница на трудоспособната възраст (тези ограничения не са абсолютни); продължителността
на обучението в рамките на образователната система (някои индивиди, достигнали долната граница на
трудоспособната възраст, продължават обучението си); преминаване през задължителна военна подготовка или преподготовка (ще отпадне с въвеждането на кадрова армия), доколкото това не се третира като особен вид труд – особено в случаи на мобилизация за ликвидиране на бедствия и аварии; раждане и
отглеждане на деца (за жените) доколкото тези дейности не се третират като особен вид труд; хората с
траен отказ от участие в трудова дейност – при наличие на източници на доходи, осигуряващи приемлив
жизнен стандарт, религиозни убеждения, традиции и др.
За системата на труда са от значение три основни характеристики на човешките ресурси: тяхното
количество (определя се от броя хора и работното време което те са склонни да осигурят); тяхното качество (съвкупността от знания, умения и навици, както и здравословното им състояние); тяхната мотивация (постигане на определена ефективност на труда).
В човешките съвкупности, които характеризират населението и човешките ресурси, непрекъснато
протичат интензивни изменения – възрастови, миграционни, здравословни, възпроизводствени и др. Възпроизводството на човешките ресурси трябва да се разглеждат най-малко от два аспекта: в количествен
аспект възпроизводството най-често се разглежда като процес на непрекъснато изменение на съвкупността от индивиди, населяващи дадена страна, регион или населено място в конкретен момент или
период от време; в качествен аспект възпроизводството се третира като процес на непрекъснато формиране и изменение на качествата на индивидите (т.е. тяхната квалификация – съвкупност от знания, умения и навици, които могат да намерят приложение в трудовата дейност), населяващи съответната страна,
регион, населено място в конкретен момент или период.
Всичко това води до нарастване значението на относителния дял на човешкото участие в производствения процес и необходимостта да изпълнява пълноценно своите икономически и социални функции. Човекът в труда не е само един от неговите прости елементи. Той е конгломерат от вярвания, убеждения и очаквания, от духовни, материални и социални интереси, от рационални и емоционални мотиви,
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от лични и групови потребности и интереси, от специфична нагласа за действие и бездействие. Това не
може да не се отчита, когато се търси оптималното съотношение на икономическите и социалните
функции на трудовата дейност на хората.
Интегрирането на заетите в производствения процес към стратегията на фирмата е призната необходимост от всички ръководители и те се ориентират към стратегии за социално и човешко развитие в
съответствие със своята икономическа стратегия и очакват от използването на човешките ресурси значителни финансови ползи. С разширяване взаимодействието на хората в организацията нейното развитие
все повече зависи от отношенията на хората към своята дейност, от моралните и етични отношения между управляващи и управлявани.
Осъществяване на анализа на ползите и разходите при формирането на човешкия капитал
Икономическото развитие и растеж се реализират на базата на комплекса от резултати, настъпващи вследствие на инвестициите не само във физическия, но и в човешкия капитал. Нещо повече, наличието на потенциал от човешки капитал на практика означава и потенциален икономически растеж.
Ако подобряваме фактора човешки капитал чрез по-добро и качествено образование е възможно да постигнем оптималност в максимизирането на ползата и акумулируемостта на всички производствени
фактори. Трудът и капиталът са двата безспорни фактора, включвани във всеки един модел за обяснение
и оценка на икономическия растеж. Като коригиращи фактори, които да обяснят разликите в нарастването на двата основни фактора и действително реализирания икономически растеж, се включват (отделно или независимо) в едни модели или комплексно в други: човешкият капитал, технологиите, ефективността, организацията, знанията, науката и т.н. Взаимодействието на самите производствени фактори
обаче довежда до появата на нелинейни зависимости в макроикономическите показатели, измерващи
икономическия растеж. Причините за това явление трябва да се търсят и във влиянието на синергичния
ефект, проявявайки се в ситуации на взаимодействие между различните фактори (като труд, капитал –
финансов, физически, човешки и др.), всеки от които участва с различно качество и обем.
Анализ на ползите при формирането на човешкия капитал. Основното намерение на процесите по формиране на националния човешки капитал е подобряване качеството на съвкупната популация.
То води и до подобряване на производствените възможности на обществото и икономиката като цяло.
Самото формиране на човешкия капитал е форма на инвестиция, осъществявана чрез системата на образованието. Ето защо е разбираемо защо всеки един инвеститор във формиране на човешкия капитал ще
очаква определена възвръщаемост от тази си инвестиция. Възвръщаемостта може да придобие паричен
или не паричен израз. От друга страна, за да стане факт тази възвръщаемост е необходим определен набор от разходи. Така откроените два основни аспекта на формирането на човешкия капитал - приходния
и разходния - налагат при изследването да се приложи класическата методология на анализа "ползиразходи". На тази база след това може не само да се аргументира необходимостта от финансиране на
процесите по формиране на човешкия капитал, но и да се търсят възможности за тяхното оптимизиране.
Изходна позиция за изясняването на възвръщаемостта от инвестициите във формирането на човешкия капитал е изясняването на комплекса от ползи, реализиращи се от формирането на човешкия капитал. Според Б. Уейсброд (1964) "полза" означава всичко, което води до нарастване на функцията на
възможната полезност за обществото. Тук включваме всичко, което: увеличава производствените възможности, като напр. нарастването на трудовата производителност; редуцира нуждата за понасяне на
разходи, като провеждането на мероприятия за спазване на законите, което от своя страна освобождава
ресурси за алтернативна употреба; води до директно увеличаване на възможността за благоденствие,
като развитието на обществен дух, национално самочувствие или социално самосъзнание.
Съществуват различни форми на проявление на ползите от формирането на човешкия капитал
чрез образованието. Въпреки наличието на значителен обем изследвания в областта на анализа на
ползите от образованието, според редица специалисти развитата от Уейсброд класификация, се определя
като един от най-успешните опити за систематизиране на комплекса от ползи генерирани от
формирането на човешкия капитал посредством образованието. В тази насока може да възприемем, че
ползите от формирането на човешкия капитал чрез системата на образованието намират проявление под
формата на:
1. "Индивидуални финансови ползи", свързани с допълнителното обучение на даден индивид
(студент) и намиращи израз във възможността за заработване на по-високи доходи (става дума за повисок размер разполагаем доход резултат на по-високия образователен ценз и респективно възлагането и
изпълнението на по-отговорни и по-високо платени дейности и задачи.
2. "Опция за финансова възвръщаемост" - изразява ползата от възможността лицето да получи
впоследствие по-висока образователна квалификация и ценз. Стойността на опцията се определя от:
вероятността от нейното упражняване и очакваната възвръщаемост, ако тази опция бъде упражнена;
3. "Непарични алтернативни ползи", включващи разширяващите се възможности за избор на
месторабота, занимание и кариера, които придобитото образователно ниво позволява;
4. "Възможността за хеджиране" срещу превратностите и изненадите, които поднасят технологичните промени. Поради това образованието може да бъде възприемано и като форма за частна (и социална) защита срещу промените в изискваните умения вследствие на технологичното развитие. Това е та-
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ка, защото новите технологии често изискват нови умения и знания, което превръща адаптивността на
човешкия капитал в много важен фактор за икономическия растеж;
5. "Не пазарни ползи", чието проявление е резултат от развитието в индивида на комплекс от
способности и умения, позволяващи изпълнението на работи от типа "направи си сам";
6. "Ползи, свързани с упражняваната работата и професия" – тези ползи се наблюдават при въздействието, което образованите и квалифицирани индивиди оказват върху цялостната производителност
на техните колеги,когато производственият процес изисква съвместни усилия. Това от своя страна рефлектира върху ефективността на фирмения бизнес, откъдето може да се направи изводът, че вследствие
на образованието са налице и определени ползи за работодателите (фирмите);
7. "Ползи, свързани с местоживеенето" и насочени към семейството, съседите и данъкоплатците;
8. "Общи ползи за обществото", свързани с грамотността на гражданите и ресурсите за реализация
на икономически растеж. Очевидно е, че в рамките на посочената квалификация се генерират ползи, насочени не само към индивидите, които са реалните притежатели на човешкия капитал, но са налице и
ползи, насочени към обществото и фирмите. Т.е. налице са: частни ползи от формирането на човешкия
капитал чрез образованието; обществени ползи от формиране на човешкия капитал; бизнес ползи от
формирането на човешкия капитал, инкасирани директно от работодателите.
Въпреки изброените форми на проявление, като цяло те не изчерпват проблема за проявление на
ползите от образованието. Но те се явяват една добра основа за изграждането на аналитичен инструментариум за изследването на природата, генезиса и дистрибуцията на положителните ефекти, генерирани
от формирането на човешкия капитал.
Във връзка с това, в специализираната литература, могат да бъдат открити изследвания, според
които формирането на човешкия капитал чрез образованието основно води до: увеличава удоволствието
от свободното време; позволява изплащането на първоначалните разходи. В първата насока се дава възможност да се констатира, че рационално действащият индивид винаги ще действа в посока максимизиране функцията на полезността, (вкл. полезността на свободното време). Разбира се, възможностите за
максимизация на полезността не са безгранични. Това е така, защото доходът, който може да бъде заработен от по-високото образование, се ограничава не само сумарно, но и времево. Нещо повече, самият
човешки капитал е подложен на амортизация, която редуцира неговата маса. Причините за амортизацията имат два източника: новото и постоянно развиващо се знание; степента, с която хората забравят
вече наученото в процеса на формиране на човешкия капитал. Във втората насока индивидуално притежаваният човешки капитал се явява генератор на доходи, които позволяват изплащането на първоначално изразходваните ресурси. С други думи в рамките на пазара на труда възнагражденията могат да се
изразят като правопропорционална зависимост между индивидуално притежаваното "количество"
човешки капитал и пазарната оценка на стойността на единица човешки капитал.
При развитието на функцията на дохода се базира и върху емпирично установената директна връзка между образователно ниво и доходи. С други думи, хората с по-високо образование, които на практика са и носители на човешки капитал от по-висок порядък, получават и по-висок доход. В действителност, първите опити за развитието на съвременните аспекти на концепцията за човешкия капитал и
тестването на нейната валидност при използването на емпирични данни за доходите на работещи в американски фирми, установяват наличието на пряка връзка между размера на индивидуалните доходи и
достигнатото от съответния индивид образователно ниво. Чрез тези проучвания те съумяват да направят
измервания и сравнения между директните финансови ползи от инвестициите във формиране на човешкия капитал, от една страна и разходите (частни или обществени) за финансиране на това образование8.
Също така, някои международни сравнителни изследвания относно процентът на възвръщаемост от
инвестициите във формиране на човешкия капитал разкриват, че в повечето случаи процента на частна
възвръщаемост е по-висок от процента на обществена възвращаемост. Разбира се трябва да отчетем, че
тези изследвания вземат предвид само и единствено парично оценимите ползи от този процес. Обаче,
както е известно от обществените финанси индивидуалните доходи имат брутен и нетен размер, като
размерът на разликата се обуславя от ставките на прогресивното подоходното облагане.
На тази база може да се предположи, че инкасираният от образованието по-висок доход ще доведе
и до по-високи фискални постъпления от облагането както на доходите (ДОД), така и на потреблението
(ДДС). Фискалните постъпления от облагането на потреблението са също така важен приходоизточник,
тъй като по-високият доход е свързан и с по-висок жизнен стандарт, което предполага потреблението на
повече и по-скъпи блага. Очевидно е, че са налице достатъчно основания, за да прибавим към класификацията на формите на проява на ползите от формирането на човешкия капитал и: категорията "Обществени финансови ползи", инкасирани по финансов път и свързани както с прогресивното подоходно, така
и с пропорционалното потребителско облагане и включващи се в потока от ползите от образованието,
които се дистрибутират към обществото. Тъй като увеличените вследствие на образованието доходи още
означават и повишен жизнен стандарт можем да възприемем, че е налице фискална възвръщаемост от
потреблението на по-стойностни и скъпи блага. В допълнение, ако сравняваме индивидуалната парична
8
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възвръщаемост с обществената парична възвръщаемост от инвестициите във формиране на човешкия
капитал, става ясно, че крайният момент, до който може да се колектира фискалната възвръщаемост (от
гледна точка потребление) е продължителността на живота на индивида. От друга страна, крайният момент за акумулиране на фискалната възвръщаемост (от гледна точка индивидуално подоходно облагане)
е активният трудов живот на индивида. По отношение на свързаните с работодателите ползи от образованието може да се отбележи, че до известна степен работодателите се явяват наематели на човешкия
капитал, тъй като без образована и квалифицирана работна сила те не биха били в състояние да организират рационален и рентабилен бизнес. При това, според редица изследвания, работодателите заплащат
на наетите еквивалента на произведения от тях пределен продукт.
Налице са и изследвания, които разширяват кръга на не паричните социални ползи от формирането на човешкия капитал и включват: обезпечаването на ефективен механизъм за разкриване и култивиране на потенциални таланти; осигуряването на професионална гъвкавост на работната сила;
създаването на институционални условия, които стимулират изследванията в науката и технологиите;
окуражаване на законосъобразно поведение и стимулиране на съзнателна отговорност за обществени
дейности, които водят до редуциране в търсенето на социални услуги финансирани чрез системата на
таксите; тенденция към поощряване на политическата стабилност чрез развитието на един информиран
електорат и конкуриращи се политически лидери; разширяване на интелектуалния хоризонт на
гражданите и др. Всички тези форми на проява на индиректни социални ползи от образованието е много
трудно или даже невъзможно да бъдат измерени и оценени. Ето защо в последващото изложение основа
на анализа ще бъде само парично оценимата част от всички разходи и ползи, свързани с процесите на
формиране на човешкия капитал чрез образованието.
Анализ на разходите при формирането на човешкия капитал. Наличието на значителен набор
от ползи, генерирани при формирането на човешкия капитал, се явява резултат от осъществени на поранен етап инвестиции. С други думи, процесът на формиране на човешкия капитал е един ресурсопоглъщащ процес, който изисква ангажирането на значителни обеми обществени, фирмени и индивидуални финансови средства. Във връзка с това при изследването на разходите за финансиране на процесите
по формирането на човешкия капитал от висш порядък е наложително прилагането на два отделни подхода: индивидуален; институционален.
От индивидуални позиции, формирането на човешкия капитал, осъществявано чрез механизмите
на образователната система, генерира набор от разходи по успешното придобиване на висше образование (4-годишна бакалавърска степен). Така съвкупната "цена" на образованието може да се представи,
като формирана от: паричните разноски, към които отнасяме: университетските такси, разходите за покупка на учебници, за квартира, транспорт, помощни материали, екипировка, консумативи и др.; Алтернативната цена или цената на пропуснатите ползи. Обикновено се измерва чрез дохода, който индивидът
би получил, в случай че вместо да потребява своето време за образование, той го използва да работи
срещу съответно заплащане.
Концепцията за алтернативната цена, върху чиято логика се формира значителна част от съвкупната цена на образованието на даден индивид, респективно цената на формирането на единица човешки
капитал от висш порядък, е проста: стойността на всички ресурси се измерва чрез следващата най-добра
алтернатива за тяхното използване. Така за индивида алтернативата на оставането във висше училище и
продължаването на образованието е незабавното включване на трудовия пазар. Поради това алтернативната цена се представя чрез функцията на нарастващите доходи, получавани вследствие на незабавното
започване на работа след навършване на 18 годишна възраст (т.е. след като индивидът е станал носител
на човешки капитал от междинен порядък). Алтернативно, за обществото като цяло, пропуснатите от
студентите доходи представляват пропуснато от обществото производство. Трябва да се отчете обаче, че
валидността на така изведените зависимости се запазва в сила единствено в условията на пълна заетост и
отсъствие на задължения за военна служба.
От институционални позиции цената на формирането на човешкия капитал засяга разходите по
поддържане и развитие на образователната система. Тези разходи фигурират като съответни статии в
консолидирания държавен бюджет и имат характер на обществени инвестиции във формирането на
националния човешки капитал. В същото време, приходоизточник за набирането на ресурси за подобен
род инвестиции се явява и корпоративното облагане. Поради това можем да възприемем, че чрез механизмите на финансовата система е възможно, да се осигури едно справедливо участие и на фирмите в
процесите на формиране на националния човешки капитал. Като по-съществени разходи, от институционални позиции, може да възприемем:
1. Бюджетните (преки) разходи, които включват: фиксирани университетски разходи, към които
отнасяме: капиталови бюджетни разходи за ново строителство и ремонти на сградния фонд, екипировка,
библиотечни фондове и други; променливи университетски разходи: за преподавателски заплати, финансиране на изследвания, за консумативи и канцеларски материали.
2. Алтернативните (непреки) разходи, към които отнасяме: възможността за алтернативна употреба на ограничените публични фондове, които иначе са били похарчени за директни разходи в образованието; възможността за максимизиране качеството на образователния продукт - завършващите студенти.
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При изследването на съвкупността от разходи по формирането на човешкия капитал, разбира се,
трябва да се отчете възможността за припокриване на разходи в случаите, при които част от разходите на
ВУЗ се финансират от таксите на студентите (които от позицията на учебното заведение имат характер
на приходна статия). В същото време трябва да се има предвид, че при постъпването на работа във
фирмите, притежаващите висша образователна степен (а и не само те), не реализират изцяло своя
потенциал, тъй като е необходимо време за осъществяване на процесите по адаптация и социализация на
новоназначените служители.
Техники за калкулиране рентабилността на инвестициите във формиране на човешкия
капитал. Когато дискусията е с насоченост образованието и неговото финансиране, разходи и ползи, са
налице определени проблеми с методологичен характер. Към тях отнасяме: определянето на възвръщаемостта (частна и обществена) от инвестициите във формиране на човешкия капитал; анализа на рисковаността на подобен род инвестиции; избора на дисконтов процент (частен и обществен) за икономикоинвестиционна оценка на проекти по формиране (развитие) на човешкия капитал. Тези проблеми са и
обект за изследване в следващата част от изложението. На тази база, при оценяването на рентабилността
на инвестициите във формиране на човешкия капитал, най-често приложение намират:
Първо. Методът на чистата актуална стойност. Ето защо, когато изследваме частни проекти
относно инвестиции във формиране на човешкия капитал, е необходимо да отчетем и очакваната от
инвеститора норма на възвръщаемост. Когато тази очаквана норма надвишава безрисковата норма
(ОЛП) е препоръчително да използваме за дисконтов фактор пазарната норма на възвръщаемост. Когато
обаче изискваната от инвеститора възвръщаемост е съизмерима с ОЛП, е логично именно ОЛП да бъде
използван при анализа ,на частни инвестиционни проекти. От друга страна, ако обект на определяне е
общественият дисконтов фактор, трябва да отчетем, че "... при равни други условия, използването на
висок по своя размер дисконтов фактор, би довело до одобрението на твърде малко проекти.9"
Второ. Вътрешната норма на възвръщаемост. Тази техника обаче крие определени концептуални проблеми. Те са свързани с игнориране на възвръщаемостта след момента на пълното изплащане,
както и с игнорирането на времевата стойност на парите.
Трето. Методът на "критичната точка". Той е изграден на базата на "периода на изплащане"
при вземане предвид на времевата стойност на парите. Така, анализирайки частната възвръщаемост от
инвестициите в образование, могат да се осъществят измервания и сравнения от позициите на даден
репрезентативен индивид. Развитието на модел за калкулиране на "критичната точка" при инвестициите
във формиране на човешкия капитал се обуславя и от факта, че този род инвестиции имат значителен
времеви хоризонт.
Трябва да се отчете, че пълният инвестиционен анализ на алтернативните разходи, приходи и
проценти на възвръщаемост от инвестициите във формиране на човешкия капитал изисква емпирично
изследване и потвърждение на дотук изградените теоретични зависимости. Това обаче не ни ограничава
в усилията за постигане на пълнота в теоретичните изследвания върху процесите на формиране на
човешкия капитал.
Рискови аспекти на инвестициите във формиране на човешкия капитал.В рамките на направеното дотук изложение, инвестициите за формиране на човешкия капитал се базираха основно върху
презумпцията за наличието на сигурен характер на възвръщаемостта от подобен род инвестиции Реалната практика обаче показва, че всяка една инвестиция изисква съобразяването с несигурността при
предвиждането на състоянието на инвестиционния проект в бъдещето. Ето защо включването на несигуността в анализа на инвестициите във формиране на човешкия капитал е необходимо условие за
постигането на цялостност в изследването.
Всеки един инвестиционен анализ изисква прогнозиране на парични потоци в бъдещ период. Факт
е обаче, че за разлика от инвестициите във физически капитал, където животът на проекта трае средно
10-15 години, инвестициите за формиране на човешкия капитал изискват предвиждането на бъдещи
монетарни ползи от образователната степен за период от около 40-50 години. От друга страна, възприемнето, че функцията на доходите е единствено производна на функцията образование, е една силно
оспорима постановка. Така например, според "теорията за близнаците" функцията на индивидуалните
доходи е 1/3 резултат от образователното ниво, 1/3 от способностите на лицето и 1/3 от семейната
основа. Но тъй както образованието е фактор, подлежащ на градиране, така и способностите и семейната
основа са фактори, които могат да бъдат градирани и след това взаимно комбинирани. В допълнение,
според една от апликациите на "теорията за сигналите", не съществува връзка между образование и
доходи; всички различия в индивидуалната функция на дохода се дължат на личните способности и
други фактори10.
Очевидно е, че прогнозирането на бъдещите доходи изисква съобразяване с въздействието на различни по своята значимост и характер фактори. Всеки от тези фактори оказва свое специфично рисково
въздействие, което обикновено води до нарастване на изискванията към процента на възвръщаемост от
9

Адамов и др., Инвестиции, АБАГАР, В. Търново, 1999.
Захариев А., Формиране на човешкия капитал, Икономическа мисъл, кн. 4, 1998.
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инвестициите в образование. Разгледано в един по-прецизен план, е важно да се отчете, че според редица
изследвания, факторът "способности"11 играе сравнително голяма роля. Поради тази причина, се предполага, че: при равно образователно равнище лицата с по-високите способности ще съумеят по-рано да
изплатят разходите по инвестицията им в образователна степен; при различия в образованието, е
възможно лицата с по-ниска образователна степен, но с по-високо ниво на способности да реализират
доходи, надвишаващи тези на лицата с висше образование, но с по-ниски способности.
Според редица автори, от индивидуална гледна точка, човешкият капитал е по-рисков от физическия, тъй като човешкият капитал е пазарно нетъргуваемо благо и не може да бъде отделен от своя
притежател. Ето защо, за да диверсифицира своя човешки капитал, индивидът би трябвало да придобие
само "общо" образование и да пропусне предимствата на специализацията. Обратното, от обществена
гледна точка човешкият капитал е много по-гъвкав при своята употреба в различни икономически условия, отколкото физическия капитал. Или, за да бъдем по-прецизни, рискът, свързан с инвестициите във
формиране на човешкия капитал, се разпределя в две основни групи в зависимост от своята диверсификабилност (систематичен риск и несистематичен риск). Съществуват и три нива на въздействие на
рисковите ефекти при инвестициите във формиране на човешкия капитал:
- МАКРО: политически; икономически; състояние на трудовия пазар; технологични; конкурентни;
под/над инвестиране във формиране на човешкия капитал;
- ФИРМА: бизнес; рискове, породени от фирмената "цена" на човешкия капитал; принцип на
"Питър"; под/над инвестиране във формиране на човешкия капитал;
- ИНДИВИД: "специфична" професия; здравословни проблеми/смърт; "обща" професия; принцип
на "Питър".
В рамките на така структурираните рискови ефекти, съпровождащи процеса на инвестиране във
формиране на човешкия капитал, може би най-болезненият и за обществото и за индивидите се явява
рискът от безработица. С други думи, е напълно възможно да се реализира ситуация, при която даден индивид, въпреки високото си образователно ниво, да не може да намери място, където неговият индивидуално притежаван човешки капитал да генерира доходи, изплащащи първоначалната инвестиция. При
това положение индивидуалната крива "възраст-доходи" ще има един накъсан профил, като в рамките на
периода на безработица вероятно ще се получават доходи във вид на обезщетения и помощи за безработни. Като съпровождащ безработицата ефект може да се установи, че поради не използването на
индивидуално притежавания човешки капитал неговата абсолютна стойност е възможно да претърпи
сериозни редукции.
В заключение, по повод анализа на рисковите аспекти при инвестициите във формиране на човешкия капитал, интерпретирайки мнението на ред специалисти, е необходимо да се има предвид, че ако
всички семейства имаха средства да финансират университетско образование на своите деца, тогава
количеството висшисти ще нарасне драстично, вследствие на което стойността на развития от образованието човешки капитал ще намалее до съизмеримо ниво с разходите за неговото формиране.
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ПОВИШАВАНЕ НА НЕГОВАТА УСТОЙЧИВОСТ КЪМ ВРЕДНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
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ENGINE ACTIVITY AS THE MOST IMPORTANT INTERACTION FACTOR
OF THE HUMAN ORGANISM WITH THE ENVIRONMENT AND AN INCREASE
IN HIS STABILITY TO THE HARMFUL EFFECTS
Krasimir R. Stankov
Abstract: The part is shopped in motive action and her shock on the organism for achieving relative
active constancy of the internal medium of the main physiologic functions as well. The problem is involved for
the adaptation, winterizing the human of result of his interaction with the factors of the environment, in this
number and the ecological components. The goal is the meaning is answered in the motive action as a cardinal
instrumentality for conflict with hypodynamics for some roads to be tendered as well for optimize process of the
adaptation in basic level.
Кey words: adaptation, motor activity, physical culturе, homeostasis
Ограничаването на двигателната активност води до функционални и морфологични изменения в
организма и до намаляване на продължителността на живота. Движението се явява като едно от главните
условия за съществуването на животинския и човешкия свят и прогреса в еволюцията му. От поредицата
фактори, влияещи на съхранението и укрепването на здравето, водеща роля има физическата култура с
нейните разнообразни средства за повишаване на двигателната активност.
Способността да се противодейства на изменията на вътрешна среда на организма, вследствие на
изпълнение на физически упражнения – това е специфично свойство на тренирания организъм.
Физиологичните механизми на адаптация на човека, формирани в процеса на неговата еволюция
не могат да се изменят с такива темпове в сравнение с темповете на развитие на научно – техническия
прогрес. Вследствие на това може да възникне конфликт между измененията на екологическите условия
и природата на самия човек. Поради това разработване на теоретически и практически основи за изучаване на механизмите на адаптация на човека към различни, рязко променящи се екологични фактори
придобива изключително важно значение.
Ежедневието на съвременния човек се характеризира с ниска физическа активност и неговите неблагоприятни последствия за здравето. Според някои изследвания между 9 и 16% от смъртните случай в
САЩ се дължат на заболявания дължащи се на обездвижване и заседнал начин на живот. В Европа приблизително 37% от мъжете имат ниска двигателна активност. Ако този процент се намали до 25% смъртните случаи ще намалеят с 3-6%.
Целта на нашето проучване е да се изясни значението на двигателната активност като основно
средство за борба с хиподиманията. Установено е, че физическата активност и здравословното хранене
са най-важните фактори за постигане на пълноценен начин на живот. Трябва да се подчертае, че
редовните физически упражнения допринасят не само за поддържане на нормално телесно тегло, но
също така и за предпазване от редица заболявания, както и за подобряване на физическото и психическо
здраве. Хората, който са физически активни страдат по-рядко от хронични дегенеративни заболявания коронарна болест на сърцето (гръдна жаба), високо кръвно налягане, мозъчен инсулт, остеопороза,
неинсулинозависим диабет. Има данни, че редовните физически упражнения подпомагат имунната
система и намаляват риска от рак на дебелото черво, подобряват настроението и самочувствието.
Редовните физически упражнения имат редица благоприятни ефекти върху обмяната на веществата. Хората, които са физически активни имат по-малък риск да заболеят от сърдечно-съдови заболявания
или да загинат от инсулт. Те имат по-еластична сърдечно-съдова мускулатура, по-ниско кръвно налягане
и по-високо ниво на липопротеини с висока плътност (добър холестерол) в кръвта. При тях се наблюдава
по-ефективно усвояване на глюкозата от кръвта и по-добър ефект на инсулина. Лицата, които от
детските години са се занимавали с физически упражнения имат по масивна и по-малко чуплива костна
система и по-рядко страдат от остеопороза в зрялата възраст. Жени, които преди менопаузата повишат
физическата си активност за повече от една година имат достоверно повишаване на костната плътност и
намаляване риска от счупвания на костите. Популярно е схващането, че високата физическа активност
води до намаляване на теглото. Тя действително води до доброволно увеличаване на разхода на енергия,
но за да подпомогне отслабването е необходимо натоварването да е значително и с продължителност
повече от шест месеца. Умерената физическа активност, примерно, разходка от 3 км три пъти седмично
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в продължение на 3-6 месеца не е в състояние да доведе до отслабване. Физическите упражнения имат
антидепресивен ефект при здрави хора, както и при лица в депресия [1].
Адаптацията на организма към новите условия на средата, в това число към високи физически
натоварвания е насочена не към отделни органи, а към координирани в пространсво и време и съподчиними помежду си специализирани функционални системи. Адаптация – процес на приспособяване на
организма в резултат от взаимодействието му с околната среда.
Закодираните, наследени и устойчиви придобивки на живите системи представляват генотипна
адаптация, настъпила по пътя на естествения подбор (например маскировъчната окраска на козината на
животните). Промените, които настъпват в един жизнен цикъл се отнасят към фенотипната (придобита)
адаптация. Тренировката се разглежда като адаптационен процес (фенотипна адаптация), защото вследствие на физическите натоварвания, на които се подлага спортистът, се появяват адаптационни промени.
Това са приспособителни реакции на организма, които водят до нарастване на спортното постижение.
Адаптацията бива срочна и трайна. Срочната адаптация възниква по време на самото натоварване като
необходимост за справянето с някаква двигателна задача. Състои се в повишаването на активността на
физиологичните и биохимичните процеси в организма с цел компенсиране на енергетичните разходи и
неутрализиране на отпадните продукти на обмяната на веществата. Например: увеличаване на пулсовата
честота, мобилизиране на дишането, увеличаване на телесната температура, отделяне на хормони, ускоряване на метаболизма, възбуждане на нервната система и др. При нетренирани тези процеси протичат с
големи разходи на енергия, липсва икономичност и съгласуваност във физиологичните функции.
В основата на спортната тренировка лежи принципът на дългосрочната адаптация. Въздействието
на умората и възстановяването на организма са фактори, обуславящи адаптационните процеси, проявяващи се в структурни и функционални изменения в организма на спортиста. Важно значение за съхранение на здравето на спортиста имат и екологичните фактори. Тяхното изменение предизвиква напрежение във физиологическите механизми на адаптация на човека [2].
Фундаменталната задача е постигане на хармонично взаимодействие между човека и социалната
среда на неговия живот, това взаимодействие не бива да носи вреда на здравето на подрасрващото и
бъдещото поколение.
Най – ефективният начин за корекция на процеса на адаптация това е оптимизацията в начален
стадий. Ето някои изисквания:
• Поддържане на високо изходно функционално състояние на организма (както физическо, така
и емоционално).
• Спазване на градация при адаптация към новите условия (природно-климатични, производствени, временни). Това позволява включване без пренапрежение на физиологическите системи
на организма, които обезпечават оптимално ниво на работоспособност. Тази стратегия способства за съхранение на ресурсите на организма.
• Организация на режима на труда, отдиха, храната. Съобразено не само с възрастовите и половите особености, но и с природно-климатичните (сезони, температурен режим, съдържание на
кислород в атмосферата) условия.
• За обезпечаване на дългосрочна адаптация на човека в екстремални условия е необходимо не
само поддържане на достатъчно високо ниво на физическо състояние, но и мотивация и съхранение на здрав, морален климат в колектива.
Научно-техническата революция води до намаляване дяла на тежкия труд, на физическото натоварване в производството и бита, следователно и до снижение на активната двигателна дейност. Вследствие на хиподинамията се наблюдават нарушения в работата на мускулния апарат и вътрешните органи
(намалена интензивност на импулсации от скелетните мускули в централния апарат на регулация). На
ниво вътрешноклетъчен обмен [3] хиподинамията води до изменение на структурата на скелетните мускули и миокарда. Намалява устойчивостта на имунната система, устойчивостта на организма към прегряване и охлаждане, недостиг на коислород.
При 7-8 часа неподвижно стоене се наблюдава функционално разстройство : апатия, невъзможност за съсредоточаване, сънливост, рязко намаляване на мускулната сила, нарушена координация не
само в сложните, но и в простите движения, изменение на физико-химичните свойства на мускулните
белтъци, намаляване на калция (Са) в костните тъкани.
В резултат на многобройните наблюдения и проучвания досега може да се заяви, че фактор от изключителна важност за поддържане на хомеостазата се явява имунната система и особено връзката на
последната с психичния живот на човека. За осъществяване на профилактиката и лечението на
огромен брой заболявания от първостепенно значение е да се познава природата, начинът на работа на
ума, същността на стреса и по какъв начин емоциите, които изпитваме, намират отражение в
тялото. Благодарение на сравнително новата наука психо-невро-имунология вече имаме някои отговори
на тези въпроси от гледна точка на физиологията и биохимията. Установена бе връзката емоции - кора на
главен мозък - лимбична система и хипоталамус - хипофиза - ендокринна система - имунен отговор.
Какво представлява стресът? Това е неспецифичен отговор на организма на всяко поставено пред
него изискване. Той може да се дефинира още и като условие в средата, което води до поведенческо при-
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способяване. Няма голямо значение дали това е свързано с приятни или неприятни изживявания. За
стрес във физиологичния смисъл на понятието се говори, когато той завършва с адаптация, т.е. без
развитие на преходни или трайни патологични процеси - това е т.нар. еустрес. Стресът, при който се
нарушава адаптацията на организма, в резултат на което се развива болестен процес, се нарича дистрес.
Най-често, когато в медицинската практика и в популярната литература се говори за стрес, се има
предвид именно дистресът. Трябва да се подчертае, че е неспецифично само предизвикването на стрессиндрома, но типът на стресовата реакция (напр. съчетанието от промените в хипофизата, надбъбреците,
тимуса и стомашно-чревния тракт) е високо специфичен. Адаптационната реакция, която се
предизвиква, е силно зависима от житейските преживявания на индивида в миналото, от значението на
стреса като определен сигнал или символ за него, и до известна степен - от конституционалните му
особености. Възможностите за справяне със стреса зависят изключително много от начина ни на
мислене и възприемане на света. За това правилното възпитание и образование още от ранна детска
възраст могат да бъдат ключ към разрешаването на много проблеми в житейския ни път и съответно да
предпазят от голям брой заболявания.
По определени физиологични механизми стресът предизвиква увреждания в сърдечно-съдовата
система, като може да спомогне за развитие на исхемична болест на сърцето, инфаркт, инсулт и др.
Отрицателните емоции водят до повишаване на артериално налягане, учестяване на пулса и дишането,
промяна в секреторната и двигателната функция на храносмилателния тракт и в напрежението на тонуса
на скелетната мускулатура, засилена съсирваемост на кръвта и др. Повишеното отделяне на адреналин и
кортизон увеличава количеството на липиди в кръвта, които се натрупват в стените на кръвоносните
съдове. Мобилизира се отделянето на глюкоза от черния дроб и мускулите, намалява инсулиновата
секреция. Засилва се излъчването на различни хормони - адренокортикотропен, соматотропен, тиреотропен и др. Повишава се и потребността от кислород на миокарда. При наличие на коронарна болест доставянето на кислород за сърдечния мускул е сериозен физиологичен проблем, тъй като равновесието между кислородната потребност и коронарното кръвообращение е нарушено и всяко повишаване на симпатикусовия тонус води към още по-голямо разстройство на този баланс. Променя се йонното съотношение
калий-натрий и това оказва отрицателно въздействие върху съкратителната способност на сърдечния
мускул, като би могло да доведе и до смъртен изход дори без да има склеротични промени в
коронарните артерии. Тези неблагоприятни ефекти допълнително се засилват от нездравословният начин
на хранене, тютюнопушенето и неподходящият режим на двигателна активност.
По време на мускулна работа се активизира не само изпълнителния (нервно-мускулния) апарат, но
и механизма на моторно-висцералните рефлекси (т.е. рефлекси с мукули на вътрешните органи ), нервна
и хуморална регулация. Затова снижената двигателна активност влияе на общото състояние на организма: нервно-мускулната система и функциите на вътрешните органи.
Екстремалните фактори постоянно внасят поправки в хомеостазата, разширяват границите на
адаптационния процес. Така организмът, като цялостна система се саморегулира и самоконтролора на
биологично ниво.
Приобщаването към активна двигателна дейност трябва да започне още в детска възраст. Децата
са изключително възприемчиви към овладяване на нови движение, което е предпоставка за създаване на
трайни двигателни навици в процеса на израстване.
Главната социална функция на спорта – съвършенство на физическата и психическата природа на
човека създава предпоставки за положително изменение на демографската структура на обществото.
Физическата култура добавя не само години към живота, но и живот към годините, увелива се
продължелността на активния творчески живот, обществото получава допълнителен резерв от
трудоспособно население. Човек трябва рязко да увеличи резервите си на адаптация към факторите на
вътрешната среда чрез широко използване на различни средства за самоусъвършенстване. Спортът е с
основен принос и ще играе все по- важна роля посредствум средствата си за постигане на тази цел.
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EDUCATIONAL MOBILITY OF COLLEGE STUDENTS
OF THE SPECIALITY OF TOURISM
Sevdzhan F. Sabrieva
Abstract: The paper gives comments on the opportunities of the curriculum of the college speciality of
Tourism in order to provide mobility of college students in the vertical in the same speciality of the neht
educational and qualificalional degree of bachelor. For this purpose, we have done a structuraland comparative
analysis of the curriculum while following the succession in the compulsory and optional oliseiplines by means
of the modules in them.
Key words: college, college education, tourism, modules, curriculum
Колежанската специалност “Туризъм” е разкрита по държавна поръчка от учебната 2004/2005 г. в
резултат от националната политика за развитие на видовете туризъм, повишения интерес и
нарасналите нужди от специалисти за региона и за страната с практически умения по екскурзоводство,
хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска, агентска, информационна и др. дейности. Завършилите
придобиват професионална квалификация “екскурзовод, ресторантьор и хотелиер” и могат да се
реализират в различни сфери на туристическия бизнес. Специалността е от област “Социални,
стопански и правни науки” [1, шифър 3] в професионалното направление ”Туризъм” [1, шифър 3.9].
През 2002 година настъпиха промени в нормативната база [1,2], породили разработването на концепция [3,4] за организиране на образованието по специалността в съответствие с държавните стандарти,
в основата на която са заложени изискванията към образователно-квалификационната степен „специалист”. Рамката на учебния план е разработена при силна редукция на контактното обучение (лекции,
семинари и практически упражнения) в полза на индивидуално обучение и на самостоятелната работа на
студентите.
В настоящата разработка коментираме възможностите на учебния план на колежанската специалност „Туризъм” за осигуряване мобилност на колежаните по вертикала в същата специалност на следващата образователно-квалификационна степен „бакалавър”. За целта е осъществен структурен и сравнителен анализ на учебните планове на специалност “Туризъм”, образователно-квалификационна степен
“специалист” и специалност “Туризъм”, образователно-квалификационна степен “бакалавър”, като е
проследена приемствеността в задължителните и избираемите дисциплини чрез модулите в тях.
І. Структурен анализ на учебния план на специалност “Туризъм”, образователно-квалификационна степен “специалист” [3] Рамката на учебния план включва следните компоненти.
Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки [3, шифър 3].
Професионално направление: Туризъм [3, шифър 3.9].
Образователно-квалификационна степен: Специалист.
Професионална квалификация: Екскурзовод, ресторантьор, хотелиер.
Форма на обучение: редовна и задочна.
Срок на обучение: 3 години (6 семестъра) в редовна и 3.5 години (7 семестъра) в задочна форма
[2, чл.16.(1),(2)].
Общ хорариум: 2400 часа в редовна форма като 1800 часа са за контактно обучение (средно 20
часа на седмица), 200 часа летни практикуми (след ІІ и ІV семестър) и 400 часа за подготовка на студентите по изпълнение на курсови работи, контролни тестове и подготовка за държавен изпит. Хорариумът
в задочна форма е 50 % от хорариума в редовна форма [2, чл.16. (1), (2)].
Съотношение на лекции и упражнения: 40 % лекции и 60 % упражнения (32 % семинари, 28 %
практически упражнения). В редовна форма общият хорариум на контактно обучение се разделя на 720
часа лекции и 1080 часа упражнения (570 семинарни, 510 практически упражнения).
Типове дисциплини и съотношение: 70 % задължителни учебни дисциплини (ЗУД), 20 %
избираеми учебни дисциплини (ИУД), 10 % факултативни дисциплини (ФД). В редовна форма общият
хорариум 1800 часа на контактно обучение се разпределя на 1260 часа ЗУД, 360 часа ИУД, 180 часа ФД.
Задължителните учебни дисциплини осигуряват фундаментална подготовка по избраната
широкопрофилна специалност от професионалното направление, избираемите - специфични знания и
компетентности от областта на специалността, факултативните - възможност за получаване на знания и
умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. [2, чл.2. (3)-(5)].
Съотношение на лекциите и упражненията в типовете учебни дисциплини. В таблица 1 е дадено разпределението на общия хорариум на контактното обучение в редовна форма по типовете учебни
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дисциплини и форми на провеждане. Разпределението е в часове и проценти, като числата в скобите показват вътрешното процентно съотношение на часовете за всяка форма в даден тип учебни дисциплини.
№
Типове
Общ хорариум
Лекции
Семинарни упр.
Практ. упр.
учебни
%
часове
%
часове
%
часове
%
часове
дисциплини
28 (40)
510
23 (32)
405
19 (28)
345
1 З У Д (100%)
70
1260
2

И У Д (100%)

20

360

8 (42)

150

7 (33)

120

5 (25)

90

3

Ф Д (100%)

10

180

4 (34)

60

2 (33)

45

4 (33)

75

100

1800

40

720

32

570

28

510

ОБЩО

Таблица 1. Разпределение на общия хорариум в типовете дисциплини

Учебни модули и съотношение: География - 6,5%, Маркетинг на туризма - 7%, География - 8%,
История - 10,5%, Икономика - 5%, Математическо моделиране - 4%, Социални аспекти на взаимодействието - 2% , Туристически дейности - 14,5%, Социални аспекти на взаимодействието - 2,5%, Практикуми - %, Чужд език - 17,%, Информатика - 2,5%, Информационни технологии - 2%, Друга подготовка - 10%
* Модул География включва задължителните дисциплини “Обща природна география” и “Природна география на света”. В модул Маркетинг на туризма са задължителните дисциплини “Въведение в
специалността”, “Маркетинг и реклама на туризма” и избираеми дисциплини като “Основи на управлението”, “Основи на правото и НПУТ”. Модулите осигуряват теоретичната подготовка от фундамента на
професионалното направление и съставляват общо 13,5 % от хорариума на контактното обучение.
* Модул География включва задължителните дисциплини “Природна география на България”,
“Геодемография” и избираемата “Регионална география на избрани страни от ЕС”. В модул История са
задължителните дисциплини “Културно и историческо наследство”, “История на изкуствата и музейното
дело”, “Етнография на България” и избираемата “История и теория на българското музикално
изкуство”. Модул Икономика включва задължителните дисциплини “Геоикономика”, “Макро и
микроикономика”. Модул Математическо моделиране включва задължителните дисциплини
“Приложна математика” и “Статистика”, а модул Социални аспекти на взаимодействието включва
задължителната дисциплина “Екология”. Модулите осигуряват специализиращата подготовка в
съответствие със специалността и осигуряват 29,5 % от хорариума на контактното обучение.
* Модул Туристически дейности включва задължителните дисциплини “География на туризма”,
“Екскурзоводство”, “Туроператорска, агентска и транспортна дейност”, “Хотелиерство и ресторантъорство” и избираемата “Религиозен туризъм”, а модул Социални аспекти на взаимодействието включва
задължителната дисциплина “Социална психология и туристическо поведение”. Модулите осигуряват
технологичната подготовка в съответствие със специалността и съставляват 17 % от хорариума на контактното обучение.
* Модул Практикуми включва задължителните дисциплини “Практикум по туристически ресурси”, “Практикум по екскурзоводство”, “Практикум по музейно дело”, Практикум по хотелиерство”,
“Практикум по ресторантъорство”. В модул Чужд език са задължителните дисциплини “Първи чужд
език (английски)” – І, ІІ, ІІІ част и избираемите “Втори чужд език” и “Трети чужд език”. Модулите осигуряват практическата подготовка по специалността и са 25,5 % от хорариума на контактното обучение.
* Модул Информатика включва задължителната дисциплина “Информатика”, а модул
Информационни технологии включва избираема дисциплина “Информационни технологии”. Модулите
осигуряват компютърната подготовка за реализиране на специалността и са 4,5 % от хорариума на
контактното обучение.
* Другата подготовка във факултативните дисциплини съдържа модули, които се определят в
зависимост от интересите на студентите. Най-често това са модули като Избираем спорт, Туристически
атракции, Чужд език.
В таблица 2 е посочено разпределението в редовна форма на учебните модули в ЗУД и ИУД в часове и проценти спрямо общия хорариум за различните форми на провеждане. Учебните часове в
задочна форма са 50% от тези в редовна форма.
Форма на завършване: писмен държавен изпит по туризъм. Държавният изпит се провежда от комисия от хабилитирани в съответното научно направление преподаватели.
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Тип
Модул
л.
60
География
Маркетинг на
45
туризма
60
География
90
История
45
Икономика
Мат.моделиране 45
15
Соц.асп. на вз.
105
Тур. дейности
30
Соц.асп. на вз.
Практикуми
Чужд език
15
Информатика
Инф.технологии
ОБЩО
510

с.
30

ЗУД
пр. общо
30
120

%
6,5

л.

с.

60
105
135
90
75
30
210
45
150
195
45

3
6
7,5
5
4
2
12
2,5
8
11
2,5

60
15
30

15

30

15

1260

70

15
30
45
30
30
15
75

15
15

30
15
150
120 75
15 15
405

345

ИУД
пр. общо

15
15

15

75
30
60

60

15 15
150 120

90

с.
30

105
75
120
45
45
15
2,5 135
30

30
30
60
30
30
15
90

4
2
3

45

60

л.
60

%

120

6,5

30
360

2
20

15
15
660

180
15
15
525

ОБЩО
пр. общо
30
120

30
15
15

30
15
150
135
15
435

135
135
195
90
75
30
255
45
150
315
45
30
1620

%
6,5
7
8
10,5
5
4
2
14,5
2,5
8
17,5
2,5
2
90

Таблица 2. Разпределение на учебните модули

ІІ. Структурен анализ на учебния план на специалност „Туризъм”, образователно-квалификационна степен „бакалавър”. Ще анализираме рамката на учебния план на специалност „Туризъм” на
ФПН на ШУ в задочна форма, тъй като съгласно вътрешните правила на университета колежаните продължават образованието си по държавна поръчка в тази форма. Рамката на учебния план на специалността включва следните компоненти.
Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки [3, шифър 3].
Професионално направление: Туризъм [3,шифър 3.9].
Образователно-квалификационна степен: бакалавър.
Професионална квалификация: туризъм.
Форма на обучение: задочна.
Срок на обучение: 4 години (8 семестъра) в задочна форма [2, чл.6.(2)].
Общ хорариум: 1500 часа в задочна форма [2,чл.6.(2)].
Съотношение на лекции и упражнения: 39,4% лекции и 60,6% семинарни упражнения. В задочна форма общият хорариум на контактното обучение е 1100 часа и се разделя на 433 часа лекции и 667
часа семинари. Останалите 400 часа от общият хорариум са за студентска самостоятелна работа.
Типове дисциплини и съотношение: 71% ЗУД, 23% ИУД, 6% ФД. В задочна форма общият
хорариум на контактното обучение 1100 часа се разделя на 783 часа ЗУД, 257 часа ИУД и 60 часа ФД.
Съотношение на лекциите и упражненията в типовете учебни дисциплини. В таблица 3 е дадено разпределението в часове и в проценти по типовете учебни дисциплини и формите на провеждане.
Съотношението на лекции към упражнения в ЗУД е 51% лекции и 49% упражнения ( 26% семинари, 23%
практически упражнения).
Общ хорариум

№

Типове учебни
дисциплини

1.
2.

ЗУД
ИУД

%
71
23

часове
783
257

3.

ФД
ОБЩО

6
100

60
1100

Лекции

Семинарни упр.

24
12

часове
259
134

4
40

40
433

%

47
11

часове
524
123

2
60

20
667

%

Практ. упр.
-

часове
-

-

-

%

Таблица 3. Разпределение на общия хорариум в типовете дисциплини

Учебни модули и съотношение: География - 5,4%, Маркетинг на туризма - 12,9%, География 5,5%, История - 4,5%, Икономика - 7,6%, Математическо моделиране - 3,5%, Социални аспекти на взаимодействието - 4%, Туристически дейности - 16%, Туристически атракции - 4,4%, Социални аспекти
на взаимодействието - 2,3%, Практикуми - 3,8%, Чужд език - 22,4%, Информационни технологии 1,7%, Друга подготовка - 6%
* Модул География включва задължителните дисциплини “Обща природна география” и “Природна география на света”. В модул Маркетинг на туризма са задължителните дисциплини “Въведение
в туризма”, “Маркетинг и реклама на туризма”, “Управление на проекти в туризма”, “Основи на правото
и НПУТ”, “Основи на управлението”, “Планиране и прогнозиране”, “Туристическа политика и
планиране”. Модулите осигуряват теоретичната подготовка от фундамента на професионалното
направление и съставляват общо 18,3 % от хорариума на контактното обучение.
* Модул География включва задължителните дисциплини “Геодемография” и избираема като
“Природна география на България” и “Социална и икономическа география на България” и избираема
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като “Регионална география на избрани страни от ЕС”. В модул История са избираемите дисциплини
“Етнография на България”, “Културно-историческо наследство”, “Музейно дело”. Модул Икономика
включва задължителните дисциплини “Геоикономика”, “Макро- и микроикономика”, “Икономика и
управление на туризма”, “Финанси”. В модул Математическо моделиране са избираеми дисципилни като “Приложна математика” и “Статистика”.Модул Социални аспекти на взаимодействието включва
избираема дисциплина като “Социология” и “Управление на човешките ресурси”. Модулите осигуряват
специализиращата подготовка в съответствие със специалността и са 25,% от хорариума на контактното
обучение.
* Модул Туристически дейности включва задължителните дисциплини “Международен туризъм”, “Екскурзоводство”, “Туроператорска, агентска и транспортан дейност”, “Хотелиерство и ресторантьорство” и избираеми като “Туризмът в Балканските страни”, “Алтернативен туризъм”, ”Селски и екологичен туризъм”, “Състояние на международния туризъм във водещи туристически дестинации в света”.
* Модул Туристически атракции включва задължителната дисциплина “Туристически ресурси на
света”, избираемата дисциплина “Туристичеко ориентиране”. В модул Социални аспекти на взаимодействието са задължителнита дисциплина “Организационно поведение” и избираемата “Актуални психологически проблеми на туристическия контингент”. Модулите осигуряват технологичната подготовка в
съответствие със специалността и съставляват 22,7 % от хорариума на контактното обучение.
* Модул Практикуми включва задължителните дисциплини “Практикум по хотелиерство”,
“Практикум по ресторантьорство”, “Практикум туристически ресурси”. В модул Чужд език са “Първи
чужд език” І, ІІ, ІІІ, ІV част, “Втори чужд език” І,ІІ,ІІІ част. Модулите осигуряват практическата подготовка по специалността и съставляват 26,2 % от хорариума на контактното обучение.
* Модул Информационни технологии е задължителна дисциплина “Информационна техника и
технологии”. Модулът осигурява компютърната подготовка за реализиране на специалността и е 1,7% от
хорариума на контактното обучение.
* Другата подготовка във факултативните дисциплини съдържа модули, които се определят в
зависимост от интересите на студентите.
Тип
Модул
География
Маркетинг на
туризма
География
История
Икономика
Мат.моделиране
Соц.асп.на вз.
Тур. дейности
Тур.атракции
Соц.асп. на вз.
Практикуми
Чужд език
Информационни
технологии
ОБЩО

ЗУД
л.

с.

пр.

ИУД
общо

%

34
87

26
55

60
142

5,4
12,9

10

13

23

2

42

42

л.

3,5
4,5

84

7,6
18
26
28
5
5

38
46
65
10
10

3,5
4
5,5
1
1

114
38
15
42
246

5

14

19

1,7

783

71

134 123

-

257

л.

%

38
50

66
15
5
42
246

-

общо

18
23

48
23
10

524

пр.

20
27

20
20
10,5 37
3,4 5
1,3 5
3,8
22,4

259

с.

ОБЩО

23

с.

пр.

общо

%

34
87

26
55

60
142

5,4
12,9

30
27
42
20
20
85
28
15

31
23
42
18
26
94
20
10
42
246

61
50
84
38
46
179
48
25
42
246

5,5
4,5
7,6
3,5
4
16
4,4
2,3
3,8
22,4

5

14

19

1,7

393

647

-

1040

94

Таблица 4. Разпределение на учебните модули

В таблица 4 е посочено разпределението в задочна форма на учебните модули в задължителните и
избираемите учебни дисциплини в учебни часове и проценти (спрямо общия хорариум по учебен план)
за различните форми на провеждане на часовете.
Форма на завършване: писмен държавен изпит по Туризъм или дипломна работа (при успех не
по-нисък от 4.50).
ІІІ. Сравнителен анализ на двата учебни плана. Колежаните от специалност „Туризъм” могат
да продължат образованието си в бакалавърска степен по специалност „Туризъм” на ФПН на ШУ от VІІ
семестър поради голямото покриване на модулите в ЗУД и ИУД. Лекционните курсове в „Туризъм” се
възлагат само на хабилитирани преподаватели [2,чл.3, (1)], което позволява да се признаят всички
дисциплини със сравним хорариум и съдържание.
В таблица 5 е дадено разпределението на модулите от учебните планове на „Туризъм”, образователно-квалификационна степен „специалист” и на „Туризъм”, образователно-квалификационна степен
„бакалавър” (за І-VІ семестри) в часове и в проценти спрямо общия хорариум на всеки от плановете в
ЗУД и ИУД. От сравнението на модулите се вижда, че част от часовете в модул Чужд език при бака-
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лавърския план продължава в следващи семестри. В последните два семестъра на бакалавърския учебен
план са заложени повече избираеми дисциплини, които са към модулите История, Туристическа дейност, Туристически атракции, Социални аспекти на взаимодействието. Обобщените данни за групите
модули показват, че в „Туризъм” (с) са заложени общо 1620 часа ( 90 % от общия хорариум на учебния
план – 660 часа лекции и 960 часа упражнения (523 часа семинари и 435 часа практически); в „Туризъм”
(б) има общо 908 часа (82,5% от общия хорариум на учебния план) – 353 часа лекции и 555 часа семинари. Съотношението на видовете часове в „Туризъм” (с) към съответните в „Туризъм” (б): общ брой
часове – 64% към 36%, лекции – 65% към 35%, упражнения 63% към 37% .
Тип
Модул
География -к
География -б
Маркетинг на
туризма –к
Маркетинг на
туризма -б
География -к
География -б
История – к
История - б
Икономика –к
Икономика -б
Мат.мод-не – к
Мат. мод-не - б
Соц.асп. на вз-к
Соц.асп.навз.-б
Тур. дейности-к
Тур. дейности-б
Тур.атракции -б
Соц.асп. на вз-к
Соц.асп.навз.-б
Практикуми –к
Практикуми -б
Чужд език – к
Чужд език - б
Информатика-к
Инф.тех –и –к
Инф.тех-и -б
ОБЩО-к
ОБЩО-б

ЗУД
л.

с.

60
34

30
26

45

15

87
60
10
90

55
30
13
45

45
42
45

30
42
30

15

15

105
48
23
30
10

75
66
15

пр.
30
-

15

15

30

15
150

15
5
510
259

общо

%

120
60

6,5
5,4

60

5
28
120
206
15

ИУД

75
15

14
405 345
470 -

3

142 12,9
105 6
23 2
135 7,5
90
84
75

5
7,6
4

30

2

210 12
114 10,5
38 3,4
45 2,5
15 1,3
150 8
28 2,5
195 11
206 19
45 2,5

л.

60

15
20
30
17

с.

пр.

ОБЩО

общо

л.

с.

пр.

общо

%

60
34

30
26

30
-

120
60

6,5
5,4

105

30

135

7

87
75
30
120
17
45
42
45
1,4
10
15
4
20
2,5 135
4,5 75
23
30
10

55
30
31
60
13
30
42
30
5
15
26
90
89
15

142
135
61
195
30
90
84
75
15
30
46
255
164
38
45
15
150
28
315
206
45
30
19
1620
908

12,9
8
5,5
10,5
2,7
5
7,6
4
1.4
2
4
14,5
15
3,4
2,5
1,4
8
2,5
17,5
19
2,5
2
1,7
90
82,5

%

15

75

4

18
15
13

30
38
60
30

2
3,5
3
2,7

15
15

10

5

15

20
30
27

26
15
23

46
45
50

60

15 15
19 1,7
1260 70 150 120
729 66,3 94 85

60

90
-

120

6,5

30

2

360
179

20
16,1

30
15
15

30

15
5

150
28 28
180 135
206
15 15 15
15 15
5
14
660 525 435
353 555 -

Таблица 5. Сравнение на модулите в „Туризъм” (с) и „Туризъм” (б)

От таблица 5 се вижда, че са съпоставими: модул География, даващ теоретична подготовка от
фундамента на професионалното направление („Туризъм” (с) - 6,5 %, „Туризъм” (б) - 5,4 %); модул
Туристически дейности, даващ технологична подготовка в съоветствие със специалността („Туризъм”
(с) – 14,5 %, „Туризъм” (б) – 15 %), модул Чужд език, даващ практическа подготовка по специалността
(„Туризъм” (с) - 17,5 %, „Туризъм” (б) - 19 %), модул Информационни технологии, даващ компютърна
подготовка за реализиране на специалността („Туризъм” (с) - 2 %, „Туризъм” (б) - 1,7 %. От таблицата
може да се види, че и отделните групи модули са съпоставими.
Накрая да сравним дисциплините в модулите на двата плана. Шест дисциплини има в плана на
„Туризъм” (б) през първите 6 семестъра, които липсват в плана на „Туризъм” (с) и следва да бъдат предвидени: „Финанси”, „Планиране и прогнозиране”, „Туристическа политика и планиране”, „Управление
на проекти в туризма”, „Туристически ресурси на света”, „Организационно поведение”. В същото време
завършилите „Туризъм” (с) са положили изпити по дисциплини, които предстои да се изучават в „Туризъм” (б): „Културно – историческо наследство”, „Статистика”.
Завършилите специалността „Туризъм”, образователно-квалификационна степен „специалист”
могат при желание да продължат образованието си в бакалавърска степен по същата специалност. Рамката на учебния план дава възможност на завършилите специалисти при желание да продължат образованието си в бакалавърска степен (мобилност по вертикала) по същата специалност “Туризъм” в задочна форма. Задължителните и избираемите учебни дисциплини в плана на колежанската специалност
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незначително се отличават от тези на специалност “Туризъм” за първите три години на обучение; хорариумите им са сравними и лекционните курсове се четат само от хабилитирани преподаватели и по
изключение от нехабилитирани преподаватели с образователна и научна степен “доктор”. Рамката на
учебния план на колежанската специалност “Туризъм” дава възможност на студентите по време на следването си или след завършване на специалността в кратки срокове (3 семестъра) да се обучават по друга
колежанската специалност (мобилност по хоризонтала).
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