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Измененията в сферата на образованието са неразривно свързани с процесите в социално-политическия 
и икономическия живот на обществото. Разширението и изменението на статуса на тази сфера в ХХ век са 
съпроводени с проява на проблеми в нея, свидетелстващи за криза в образованието. В процеса на търсене на 
пътища за преодоляването и през последните десетилетия се осъществяват радикални промени и формиране 
на нова образователна система. Информационната революция и формирането на нов тип обществено 
устройство – информационно общество – поставя информацията и знанието на преден план в социалното и 
икономическото развитие. Изграждането на информационното общество изисква качествено повишаване на 
интелектуалния потенциал и с това издига сферата на образование в приоритет на общественото развитие.  

Образованието вече не се отъждествява с формалното училищно и  университетско обучение, тъй като 
образователни функции изпълняват и различни социални институции. Неформалното образование има за цел 
да компенсира недостатъците и противоречията на традиционната училищна система. Има тенденция за 
индивидуализиране на образованието, което позволява да се отчитат възможностите на всеки конкретен 
човек и което способства за неговата реализация и развитие. Важен фактор в това направление е формирането 
на умения у обучаемите да учат, умения за самостоятелна когнитивна дейност с използване на съвременни 
информационни технологии. Развитието на концепцията за непрекъснато образование, стремежът за нейното 
реализиране извеждат на преден план проблема за образованието на възрастните.  

Образователната система трябва да бъде насочена не само към  подготовка на кадри, предлагащи нови 
технически решения, но и към подготовка на квалифицирани потребители на тези решения, технологии, 
подходи, знания. Важен елемент в реформата е откритостта на образователната система, тъй като в повечето 
страни образователните системи са затворени в себе си. Търсенето на пътища за излизане от финансовата 
криза на образователната система в много страни е довела до поява не само на национални, но и  на 
международни пазари на образователните услуги. Така, в средата на 90-те години общата стойност на 
предоставяне на такива услуги за чуждестранни граждани е оценена на 100 млрд. долара в САЩ за година, 
съпоставимо с размера на общия бюджет на редица държави.   

 Една от характерните черти на съвременното образование е глобализирането му. Независимо от 
икономическите, културните, политическите различия на отделни държави, представите на техните 
правителства за образованието стават все по-близки. Такива са и изискванията им за националното 
образование. Образованието трябва да обслужва интересите на икономиката, обществото и  отделните хора, 



 

да бъде висококачествено. Друга проява на глобализацията е наличието на  общ пазар, налагащ въвеждането 
на международни стандарти в образованието.  

Две са основните тенденции в образованието през новия век – постигане на социална справедливост 
и повишаване на качеството. Социалната справедливост гарантира достъпност на образованието. Около 800 
млн. хора по света са неграмотни и над 100 млн. деца нямат възможност да ходят на училище.  Докато 
страните от третия свят с помощта на световната общност решават въпроса за въвеждане на задължително 
начално образование, развитите страни решават проблема да осигурят на своите граждани достъп до по-
качествено образование – ориентация към иновационна икономика, към развитието на  човека, към нуждите 
на международния пазар на труда.  

Образователната система в САЩ се характеризира с демокpатичност, отвореност за всички и 
създаваща  действително равенство на обpазователните възможности.  Това особено се отнася до 
общообpазователното училище, което наричат „уникално  амеpиканско  изобpетение",  pеализиращо  идеята 
за единно училище за всички деца. Съвременната образователна система на САЩ,  създадена под влиянието 
на редица  исторически,  икономически  и  социални  фактори,  има характеристики, които в голяма степен я 
отличават от европейските  стандарти.   

За да се откроят тези характеристики, трябва да се проследят източниците и състоянието на 
образователната система. В Съединените Щати няма единна общодържавна образователна система. Въпросът 
за това какво трябва да бъде образованието, се решава самостоятелно във всеки от 50 щата, а вътре в щатите 
от  отделните 15 000 училищни района.  Налице е едно от най-дръзките начинания в историята на 
образованието – да се даде образование на цялото население на страната. От създаването на федералната 
република е поставена целта да се постигне всеобща грамотност на населението и да се осигурят знания и 
умения, необходими за повишаване благосъстоянието както на отделния човек, така и на обществото като 
цяло. Тази цел още не е напълно постигната, тя е идеалът, към който се стреми американската образователна 
система. На всяко американско дете е гарантирано образование с краен срок 13 години независимо от 
националност, религия, пол, способности за учене, физическо състояния, независимо от това, владее ли 
английски език или не. В представата на американците училището е гаранция за това следващото поколение 
да израстне като информирани и самостоятелни граждани.  

Американската образователна система е извървяла дълъг път, водещ началото си отпреди 380 години. 
През 1630 г. голяма група английски протестанти основават първата колония в Масачузетския залив. След 
четири години те откриват училище по латинска граматика за онези, които искат да постъпят в колеж. През 
1635 г. се появява Харвардският колеж за подготовка на духовници. Три години по-късно е приет закон за 
облагане собствеността в полза на обществото, като част от средствата са за училищата; през 1642 и 1647 г. 
следват закони, задължаващи родителите да осигурят на децата си обучение по четене. За по-малко от 20 
години заселниците предприемат две мерки в полза на образованието: задължително образование за децата и 
данък в полза на училищата. Състоятелните земевладелци изпращат по-големите си синове в Англия. Там е 
прието момчетата и момичетата да живеят в семействата, за които работят и да се обучават на занаят. Тази 
традиция е пренесена в Северна Америка.   

През 17 и 18 век англичаните създават нови селища, в които се населяват и шведи, холандци,  немци и 
други европейски емигранти. На 4 юли 1776 г. шест колонии приемат Декларацията на независимостта и 
започват война с Англия за свобода.  През 1781 г. спечелват войната и през 1783 г. сключват мир при 
благоприятни за тях условия, но едва през 1789 г. сформират единно общонационално правителство.  
Новородените Съединенни Щати стават федеративна република – съюз на държави със силно централно 
правителство, но и с пълномощия за правителствата на отделните щати, гарантирани от Десетата поправка 
към Конституцията. Едно от тези пълномощия е правото на всеки щат да се грижи за образованието на своето 
население.  В края на 18 век правителствата на щатите предоставят на окръзите си правото да  организират 
свои начални училища. Основна цел на това обучение е децата да се научат да четат, да пишат,  да смятат, да 
усвоят общоприети норми в обществото. Грамотността се приема като гарант за свободата на религията.  

В началото на 19 век вече се смята, че грамотността е необходима за запазване на демократичната 
република. Томас Джеферсън, третият президент на Съединените Щати е убеден, че американците трябва да 
получат много добро образование (но не и робите). По негово време се правят неуспешни опити за създаване 
на общонационална образователна система с единни изисквания за училищата на всички щати. През 1850 г. 
Съединените щати вече се състоят от  31 щата с над 23 млн. население. Започва бързо развитие на системата 
на железопътния транспорт и тежката промшленост, което води до образуване на големи градове,  най-вече в 
северните щати. От 1861 до 1865 г. Америка е разделена наполовина от гражданска война, един от 
резултатите на която е унищожаване на робството. Тези събития оказват голямо влияние върху развитието на 
американското образование. От 1830 г. реформисти от щата Масачузетс започват опити за подобряване  



 

качеството на преподаване в училищата с цел усъвършенстване подготовката на  преподавателите, частично 
връщане на администрацията правото да взема решения, увеличаване броя на учениците в началните 
училища. От 1820 до 1860 г. в страната се откриват средни училища за обучение на ученици, които искат да 
постъпят в колеж. През 1852 г. в Масачузетс е приет първият закон за задълително образование на децата от  
6 до 16 години. През 1917 г. Конгресът приема закона на  Смит-Хюз за предоставяне на федерални средства 
за онези училища, които отделят поне половината от учебното време за професионално-техническо обучение.  

 В началото на 20 век вече е въведено задължителното образование.  Училищата стават центрове за 
американизация на емигрантите, пристигащи от цял свят. Спорен и важен става въпросът за училищната 
програма. Някои реформатори като Джон Дюи и Френсис Уайланд Паркър предлагат в средното училище да 
се въведат съвременни предмети като история, естествени науки, писменна реч, да има специални предмети 
по избор. Те искат промени не само в методите на обучение, но и в неговите цели. От 1896 до 1904 г. са 
приложени нови методи на индивидуализирано и диференцирано обучение в експерименталното училище на 
Чикагския университет, станали известни под названието „прогресивно образование”.  

През 1918 г. Комитетът на Националната асоциация по образование (организация на учителите) 
предлага училищата да осъществяват обучение и възпитание на учениците по следните седем направления: 1) 
здравна хигиена; 2) придобиване на фундаментални навици и умения; 3) семеен живот; 4) специални трудови 
навици; 5) въпроси на  гражданския патриотизъм; 6) правилно използване на свободното време; 7) етични 
норми на поведение. Добавени са нови предмети: история, география, естествени науки, английски език.  
Незадължителна част са спортните занятия и извънкласната работа. След 1920 г. до Втората световна война в 
началното и средното образование няма съществени изменения. Характерна черта на обучението до 50-те 
години е преобладаващият дял на задължителните дисциплини и незначителният брой факултативи.  

През 1955 г. САЩ става ядрена държава и член на ООН. Новите технологии изменят коренно характера 
на работа. От 1950 до 1960  г. са получени много повече нови знания в сравнение в цялата предишна история 
на човечеството. Училището има вече задачата не само да свежда информацията до учениците, но и да ги 
научи  да задават въпроси във връзка с нея. Популярен става методът „въпрос-отговор”. Към училищните 
програми са добавени нови курсове по естествени науки. Възможността да се избират специални предмети в 
средното училище отговаря на цял ред идеали, важни за американците: да получат такова образование, което 
да ги подготви за жизнения им път, да реализират собствените си интереси, да разкрият и усъвършенстват 
способностите си. Федералното правителство отпуска  милиони долари за развитие на нови учебни програми 
по естествени науки и за соответстваща подготовка на учителите, а от 1980 г. ежегодно разходва за начално и 
средно образование от 8 до 10 млрд. долара.  

Дълго време негърското население, индианците и младите жени от всички националности нямат достъп 
до образование. Едва през 1954 г. Върховният съд предприема мерки за осигуряване въможност на 
негърското население и на други малцинствени групи да получат образование наравно с бялото население на 
страната. През този период родителите поставят изисквания към училището да подготвя децата за постъпване 
в университет. Нараства интересът към висшето образование, особено към медицината и правото като 
възможност за получаване на по-добра държавна работа или на ръководна длъжност в крупна компания.   

Краят на 1960 г. и началото на 1970 г. са тежки за американците, въвлечени във война с Виетнам, което 
се отразява и на училището с масово напускане на ученици.  Независимо от бързия ръст на нови училища със 
съвременно оборудване, интересът към училището спада, влошават се резултатите от стандартните тестове за 
проверка на знанията по математика, английски език и естествени науки. Родителите търсят причините в 
увеличения дял на избираемите и факултативни дисциплини за сметка на задължителните; в ниското 
заплащане на учителите, което пречи да се задържат добрите учители; в многото време, което децата отделят 
за гледане на телевизия; критикуват училищните съвети, че избират по-лесен материал за учениците с цел 
всеки ученик накрая да получи диплом. Това явление придобива наименованието „кретенизация” на учебната 
програма. В началото на 1980 година се провежда широко обсъждане на създалата се ситуация.  

За проучването на въпроса Министерство на образованието, създадено през 1979 г., сформира 
Национална комисия по усъвършенстване на образованието. През 1983 г. комисията  прави следните 
препоръки: да се увеличи броя на уроците в учебна смяна и продължителността на учебната година, да се 
състави нова базова учебна програма за всички ученици (четири години обучение по английски език, три 
години по математика, по естествени науки, по обществознание и шест месеца по информатика); да се 
повиши нивото на показателите по всеки от тези предмети.  

През 1991 г. Конгресът приема програма  "Америка 2000. Стратегия на образованието",  с което се дава 
нов импулс на  движението за реформа на образователната система до 2000 година. Програмата обхваща 9 
години, има за цел  ликвидация на съществуващия разрив в  знанията  и  уменията на учащите се и се състои 
от  4 части.  



 

1. Радикална промяна на училищата, които да станат по-отговорни за резултатите от своя труд. 
Реализацията на тази част се основава на  ясна система за отчетност и контрол, като в хода на реализацията 
трябва да се разработят стандарти на световно равнище, да се използват тестове за успешно обучение,  да се 
въведе стройна  система за поощрения за всички нововъведения.  

2.  Бъдещите ученици да учат в нови училища, отговарящи на изискванията на новия век. 
Съвременната  електронна  технология  е  основа  за такова училище. Тя открива на учениците достъп  до 
неограничени  източници на   информация,  позволява установяване на контакти с други ученици и учители 
от всички щати и  подключване на компютрите им към електронни  хранилища на информация.   

3. Да се създаде система за поощрение за тези, които са завършили училище и работят,  като се 
създадат условия за повишаване на тяхната квалификация.   

4. Да се излезе извън стените на училището на ниво окръг и семейство. Нивото на училището не може 
да бъде по-високо от нивото на живот в обществото. Всеки окръг трябва да стане място за истинско обучение.  

В  соответствие  с  Държавния закон за образование, приет от Конгреса  през 1994 г.,  са определени и 
следните цели на развитие на образованието  в  страната  до  2000  година:  

1.  Всички деца да бъдат подготвени за обучение в училище. За целта да се разработят предучилищни 
програми,  родителите да се включат  в  процеса на подготовка  и да станат първите учители на децата си,  
децата да получават съответстваща храна, физическо възпитание и медицинско обслужване.  

2. Завършилите пълното средно училище да достигнат до 90%. За   целта да се намали отпадането от 
училище и да се осигурят условия застрашените от отпадане ученици да завършат  пълното  средно училище 
или равностойно на него учебно заведение.   

3. Всички  ученици да завършат съответните степени (4,  8  и  12  класове), имайки  положителни  
оценки  по  задължителните предмети, особено по английски  език,  математика,  естествени  науки,  
гражданско  право  и  държавно управление, икономика,  изкуство,  история  и  география. 

4. Учителите да получат  достъп  до непрекъснатото образование , постепенно  усъвършенстване на 
професионалните им знания  и  умения, допълнителна  подготовка  за  усвояване на нови  форми  и  методи на 
обучение, необходими за  подготовката на учениците за самостотелен живот.  

5.  САЩ да станат първи в света по подготовка в областта на математиката  и  естествените науки. За 
целта да се засили математическото и естественонаучното образование, особено в по-малките класове  на 
общообразователното училище,  да се увеличи на 50%  броя на учителите  от съответните специалности със 
степен  бакалавър,  магистър и доктор. 

6. Всеки възрастен американец да бъде грамотен, да получи общи икономически знания, да усвои 
правата и задълженията си на гражданин на  САЩ. За целта да се привлече едрия бизнес, да се укрепят 
връзките между образованието и производството.  Всички работници да имат възможност да получат  знания  
и  умения  от  базови  до  високотехнологични за адаптация  в  условията на   новите  технологии,  методи на 
работа,  пазарната конюнктура.    

7.  В училищата на САЩ да няма наркотици,  алкохол,  насилие,   оръжия , да се осигури необходимата  
дисциплина за ефективно  обучение. Това да се осъществи на основата на закона, съвместно от училището, 
родителите,  фирмите, правителствените органи.  Местните органи за образование да разработят учебни  
програми, обхващащи цялата училищна система от детската градина до 12  клас  на пълното средно училище, 
които да станат част от интегриран курс за здравето.  

8. Всяко училище да разшири партньорството с  родителите,  включвайки ги   в  работата по 
академичното, социалното  и  емоционалното  развитие на  децата.  

В програмата са посочени изпълнителите (президент, конгрес, губернатори, обединения на бизнесмени 
и др.), определена е степента на тяхната отговорност. Образователната програма е приета в момент, когато 
конкурентоспособността на САЩ е застрашена и осемте цели пред образованието са стъпки към запазване 
лидерството в образованието през ХХІ век.  Към 1996 г. е достигнат определен прогрес: 86% от американците 
завършват средно училище, показателите за успеваемост по резултатите от общонационалните тестове по 
математика и естествени науки са повишени с цял бал; половината от всички 4-годишни деца  са обхванати от 
програми за подготовка за училище; работи се по установяване на общонационални стандарти по математика, 
естествени науки, английски език и история.   

САЩ е една от малкото страни в света, където федералните власти  относително малко влияят на 
училищните програми и на процеса на  обучение. В Конституцията на страната темата образование не  е 
спомената. Федералното законодателство забранява на правителството да влияе на училищните програми. 
Намеса има само когато местните органи на властта не осигуряват защита на определени ключови 
национални интереси. Въпросите на учебната програма  или определяне рамката от знания и набора от 
предмети, периода на обучение, ваканциите и др. се решават от всеки щат и административен окръг чрез 



 

техните съвети по образование. Те разработват общата стратегия на обучение (учебни предмети, основен 
корпус от знания и навици, които трябва да овладеят учениците), имат контролни функции над училището, 
като следят за спазване на дадените от тях препоръки и за качеството на преподаване, изготвят тестовете за 
проверка на знанията на учениците в края на учебната година. Съдържанието, обема на материала и учебните 
пособия, се уточняват от преподавателите. По резултатите от тестовете се оценява работата на училището и 
на съвета по образование. Тези резултати са основни показатели при определяне рейтинга на училищата и 
при финансирането им през следващите години.    

В  американската образователна система  влизат: предучилищни учреждения,  където се възпитават 
деца от 3 до 5 годишна възраст; начално (eлементарно) училище (І-VІ клас),  в  което се обучават деца от 6 до 
12 годишна възраст; средно училище  за обучение на деца от 13 до 15 годишна възраст (VІІ-ІХ клас) и висше  
училище за обучение на ученици от 16 до 18 годишна възраст (Х-ХІІ клас);  учебни  заведения  за последно  
ниво на обучение,  влизащи в системата на висшето образование.  При  многообразието на варианти за 
построяване на 12-годишното пълно училище, описаната структура 6+3+3 е характерна за големите градове, а 
за много селски райони е запазена традиционната структура 8+4.  В  последно  време  има тенденция за 
съкращаване сроковете на обучение в   елементарното училище и за по-ранен преход към предметна система 
за обучение. Така  се появяват структурите 4+4+4 и 5+3+4 с цел да се оптимизира прехода на учениците от 
елементарната към висшата степен на училище. В някои щати се реализира и структурата 6+2+4.  Етапът на 
образование, започващ с детската градина и включващ получаване на диплом за средно образование, се 
означава с K-12.   Той обхваща период от 13 години. 

Делението на американското общообразователно училище на степени (елементарна, средна, висша) не 
е условно. Децата се обучават от нулев до 12-ти клас в различни училища, всяко от които не само се намира в 
отделно здание, но има и собствен преподавателски състав, своя администрация и функционира като 
самостоятелна единица в образователната система на различните окръзи.  Спецификата на структуриране на 
американското училище се състои още в това, че както съставът на класа, така и прикрепеният за даден клас 
учител се менят всяка година. Преди началото на всяка учебна година училището съзнателно преформира  
класовете, за да ги уеднакви по полов и расов състав, по подготовката, знанията, навиците и поведението на 
учениците. Учителите са строго специализирани: учителят на І клас през целия си професионален живот учи 
само деца от І клас, учителят от ІІ клас – само учениците от ІІ клас и т.н. Класни ръководители на старшите 
класове са  учители, преподаващи даден предмет, но те също са тясно специализирани.  

Предучилищното възпитание се осъществява в ясли, детски градини и други подготвителни центрове  
за 3-5 годишните деца. Държавата активно стимулира усъвършенстването на обучаващите функции на 
предучилищните заведения., оказва финансова помощ при получаване на предучилищно образование и 
подготовка за училище. Такива заведения се откриват и от други организации, в това число „предучилищни 
лаборатории” към колежи, занимаващи се основно с научна дейност и подготовка на учители; религиозни 
общини, родителски кооперативи и други доброволни обединения. Наред със създаване на необходими 
условия за получаване от децата на знания, умения и навици, приоритетна задача на предучилищните 
учреждения е формирането на личноста. За сметка на ранното масово въвличане на децата в процеса на 
обучение и възпитание се повишава общото равнище на училищното образование, с което нарастват 
способността на детето и неговите шансове за успешно обучение в училище.  

Обучението в ясли не е задължително, но по настоящем около 54% от децата на 3-4 годишна възраст 
посещават ясли, докато през 1964 г. техният процент е бил едва 10%. От 5 до 6 годишна възраст 
американските деца се възпитават в детски градини, по същество нулеви класове, в които те се  подготвят за 
обучение в началното училище, постепенно преминавайки от игри към четене, писане, придобиване на други 
необходими навици.  Подготовителните класове се намират в сградите на училищата и влизат в структурата 
на началното училище. Учебният ден продължава 3-6 часа при 5 дневна учебна седмица. През тази година 
целта е да се възбуди интерес у детето към училище и към знания, да се развие любопитство към 
заобикалящия ни свят.    

Елементарното училище е самостоятелно съществуващо учебно заведение и обучава деца на възраст от 
6 до 12 години. Ученикът, завършил това училище, има начално образование. Учебната година се дели на 
семестри с продължителност 170-186 дни при 5 дневна учебна седмица с 5-6 часа на ден от 8.30 до 15.30 часа. 
В елементарното училище един учител води всички уроци по четене, литература, устна реч, орфография,  
аритметика, история, география, естествознание, хигиена, ръчен труд., с изключение на изобразително 
изкуство, музика и физическо възпитание. Обществените науки приемат формата на краезнание. 
Преподавателят трябва да има степен бакалавър. Родният език и четенето заемат почти половината учебно 
време, за аритметиката се отделя толкова време, колкото за музика, изобразително изкуство и ръчен труд. 
Около една шеста от времето заемат физкултурата и хигиената.  



 

Характерно за елементарното училище е комплектоването на класовете според способностите на 
учениците. Малките деца, които току що са дошли  в училище, се делят на групи в сътветствие с резултатите 
от входящите тестове. Тестовете съдържат серии от задания за съобразителност, за гъвкавост и дълбочина на 
ума, които детето трябва да изпълни за определено време. За такъв тест няма нужда от предварителна 
подготовка, защото той не отразява развитието и обучеността на детето, а разкрива природната надареност, 
определя коефициента на интелекта. Класовете се делят на А, В и С – за „надарени”, „нормални” и 
„неспособни” ученици по резултатите от  теста за  „коефициент на интелекта”  (IQ). При това диференцирано 
обучение в класа А се провеждат съдържателни занимания с високи изисквания  към знанията на учениците, 
които са ориентирани към висше образование още от пъpвите години на обучение в училище.  

В средното училище,  както и в другите степени на образование, няма единни учебни програми и   
учебници. Но сред цялото многообразие се наблюдават някои общи черти. В  8  клас се появява    система  за 
избор на пpедмети,  а  задължителни предмети са английски  език,  математика,  обществознание,  
естествознание,  физкултура  с  хигиена,  музика  и  изобразително  изкуство,  труд  (за момчетата)  и  
домакинство (за момичетата). По-голямата част от висшите средни училища  имат програми за задължителни 
знания по  математика  (2  години),  английски  език  (4  години),  естествени науки (2  години)  и  социални  
науки  (3  години). Учебната година протича аналогично на тази в елементарното училище.  

Сpедните и висшите  училища са от следните типове:  академични, пpофесионални  и  многопpофилни. 
В многопрофилното училище, започвайки от 9 клас,  пpофилите са: академичен,  общ,  търговски,  
индустpиален,  селскостопански и др.. Академичният  пpофил  дава  обpазование,  достатъчно за постъпване в 
колеж или университет.  В  началото на деветата година на обучение всички учеиници се подлагат на 
тестване за определяне "коефициента  на интелекта".  Ако той е по-малък от 90,  то  не е целесъобразно такъв 
ученик да учи в академичния профил и по-добре е да избере практически профил. Пpофесионалните  
пpофили  подготвят ученика за  непосpедствена  пpактическа  дейност. В индустриалния профил половината 
учебно време се заделя за работа в училищните работилници или в гаражите. Обемът на общото образование 
в тези профили е съкратен. Общият профил дава повече общи знания, но по обем недостатъчни за постъпване 
вколеж или университет или за избор на определена професия, поради което е обект на справедливи критики.  
Така, завършвайки висшето училище, учениците имат  съвършено различна  общообpазователна  подготовка.  
В някои училища в тази степен се създават специални класове за надарени деца. 

Контролът на знанията се осъществява постоянно в хода на тествания на учениците поне в две форми: 
1)  веднъж годишно се полагат стандартизирани тестове от типа на тестове за  умствените способности  и  
образователното развитие,  "Тест  Хенмон–Нелсон"  за  проверка на  умствените способности  и други 
подобни,  приети за цялата страна; 2)  веднъж в седмицата или по-често, а понякога 2-3  пъти на   семестър се 
полагат зачоти и тестове за вътрешен контрол. Системата от оценки е буквена, по първите пет букви на 
азбуката A, B, C, D, F с A=4, B=3, C=2, D=1 и  F=0 за изчисляване на средния бал. Успешна е оценка не по-
ниска от С, а  за продължаване на образованието след училище се изисква оценка не по-ниска от В. 
Учителите поставят окончателните оценки на базата на работата в клас, резултатите от тестовете и 
писменните  работи.   

В училищата  оценките се разпределят и се характеризират по следния начин: А  –  15%  от учениците –
  постоянно  високо равнище на готовност, дълбоки знания и оригиналност (отлично); В  –  25%  от учениците 
–  равнице, по-високо от средното (добро); С  –  35  %  от учениците  –  средно равнище на изпълнение на 
заданията (средно);  Д  –  15  %  от учениците  –  минимално  равнище на знания  (по-ниско от средното); F  –  
10%  от учениците –  неудовлетворителни  резултати  или  пълно  незнание  на учебния материал. Степента на 
успеваемост,  оценявана с С,  е необходима  за продължаване на обучението в училище;  оценката  В  е 
задължителна за продължаване на обучението след училище. Използват се и такива означения: Р  –  зачита се 
(100%), S  –  удовлетворително  (70%), N  –  не се зачита (по-малко от 70%). 

За получаване на диплом за завършено средно образование е достатъчно да се получат оценки по 16 
академични курса  за  последните 4 години. Един академичен  курс обикновено се състои от 90 или 180  
занятия, преподавани по 1 урок в ден за 18 или 36 седмици. Най-често се избират 5-6 курса  във всеки 
семестър, в резултат се изучават повече от 20 курса. Всеки задължителен учебен предмет се надробява на 
малки курсове.  Това е характерно за големите средни училища, където количеството на такива малки курсове 
може да достигне до 20-30 дисциплини. В редица училища за получаване на диплом времето, отделено за 
изучаване на кулинарство и шофиране се приравнява към времето за изучаване на математика, химия, 
история, биология и английски език.  

Комисията по усъвършенстване на образованието е препоръчала на завършващите училище в 
последните четири години задължително да изучават съвременните постижения на пет базови дисциплини, 
представляващи ядрото на съвременната училищна програма: английски език (4 години), математика (3 



 

години), естествени науки (3 години), социални науки (3 години), овладяване на компютърна грамотност (0,5 
години). Желаещите да продължат обарзованието си в колеж или университет трябва да преминат и 2-
годишен курс по чужд език. За най-талантливите ученици се разработват специални курсове, близки по 
съдържание до университетските, а след завършване на училище на такива ученици се издават 
препоръчитерлни писма, облекчаващи тяхното постъпване в престижни университети.  

Важни са и резултатите от тестовете ACT и SAT за учениците от последните два класа. Максималнят 
резултат на теста SAT е 1400 точки (1300 са достатъчни за постъпване в престижен  университет). Студентите 
с най-високи резултатати по тези тестове получават  стипендии, покриващи част от обучението в 
университета. В големите градове има държавни училища с повишени академични показатели, които набират 
ученици  с по-високо равнище на знанията и по-добра успеваемост.  

В САЩ има около 120000 училища, които се делят на обществени и частни. Най-разпространени са 
обществените училища - около 80000 на брой и обхващащи около 85% от всички ученици. В такива училища 
постъпват деца, живеещи на територията, която училището обслужва. Държавните обществени училища  
страдат от същите болести както и нашите, макар че като цяло тяхното равнище по-малко зависи от щата или 
региона. В тях се учат деца от семейства с неголеми доходи, затова средното равнище на знания на учениците 
не е високо. Изборът на факултативни предмети в тях не е голям и дори основните предмети се преподават в 
ограничен обем.  

Към обществените училища се отнасят още два типа: специализирани или чартърни училища. 
Специализираните или школите-магнити дават възможност да се получи по-задълбочено образование в 
определени области от знания. Те се появяват в края на 1960 година. Понастоящем в САЩ има около 3100 
подобни училища в 17 щата. В училищата-магнити се прехвърлят надарени деца, които учат в обществените 
училища. За постъпваен в тези училища трябва да се положат значително по-сложни изпити,  с които се 
пресяват до 80-90% от кандидатите. Специализираните училища могат да действат в ъстава на обикновените 
училища или независимо. Те също се делят на елементарни и средни, както и обществените училища, но от 
елементарно специализирано училище не се постъпва автоматически в средното специализирано.  

От 1992 г. в САЩ действат привилегировани или чартърни училища. Понастоящем в 40 щата действат 
около 3600 подобни училища, в които се учат около 650000 ученици. Чартърните училища възникват на 
основата на обществените училища. Те получават лиценз за право да оказват образователни услуги, 
самостоятелно разпореждане с отделените им ресурси и др., а в замяна гарантират по-высоко качество на 
преподаване и по-разумно разпореждане с училищните фондове.  

Втората главна категория са частните училища, които са около 30000, при това неравномерно 
разпределени на територията на САЩ. Счита се, че столицата на частните училища е Ню Йорк. Те се 
финансират от таксите за обучение, като годишната такса в такива училище е от $12000 до $30000. 
Стойността на обучение е достатъчно висока и съпоставима със стойността на обучение в университет.  
Програмите на тези училища забележимо се отличават в положителна посока от тези на обществените 
училища. От началото на 1980 година броят на частните училища постоянно се увеличава.  Випускниците на 
частните училища безпроблемно постъпват във висшите учебни заведения.  Значителна част от частните 
училища принадлежи на  различни религиозни структури, особено многобройни и високо котируеми са 
католическите.  

Понастоящем в частните училища се учат около 12% от всички ученици на САЩ. Частните училища, 
имат за цел основно подготовка за постъпване  в престижни университети, някои  за полагане на изпита 
International Baccalaureate. Частните училища имат възможност за образуване на класове с малък брой 
ученици и за привличане на преподаватели с висока квалификация, което осигурява индивидуален подход и 
по-високо качество на обучение. Стойността на годишно обучение варира от $2000 в училищата, субсидирани 
от религиозна институция и до $19000 в частни училища-пансиони.. 

Американските деца могат да се учат и у дома си. До началото на 1980 година домашното образование 
в САЩ е извън закона и се допуска по изключение само за тежко болни деца. След 1980 година 
привърженици на някои христиански институции започват да обучават децата си у дома, тъй като в 
училищните програми няма религия. По-късно това направили и други социални групи. В някои щати е 
достатъчно да се информират местните органи за подобно желание. В други щати родителите, желаещи да 
учат децата си в къщи, са длъжни да положат специални изпити, позволяващи да се провери тяхното равнище 
на педагогическа квалификация.  

По оценки на  Изследователския институт за домашно образование, през 1984 година около 50000 деца 
са се учили у дома си, а сега техният брой е нарастнал до 1,1 млн. За получаване на диплом за завършено 
средно образование домашният ученик трабва да положи същите изпити, които полагат учениците от 
обществените училища. Седмичната програма на детето може да варира в зависимост от психологическото 



 

състояьние на детето, успевоаемостта и др. В домашни условия  детето получава повече време, за да се 
чувства дете. Завършилите домашно училише получават по-добри резултати при полагане на изпити и 
тестове от другите ученици. Но домашното училище изисква от родителите толяма загуба на време и усилия. 
Много родители често се оказват в положение да са и родители, и учители, което понякога води до проблеми 
в отноженията между тях и де;цата им. Да споменем и нов тип училища "чартърни" . Първото такова училище 
е създадено през 1991 г.  в Миннесота, а сега броят на тези училища надвишава  1700. Очаква се нарастването 
им до 3 000. 

Сега в САЩ работят около 3,5 млн. учители, от които 3,1 млн. в обществените училища и 0,4 млн.  в 
частните. Професията учител традиционно се счита престижна и уважавана. Броят на учителите постоянно 
расте – в сравнение с 1995 г. той е нарастнал с 18%, което няколко пъти превишава темпа на нарастване броя 
на учениците.  В резултат на това постепенно се намалява и натовареността на преподавателите. Пред 1990 г.  
на един учител се падат 17,6 ученика, а сега – 15,5 ученика. Средната продължителност на работната седмица 
на учителя е 40 часа, лятната отпуска е 2 месеца. Около 24% от учителите нямат  квалификация за 
преподаване на специалните предмети.  

Учителите, работещи в обществените училища, трябва да положат специални изпити, по резултатите от 
които им се издава лиценз за право на преподаване, за учителите в частните училища това не е задължително. 
Лиценз се издава само за преподаване на предмети в определена степен:  подготовителна, начална, средно 
училище. Учителят работи известно време под наблюдението на опитни колеги и едва след това получава 
право на самостоятелна работа. В много щати учителите трябва постоянно да повишават квалификацията си, 
за да обновяват лиценза, действащ за цялата територия на САЩ. Лицензите се издават от Националния съвет 
за професионални преподавателски стандарт.  

Имащите лицензии, получават по-висока заплата и привилегии. Средната работна заплата на учител е 
$47750 годишно. За разлика от други страни, в САЩ няма съществени различия в заплатите на учителите, 
работещи в  училища на различни степени, но има различие според щата, в който е училището. Най-високи 
заплати имат учителите в щата Кънектикът ($57300 годишно), а най-ниски – в щата  Южна Дакота ($33200 
годишно), което се дължи на различните стандарти на живот в отделните щати. Ежегодно заплатата на 
учителите нараства с 3,3% по данни на Американската федерация на учителите. Заплатите на учителите в 
частните училища са по-ниски от тези на колегите им в обществените училища.  

САЩ разходва за образование огромни средства. В наши дни за образование са заделени около  $827 
млрд., от които $511 млрд. зо системата на училищното образование, а $315 млрд. за колежите и 
университетите. Това представлява около 7.5% от брутния вътрешен продукт на страната, и с около 0.6% 
повече от 1994 г. Около 52% от средствата за образование се насочват  непосредствено към процеса на 
обучение. По данни на Министерството на образованието за обучение на един ученик годишно се отделят 
около $9644, като сумата варира в зависимост от щата (например в Ню Йорк - $12 930, а в щата Юта – само 
$5008). За сравнение, в същото време други високо развити страни разходват около $5754.  

Можем да сравним нарастването на средствата и по следните данни на Института за американско 
предприемачество: през 1945 г. за един ученик са разходвани $1 214, в средата на 1950 г. - $2 345, в 1972 г. - 
$4 479. През 2000 година САЩ разходват повече от $10200 за един ученик от началното училище. В 
останалите развити страни тази сума е малко повече от  $6000. При финансиране на обществените училища 
около 8.5% от средствата се предоставят от федералния бюджет, 48.7% - от бюджета на щата, а 42.8% - от 
местните бюджети. В последните години федералните средства се насочват приоритетно към обучение на 
деца от социално слаби семейства, на деца-инвалиди и други подобни. За да получи добро финансиране от 
щата, училището трябва да отговаря на многобройни критерии.  

Американската образователна система е крайно децентрализирана. Дейността на американските 
училища се регулира с помощта на набор от закони и нормативни актове, издадени от федералните власти, 
щатите и образователните окръзи. В училищата, разположени на няколко километра едно от друго, но 
намиращи се под различна юрисдикция, програмите се различават кардинално – учениците изучават различни 
прпедмети, получават различен обем знания и умения и др. Подобна гъвкава и децентрализирана система 
позволява на педагозите по-добре да реагират на потребностите на децата.  В резултат на това проблемите в 
един окръг не предизвикват аналогични трудности в други.  

Но местният контрол не позволява бързо адаптиране на сполучливите нововъведения на национално 
равнище. Местните власти често не са в състояние за оценят дългосрочните перспективи и не са способни да 
се заемат със  стратегическо планиране. Заради сериозни и основни разминавания в училищните програми 
сложно  е да се определи в кой образователен окръг или щат децата учат по-добре или по-зле. За определяне 
качеството на  знанията на учениците се използва система на общонационални тестове, за пръв път проведени 



 

в края на 1960 година. Подобни изпити, единни за цялата страна полагат учениците от ІV, VІІІ и ХІІ класове. 
От 1990 година аналогични изпити провеждат и отделните щати, разработващи собствени вопросници.   

Многобройни международни изследвания показват, что учениците от началните и младшите средни 
класове в САЩ знаят и умеят толкова, колкото и техните връстници  в повечето развити индустриални 
страни, но в старшите класове американските ученици изостават. Само 24 от всичките 50 щата задължават 
завършващите да полагат матура, а преди 20 години всички американц са получавали диплом за завършено 
средно образование без изпити. Средно около 70% от завършващите не могат от пръв път да положат изпита 
по математика, а 40% - изпита по английски език. Академията обраща внимание на незадоволителната 
подготовка на американските учители по математика в сравнение с техните колеги от индустриално 
развитите страни. В резултат математическите знания на американските ученици забележимо отстъпват на  
аналогичните знания на техните връстници поне от 11 страни.  

Около 71% от американските родители смятат, че  трябва да се усъвършенства действащата система на 
училищно образование, а 24% са уверени, че трябва да се финансира алтернативна система (или системи). 
Родителите също настояват да се оцени качеството на училището, в което учат децата им. Оценката е 
проведена по традиционната за САЩ петобална скала.  13% от анкетираните дават на училищата бал A , 36% 
- B , 32% - С, 9% - D и 5% - неудовлетворителна оценка. Главните проблеми на съвременното училищно 
образование според американците са в недостатъчното   финансиране, претовареността на училището и 
ниското ниво на дисциплината.  

Кое в системата на училищното образование предизвиква най-големи разногласия? Съществува 
конфликт между Министерстото на образованието и училищните окръзи. В някои щати по-голямо влияние 
върху образователната система имат федералните властни, а в други щати – местните. Дебатират се учебните 
пособия по медицинска просвета, тъй като там се засяга темата за сексуалността. Има дълбоки  културни и 
регионални разногласия по вопроса за преподаването на американската история, които продължават от сто 
години. Все още не е намерен отговорът на въпроса каква трябва да бъде целта на историческото образование 
- възпитание на любов към страната или култивиране у ученика на критическо мислене?  Нивото на 
исторически знания на американците е много ниско. Приемането  на работа на квалифицирани учители е един 
от важните въпроси в сферата на образованието.  В САЩ се вземат решения за стандарта на учителите на 
местно или на щатско равнище, поради което съществуват различни стандарти. Половината от учителите, 
преподаващи история, нямат историческо образование.   

В САЩ има множество отлични начални и средни училища, но също и много лоши.  Причината за тези 
различия се крие във финансирането, което става основно за сметка на местните данъци, а това  гарантира  
бюджетно неравенство. Ако районът е беден, то училището в него ще бъде лошо финансирано. Има и още 
един фактор. Проведено е изследване с корейски и американски учмители, които трябвало да назоват най-
добрите си ученици, а след това да обяснят своя избор. Корейците оценявали трудолюбието на ученика, а 
амеликанците предпочели да изберат най-умните. Това показва, че американското общество смята човешките 
възможности за отнапред дадени.    

Кардинален проблем в американските училища също е високото ниво на насилие. От 1996 года до сега  
в училищата са станали около 27 инцидента с използване на огнестрелно оръжие, в които са загинали около  
46 ученици и учители. По данни на Националния център по образователна статистика през 2001 година деца 
на възраст 12 -18 години са станали жертви на 2 млн. престъпления в училищата, като 62% от тези  
престъпления са кражби. От юни 1999 г.  до юни 2000 г. в американските училища са извършени 24 убийства 
и 8 самоубийства. Характерът на насилие зависи до голяма степен от размера и нивото на училището. Към 
насилие са по-склонни по-големите ученици, живеещи в градовете и учещи се в големи училища. През 2001 
година 47% от по-големите ученици употребяваталкохол, а 5% от тях го прласират в училище  (в САЩ  
алкохолът е забранен до 21 годишна възраст); 24% ученици от същата възрастова група пушат марихуана, в 
5% от случаите правят това в училище, а 29% от пушещите марихуана я прасират в училище. Най-
разпространената тактика за борба с насилието, алкохолизма и наркоманията в училищата се считат 
дисциплинарните наказания. През 2001 година са предприети около 1,163 млн. такива акции. От тях 83% са 
временно отстраняване от занятия, 11%  пълно отстраняване и 7% от провинилите се ученици са преведени в 
изправителни учреждения.   

Как работи американската образователна система, че в нея няма или почти няма корупция? Една от  
причините за това е високата заплата на преподавателите. По данни на Националната Образователнна 
Асоциация американският учител получава  $42000  годишно. Втората причина е доброто законодателство. 
Предотвратявайки корупцията, законите защитават бедните. Централната Акредитационна Комиссия 
осъществява контрол над училищата. Страхът да се изгуби лиценз е двигател на американската  



 

образователна система към честност. Трета важна причина за липса на корупция е конкуренцията. Училищата 
се борят за всеки ученик, показвайки честност и отлично качество на образованието.   

В САЩ има 4182 акредитирани висши учебни заведения, наричани колеж, училище, институт, 

университет. Терминът „училище” се използва вширок смисъл за за всяко образователно учреждение, 

започвайки от детската градина и завършвайки с университет. Университетите са 160, четиригодишните 

колежи – 2057, двугодишните професионални колежи – 1965. Около 85% американци получават пълно 

средно образование и 55% от тях завършват колеж или университет..  Висшето образование в САЩ е 

престижно, но и много скъпо, поради което едва 11% от амерликанците имат висше образование. В колежите 

и университетите се обучават над 16 миллиона студенти, от които 500000 чужденци. 

Висшето образование в САЩ може да се подраздели на три степени: undergraduate (след завършване на 

двугодишен колеж се получава асоциативна степен, а след завършване на четиригодишно обучение в колеж 

или университет – бакалавърска степен), graduate (магистърска степен) и postgraduate (докторска степен).  

Университетите, макар и малко на брой, съставляват основата на америкатската система на висше 

образование. Тяхната отличителна черта е правото за присвояване на магистърска и докторска степени 

(MA,PhD и развита инфраструктура на научните изследвания.  Четиригодишните колежи са ориентирани 

повече към приложни изследвания и преподаване на специализирани дисциплини. Двугодишните (младши) 

колежи  на пръв поглед са подобни на нашите средни специални училища. Но те изпълняват две функции: 

помагат на студентите да получат техническа специалност и да придобият необходимите професионални 

навици; подготвят ги за четиригодишния колеж, където могат да продължат образованието си от трети курс.    

В много американски училища съществува специална програма за надарени учении - Advanced 

Placement Program. Тя  озволяева да се комбинира обучението в училище с изучаване на прпедмети от първия 

курс на колежа.  След завършване на този курс учениците автоматически могат да бъдат приети в колеж или 

университет, като дори им се признае някакъв брой кредити. Чуждестранните студенти също могат да 

получат определен брой кредити за курсове, които са прослушали във висе учебно заведение в своята страна.  
В света на нарастваща конкуренция и бързо променящи се условия на труд реформата на 

образованието има за основна цел създаването на обучаващо се общество. В основата на това общества е 
заложен стремежът към такива ценности и образователна система, които биха дали на всички членове на 
обществото, от ранно детство до зрялост, възможност за пълно развиване на своите способности и за 
опознаване на променящия се свят.  Основополагащата идея на това общества е в това, че образованието е 
важно не само заради ролята, която то играе при осъществяване на професиионалните цели, но и заради 
ценностите, които то внася в живота на всеки човек, усъвършенствайки го.  
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Научно-техническая революция и введение всеобуча вызвали кризис образования. Факторы эти 
взаимосвязаны. Научно-техническая революция значительно расширила горизонт традиционных видов 
научной и технической деятельности, ввела в них более тонкие, более совершенные методы исследований, 
создала новые науки, находящиеся на стыке традиционных. С другой стороны, демократизация образования 
(явление послевоенных лет) значительно увеличила фронт научных работников, что в еще большей степени 
вызвало развитие наук, техники и технологии. В конечном счете, научно-техническая революция потребовала 
введения всеобщего полного среднего образования, которое и было реализовано в ряде европейских стран.  

При этом предполагалось, что выпускники средней школы: 1/ составят высококвалифицированную 
армию рабочих различных профессий, удовлетворяющую самым разнообразным потребностям современного 
производства; 2/ заполнят штаты хорошо подготовленных служащих и вспомогательного персонала, 
обеспечивающих бесперебойную работу аппарата управления; 3/ будут подготовлены к обучению в ВУЗ-ах 
на уровне, учитывающем бурное развитие науки и техники. Между тем оказалось, что педагоги не готовы к 
столь радикальной реформе образования. Раньше всех это было осознано западной педагогикой [2].  

При введении всеобуча была принята концепция о равном /одинаковом/ образовании для всех 
выпускников средней школы. Она реализовывалась прежде всего с помощью единых общеобразовательных 
программ и единого общеобразовательного содержания, наполняющего многочисленные стабильные 
школьные учебники и учебные пособия. Здесь следует подчеркнуть особо, что педагогика социалистических 
стран /это сознавалось еще в 1968 году, когда началась реформа образования/ не была готова к введению 
всеобуча ни материально-экономически, ни идейно-концептуально. Поэтому деятели народного просвещения, 
сколь бы ни было благородны их усилия, действовали не по научно-обоснованному плану, а спонтанно, 
решая проблемы текущего дня.  

Так, в плане материально-экономическом шло интенсивное расширение числа школьных мест при 
почти неизменной стоимости одного места. В результате, к 80-м годам в этих странах сложилось 
ненормальное положение. В бывших советских республиках, например, общее число школьных мест вырасло 
на 15 млн., а наполняемость классов и их оборудование осталось на уровне военных и послевоенных лет – по 
35-40 человек при резком сокращении обслуживающего школу персонала, при недостатке оборудования. 

Аналогичные диспропорции проявились и в идейном плане. Составители программ и учебников, не 
изучив вопроса о влиянии концепции всеобуча на выбор професии отдельным учеником, о влиянии всеобуча 
на свободное время учащихся и т.д., действовали традиционно: каждый предметник стремился впихнуть  в 
новую модель среднего образования учебную дисциплину дореформенного периода плюс новые факты, 
возникшие в ходе развития научно-технической революции. Вот почему в течение двадцати лет среднее 
образование раздиралось корпорациями методистов-предметников: они спорили не о воспитании реального 
школьника с реальными подростковыми возможностями, а о числе предметов, о числе страниц в учебнике… 

В результате образовательный процесс /в прямом смысле слова: образование человека/ вышел из-под 
контроля:  

а/ выпускники школы далеко не удовлетворяют возросшим требованиям экономики ни с точки зрения 
профессиональной ориентации к рабочим специальностям, ни с точки зрения подготовки к физическому 
труду, ни с точки зрения дальнейшего обучения в ВУЗ-е; 



 

б/ учебно-воспитательный процесс не оптимален: между обучением и воспитанием в школе и особенно 
вне школы существует громадный и пока еще ничем незаполненный разрыв;  

в/ не оптимально также и учебное содержание каждого предмета и всех предметов вместе. Здесь и 
явная информационная перегрузка, и отсуствие пропедевтики, и не мотивированное с точки зрения будущей 
профессии и поэтому не интересное для школьников включение многих разделов и тем.  

Наибольшую перестройку претерпели курсы по математике и физике. Учебники по этим предметам 
были написаны более кратким и более абстрактным языком, структура курсов трансформировалась: 
уменьшилось число тренировочныъх упражнений, время на повторение, закрепление и осознание материала 
сократилось, а круг узкоспециальных вопросов расширился. Введение новых учебных пособий происходило 
столь стремительно, что авторы не успевали соотнести их друг с другом.  

Начиная с 1968-ого года большой коллектив советских методистов-математиков, который возглавили 
гениальный математик–энциклопедист академик А.Н. Колмогоров и крупный специалист по комплексному 
анализу вице-президент Академии педагогических наук СССР академик А.И. Маркушевич приступил к 
изданию учебной документации по математике для школьников. В течение 10 лет год за годом коллектив 
последовательно выпускал по новому комплекту учебных пособий: сначала для І класса, затем для ІІ, ІІІ, и 
т.д. – вплоть до десятого класса включительно. После завершения работы выяснилось: 

1/ с точки зрения дидактики новая система удовлетворялась традиционным способом преподавания, 
где в основе всего лежали мел, доска и обьяснение учителя; 

2/ учебное содержание было доведено до неперевариваемых размеров. Например, учебники по алгебре 
включали не только традиционные материалы по „Бертрану-Киселеву-Шапошникову”, но и новые главы из 
высшей математики: „вычисление пределов и непрерывность функций”, „производная”, „решение задач на 
экстремум”, „построение графиков с помощью производной”, „интеграл и его приложения”, „основы 
аналитической геометрии на плоскости”; 

3/ новые главы из высшей математики в основном были включены в учебники для ІХ и Х классах и 
многие темы из них перекочевали в учебники для более младших классов. Так, первоначальное учение о 
функциях перешло из VІІІ класса в VІ, прогрессии – из ІХ класса в VІІІ, логарифмы, степени и показательная  
функция – из Х класса в VІІІ и т.д.; 

4/ чтобы успеть пройти весь материал, авторы программы сильно уменьшили время, отводимое ранее 
на систематическое, ежеурочное повторение текущего материала, что привело к формализму в усвоении 
знаний; учебный процесс лишился обратной связи „ученик-учитель”; 

5/ с точки зрения среднего школьника, многие теоретические вопросы в учебном содержании по 
математике так умело закодированы, что для него их расшифровка невозможна, да ему это и неинтересно.  

Как известно, результаты подобной системы преподавания оказались плачевными: школьники в своем 
подавляющем большинстве такую математику учить не хотят! 

В Болгарии сложилась аналогичная ситуация. Здесь также ложно понятый принцип „равенство в 
образовании” привел к созданию ЕСПУ. Уже само название говорит о засилии в ЕСПУ математики. Но по 
сравнению с советской школой преподавание математики в ЕСПУ носит еще более самодоволеющий, а 
порою и схоластический характер. Так, если в учебнике „Алгебра и начала анализа для ІХ и Х классов” [1] 
академика А.Н.Колмогорова и его сотрудников понятие производной вводится для решения задач из 
теоретической механики и физики, то в учебнике „Математика для ХІ класса” [3], один из авторов которого 
является член Болгарской Академии наук Б. Сендов, производные используются лишь для построения 
графиков функций, изучаемых в университетах. Аналогично обстоит дело с „параметрическими задачами”: 
уравнения и неравенства первой и второй степени с параметрами; дробно-рациональные и иррациональные 
уравнения и неравенства с параметрами – все это чистая схоластика, не имеющая общеобразовательного 
значения. 

Для многих педагогов давно очевидно: процесс обучения в современной школе нуждается в коррекции. 
Необходимо найти разумное соотношение между количеством сообщаемых сведений и числом фактов, 
которые учащиеся могут открыть самостоятельно, между временем обьяснений учителя и временем 
индивидуальной работы его учеников. Необходимо создать учебники, освобожденные от всего лишнего, 
ненужного, учебники, в которых компактно и гармонично увязывались бы друг с другом 
общеобразовательные материалы. Иными словами, необходимо максимально интегрировать учебно-
воспитательный процесс. 

Интеграция в образовании имеет давние традиции, восходящие еще к пифагорейцам. В средневековой 
Европе схоластическое обучение растеряло педагогические достижения древнего средиземноморья. Лишь в 
эпоху Ренессанса, когда на первый план была выдвинута идея гармонично развитой личности, университеты 
Италии, Франции, Германии и Англии давали своим питомцам энциклопедическое образование. Эта 



 

традиция соблюдалась еще во время обучения Эйлера в Базельском университете, где на факультете искусств 
он изучал не только языки, философию и теологию, но и элементарную математику и астрономию. По 
многим причинам, а главным образом, из-за неравномерного развития естественных и гуманитарных наук, 
гармоничное образование Ренессанса дезинтегрировалось – появились „классики” и „реалисты”. С конца 
ХVІІ до начала ХХ столетия перевес был на стороне „классиков”: в лицеях и гимназиях математика изучалась 
в сравнительно небольшом объеме, физика – еще меньше, а на химию часов вообще не оставалось. 

Но уже в начале ХІХ века во многих европейских странах „реалисты” организовывали публичные 
лекции для тех, кто желал бы ознакомиться с достижениями естествознания. Их посещал, например, 
М.Фарадей, которому  лекции помогли систематизировать знания, почерпнутые из книг. Когда Фарадей стал 
известным ученым, он организовал курс лекций для школьников. В них он показал, как с помощью 
чрезвычайно простого материала можно доходчиво, занимательно и глубоко изложить основы научного 
естествознания. Лекция Фарадея „История свечи” была переведена на все европейские языки, а его 
инициатива породила замечательную традицию: до наших дней ежегодно во время рождественских каникул 
члены английского Королевского общества читают школьникам лекции, охватывающие большой круг 
вопросов, групирующихся вокруг какой-либо темы из области физики или химии. Благодаря этому 
школьники всех стран мира получили в подарок такие замечательные книги, как „Вращающийся волчок” 
Перри, „Мыльные пузыри” Бойса, „Мир звука” и „Мир света” У. Брегга и, наконец, „Колебания” Р. Бишопа. 

Лекции Р. Бишопа о колебаниях механических систем /1965 г./ сопровождались показом чрезвычайно 
большого количества опытов и диапозитивов /практически одна демонстрация за две минуты – и так на 
протяжении семи с половиной часов/, но совсем не содержали математики. И надо сказать, это условие 
/отсуствие математическото метода/ является традиционным для подобного рода лекций. Почему-то 
считается, что молодые люди лучше воспринимают качественную сторону явлений, если их количественные 
аспекты находятся в тени. 

Между тем, в современной методической науке все большее распространение получает 
противоположное воззрение. По опыту методистов, самый быстрый путь усвоения знаний заключается в 
гармоничном симбиозе изучения количественных и качественных закономерностей, в установлении тесных 
межпредметных связей. Хорошим, поучительным примером отношения к интеграции в образовании являются 
книги советского популяризатора науки Я. Перельмана. Уже одно перечисление их названий /”Занимательная 
арифметика”, „Живая математика”, „Математические рассказы и головоломки”, „Занимательная алгебра”, 
„Занимательная геометрия”, „Занимательная физика” – 2 части, „Занимательная астрономия”, „Занимательная 
механика”, „Межпланетные путешествия” – с предисловием К.Э. Циолковского и т.д./ показывает, как он 
стремился воспитать у молодежи мысль о единстве законов природы. Но в действительности в книгах Я. 
Перельмана содержание еще шире: они раскрывают перед читателем приложение науки в инженерном деле, в 
быту, в искусстве.  

Научно-популярная литература до сих пор играет большую общеобразовательную роль. Для педагогов 
же подобные произведения ценны богатым фактическим материалом, который можно използовать в учебном 
процессе и при внеклассной работе со школьниками. Немалую помощь оказывают преподавателям также 
пособия для физикоматематических школ, такие, как сборники „Математика и естествознание” /М., 1969/, 
„Летняя школа на Рубском озере” /М., 1971/ или статии журнала „Квант”.   

Методические разработки, связанные с интеграцией в образовании, готовятся во многих странах мира. 
Так, учебный центр Миннесотского университета /США/ субсидировал работу известного американского 
геометра Д. Пидоу, в результате чего появилась книга „Геометрия и искусство”. Венгерское радиовещание 
организовало для школьников 12-14 лет цикл радиопередач „Язык, музыка, математика” на основе которых 
была издана книга с тем же названием /авторы Б. Варга, Ю. Дименьр Э. Лопариц/. 

Очевидно, однако, что осуществить немедленную интеграцию учебно-образовательных материалов для 
всего курса средней школы невозможно. Во-первых, по соображениям экономическим: интеграция 
образования стоит чрезвычайно дорого. Во-вторых: по соображениям организационным: где взять учителей, 
могущих одинаково хорошо преподавать темы из различных предметов? И, наконец, по соображениям 
педагогическим: предметная система складывалась в течении нескольких столетий и невозможно переделать 
ее за одно десятилетие. 

Период смелых экспериментов в этом направлении оказался непродолжительным. В 1968 году 
Международная учительская конференция в Будапеште констатировала, что полная интеграция учебного 
содержания невозможна и была воспринята идея разработки отдельных интегрированных модулей.  

Интегрированные образовательные модули используются как частичная и вполне осуществимая 
реализация идеи интеграции образования. Обучающий модуль для целей общего или специального 
образования объединяет в одно целое лишь несколько тем из разных предметов. Таким образом, предметная 



 

структура курса сохраняется, но некоторые темы, пограничные для разных предметов, составляют одну 
крупную методическую единицу. Тем самым достигается значительный педагогический эффект: 

а/ выявляются глубокие логические связи между однородными или разнородными явлениями; 
б/ получается экономия времени изложения, а также экономия энергии для усвоения материала, что 

значительно оптимизирует учебный процесс; 
в/ устанавливается более тесный контакт между теоретическими вопросами курса и их практическими 

приложениями. 
Интегрированные образовательные модули могут переноситься из одного предмета в другой 

/полностью или по частям/. Полное разложение модуля и распределение его частей по соответствующим 
предметам означает возврат к принципу межпредметных связей, который, кстати, также не был полностью 
осуществлен в школе. 

Несмотря на выводы конференции в Будапеште в конце 70-ых годов у нас в Болгарии Проблемная 
группа по образованию под руководством академика Сендова начала двенадцатилетный эксперимент по 
полному интегрированию учебного содержания. Но, как и следовало ожидать, независимо от отдельных 
достижений, он подтвердил упомянутые выводы. В настоящее время над идеей интеграции у нас работают 
несколько независимых друг от друга педагогических коллективов. Одним из них является НИКО – 
общественная организация, стремящаяся создавать и экспериментировать интегрированные обще-
образовательные единицы. При этом особо выделяются следующие дидактические принципы: 

1/ интеграция вопросов одной темы, относящихся к разным учебным дисциплинам, что позволяет, во-
первых, оптимизировать учебно-воспитательный процесс и, во-вторых, мотивировать изучение програмного 
материала; 

2/ физико-математическое, техническое, художественное, музикальное, изобразительное модели-
рование, активизирующее творчество учащихся; 

3/ сочетание эвристического и „менторского” начала в обучении; 
4/ более ранняя пропедевтика понятий и методов, изучаемых в старших классах школы, позволяющая 

рассредоточить многие учебные вопросы по разным дисциплинам и растянуть изучение этих вопросов на 
более длительное время.  

На практике перечисленные принципы дидактики осуществляют глубокую мысль Л.С. Выготского: 
„обучение должно опережать развитие ребенка и вести его за собой”. 

Приведем несколько примеров интегрированных общеобразовательных единиц, проэксперименти-
рованнных членами НИКО.  

Модуль „Осевая симметрия для школьников и первоклассников” обучает малышей, как с помощью 
осевой симметрии моделировать изображения биологических объектов /листья дуба, клена, березы, 
винограда,…, животные, человек/ и предметов быта /окно, домик с окнами и дверьми/. 

Модуль „Измерение площадей дошкольниками и первоклассниками” позволяет ребятишкам с помощью 
мерной сетки измерять площади геометрических фигур. Здесь совмещается изучение элементарных 
геометрических фигур /прямолинейных и криволинейных/ с арифметическими вычислениями. 

Два названных модуля экспериментировались в детских садах г. Софии и г. Добрича учительницами 
Терезой Николовой-Хан, Любкой Минковой, Валентиной Русевой, а также в начальных школах г. Добрича. 

Модуль „Измерение времени дошкольниками и первоклассниками” обучает ребятишек не только 
отвечать на вопрос „Который час?”, но и с помощью модели циферблата часов моделировать моменты 
времени. Модуль экспериментировался в детском саду г. Добрича /директор Валентина Русева/ и 
преподавательницей математике Ц. Шинекчевой в частной школе МЕЛ г. Пловдива в подготовительном 
отделении и в І-ІІІ классах. 

Урок-игра „Мы повары” интегрирует материал по математике и физике /измерения масс пищевых 
продуктов с помощью весов разных конструкций/, уроков по труду и профориентации. Урок-игра вызывает 
исключительно большой интерес у четвертоклассников и пятиклассников, поскольку объединяет вопросы 
истории поварского искусства, ресторанного обслуживания, приготовление пищи на 35 человек по рецепту, 
включающему арифметические вычисления. Модуль экспериментировался в ІV классе средней школы имени 
Цанко Церковского /г. София/. 

Модуль „Масштаб” закладывает у школьников умение пользоваться именованным, числовым и 
линейным масштабами. Умение масштабировать объекты различной природы /длина, площадь, объем, время, 
скорость, масса и вес/ понадобится при изучении математики, физики, и техники, географии и биологии, 
истории и изобразительного искусства. Модуль экспериментировался в ІV и V классах школ г. Софии, г. 
Пловдива и г. Перника преподавателями математики и биологии. Донка Димитрова экспериментировала 
модуль „Масштаб” на уроках физики в техникуме по полиграфии и фотографии г. София. 



 

Столь же фундаментальной, как „Масштаб”, является тема „Генеалогические графы”. В ней учащиеся 
знакомятся с приложением аппарата теории множеств /направленные, ненаправленные, смешанные графы, 
графы с „весом” …/ к проблемам исторической генеалогии /евгеника/, к проблемам наследования имущества, 
наконец, к любой проблеме, в которой изучается иерархия структур /власть, управление, соподчиненность/. 
Тема „Генеалогические графы” реализуется посредством нескольких интегрированных модулей.  

Модуль „Родословная моей семьи” рассчитан на учащихся различного возраста. Он учит, как с 
помощью генеалогического графа составить родословную семьи, рода отца, рода матери. Модуль 
экспериментировался учительницей Ц. Шинекчиевой в І-ІV классах частной школы МЕЛ, г. Пловдива.  

Общеобразовательный комплекс „Геометрия реального пространства” экспериментировала в VІІІ-Х 
классах I английской гимназии г. Софии преподавательница математики Донка Димитрова. Комплекс состоит 
из нескольких модулей. Среди них „Парадоксы Зенона Элейского и делимость пространства в математике, 
физике и технике”, „Моделирование двумерных пространств /ограниченных и с бесконечно-большим 
параметром/ с помощью фрактальных структур”, „Моделование трехмерных пространств /ограниченных, 
но с бесконечно-большими характеристиками, и неограниченной протяжености, но с конечными 
характеристиками/ с помощью ряда Дирихле и дзета-функции Римана в вещественной области”. Этот 
комплекс рассматривает актуальные проблемы, возникающие перед современной наукой. Подобная 
актуальность всегда вызывает у учащихся большой интерес.  

Модуль „Мозг и калькулятор”. В нем рассматриваются следующие вопросы: „Эволюция мозга 
млекопитающих”, „Устройство человеческого мозга”, „”Кто умнее: слон или моська?” /характеристики мозга 
млекопитающих/, „Кто умнее: мальчики или девочки?” /характеристики мозга человека/, „Существует ли 
связь между массой мозга и гениальностью?”. Этот модуль экспериментировался в ІХ и Х классах Первой 
английской гимназии г. Софии преподавательницей математики Донкой Димитровой.  

Модуль „Владетели І Болгарского царства” /династия хана Крума/ экспериментировала учительница 
Ц. Шинекчиева во ІІ-ІV классах частной школы МЕЛ г. Пловдива, а также автор настоящей статьи /на 
русском языке перед болгарскими школьниками VІІІ и ІХ классов/. 

Модуль „Владетели ІІ Болгарского царства” экспериментировала преподавательница математики и 
музыкальной акустики М.А. Караиванова в старших классах Средней музыкальной школы г. Пловдива. Эта 
тема входит как составная часть в модуль „Создание, расцвет, закат и значение тырновской исихасткой 
школы”, реализованный в той же музыкальной школе для тех же школьников преподавательницей 
болгарского языка и литературы М.А. Продановой. 

Одним из основных направлений в работе НИКО являются поиски пути решения проблемы 
эстетического воспитания школьников с помощью интеграции материалов, входящих в различные учебние 
предметы, что позволит более полно осуществить связь между рациональными и чувственными элементами в 
воспитании школьников. Хотя программа по интегрированному эстетическому воспитанию еще не создана, 
тем не менее педагоги не сомневаются, что задачи эстетики могут решаться на уроках музыки и 
изобразительных искусств, на уроках истории и литературы, физкультуры и трудового обучения. Но можно 
ли осуществить эстетическое воспитание на уроках природоматематического цикла? В частности, можно ли 
на уроках математики познакомить школьников с основами теории музыки? 

Результаты исследований, проделанных группой, дают положительный ответ на этот вопрос: при ином 
структурировании физико-математического содержания, традиционно изучаемого в средней школе, его 
можно сделать более доступным и более универсальным. Причем универсальные возможности физико-
математического аппарата позволяют одновременно излагать такие далекие друг от друга области знания, как 
элементы общей статистики, необходимые для всеобщего экономического образования, элементы теории 
музыки и физической теории звука. Замечательно также, что интегрированное учебное содержание, как 
правило, оптимально: оно не только не перегружает курс, но, напротив, освобождает его от традиционных 
специализированных излишеств, делает его более интересным и поэтому более доступным для всех 
школъников.  

Перечисленные темы не исчерпывают всех возможностей симбиоза интеграции и специализации в 
образовании. Подобных тем, разумеется, множество. Описание таких тем, расчленение входящего в них 
материала по степени трудности, включение его в общеобразовательный курс школьных наук – это насущная, 
неотложная задача современной школьной педагогики. 
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Abstract: The elementary pedagogical interaction is the smallest structure of the educational process. The 

holistic approach to pedagogical interaction is supported over the idea of discretion elementariness atomism in 
viewing the complex natural and social phenomena. In this research we interpret biological, physiological, 
psychological and social aspects of pedagogical interactions. They correspond to the dynamic functional structure of 
personality, which is fundamental for all human interaction. The conclusions of the holistic approach to pedagogical 
interaction serve the striving to observe the measure-style in the realization of nowaday teaching and education. 
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I. Постановка на проблема. 

Педагогическото взаимодействие в своята най-елементарна форма е динамична личностна връзка 
между възпитатели и учители от една страна и подрастващи (деца, ученици) – от друга. Цялото многообразие 
на тази дейност възхожда от елементарното педагогическо взаимодействие, което разглеждаме като най-
малкия градивен елемент на педагогическо взаимодействие. Това е полезна абстракция в педагогическата 
теория, една бихме казали “полезна абстракция”, чиято екстраполация в реалните условия представя 
многообразието на взаимодействията между участниците в педагогическия процес. 

И най-елементарната форма на педагогическото взаимодействие свързва най-малко две човешки 
същества. В вай-обикновения случай това са дете (или ученик) и възрастен. Доколкото включваме в 
разбирането си за човека и неговия интелект понятието “Космос”, дотолкова е необходимо използването на 
всички научни направления, които обясняват човешката личност. Холистичният подход ни осигурява най-
големи възможности за интерпретация на човека и сложната същност на взаимодействието между хората. 
Холизмът е философска система, изградена върху идеята за неразривната цялост, свързаността на всичко. 
Чрез холистичния подход нещата в природата и обществото се разглеждат в йерархия на дискретни и 
неделими части. Тук преоткриваме идеята за дискретност, за елементарност, научно обоснована в 
естествознанието, но сполучливо дифундирала в познанието въобще Най-съществената част на холизма е 
съответно холистичният синтез, който представя обособени цялости, универсални идеи, разбирането за 
единството на различни научни области при обяснението на сложни процеси, явления и отношения. 
Холистичният подход се предпоставя от предварителен анализ и съпътстващ го синтез от дедуктивни 
обобщения, предшествани от прецизно индуктивно познание. 

Обект на настоящото изложение е педагогическото взаимодействие, интерпретирано от гледна точка 
на холистичния подход. А това характеризира своеобразния предмет на изследването. Целта на работата е да 
се разкрие “атомизма” на педагогическото взаимодействие до неговата последна структура –елементарното 
педагогическо взаимодействие. Инструментариумът е холистичен: сравнения, аналогии, интерпретация, 
екстраполация. Това ще подпомогне познаниетот в областта на взаимодействията в учебно-възпитателната 
дейност и нейното усъвършенстване. 

ІІ. Компоненти на холистичния подход към педагогическите взаимодействия. 

Холистичният подход е проблем на методологията. Тук разглеждаме компонентите в йерархия. 
Позоваваме се на динамичната функционална структура на личността, предложена от К.К.Платонов, която 
включва четири подструктури [4, 79-84]. Първата подструктура е изцяло социално обусловена, а четвъртата – 
изцяло биологично обусловена. Втората и третата характеризират междинните преходи между двете 



 

крайности. Йерархията на компонентите на холистичния подход започваме с най-силно изразената 
биологична подструктура на личността (четвъртата според К.К.Платонов) и завършва с най-силно изразената 
социална подструктура. 

1. Биологични предшественици на педагогическите взаимодействия. 

Тук ние се “вглеждаме” в грижите на животните-родители за техните малки. За това ни помага 
етологията – науката за поведението на животните в естествени условия. Тя разкрива връзки между 
животните-учители и техните малки по време на изхранване и отглеждане, което се изразява в наглеждане и 
пазене, а и подражание. Могат да се разкрият в елементи на учебни взаимодействия– такива, каквито са и при 
хората, но ... с участие на съзнанието. “Подражанието, разбирано като следване на големите от страна на 
малките, без да им е изяснено защо се върши, е основен път за учене през ранните фази в историята на 
човечеството, а и в развитието на отделния човек” [7, 142]. 

Друг аспект на биологични предшественици на педагогическото взаимодействие e импринтинга –
“особена форма на впечатлителността и паметта”, “първична социализация“, особена форма на обучение [5, 
3-5]. Сравнението на импринтинга у животните и човека дава информация за оптималните периоди за 
овладяване на двигателните и интелектуалните навици у децата, както и установяването на критични периоди 
в съответното развитие. И още – може да се осъществи трансформирането на инстинктивните подбуди у 
хората във вътрешно действащи сили. Най-добре това може да се осъществи в процеса на обучението и 
възпитанието, при педагогическите взаимодействия. Това е съществен резерв за увеличаване на ефектив-
ността в развитието на подрастващите, силно пренебрегван в сегашната практика. Позитивното възпитание в 
демократичното общество “разчита” на положителното подкрепление в дейността на подрастващите, в т.ч. и 
превръщането на всякакви инстинктивни подбуди в позитивни вътрешни действащи сили. 

2. Физиологичният аспект на педагогическото взаимодействие. 
Най-същественото в този случай е осъществяването на аналогия между теорията за клетката в 

анатомията и теорията за елементите на учебно-възпитателната дейност в педагогиката, на елементарните 
педагогически взаимодействия. За да бъде аналогията пълна, ние говорим за “клетка”, когато искаме да 
достигнем до същността на елементарните педагогическо взаимодействия. Основният модел на 
педагогическото взаимодействие от физиологична гледна точка е рефлексната дъга. Тя включва три звена: 
рецептори, мозъчна дейност и ответна реакция. Всяко звено изпълнява специфични функция при 
взаимодействието в процеса на обучението. Най-съществените са възприемане, осмисляне и действие 
(умствено или физическо). Така със средствата на физиологията се разкриват естественонаучните основи на 
ученето и на взаимодействието между хората. Но не само това. Физиологията подпомага педагогиката в 
усъвършенстването на чувствителността на рецепторите при обучението в изясняване на функциите на 
мозъчната дейност при мисленето, а и при координиране на изразно-двигателните органи.  

3. Педагогическото взаимодействие в психологическа светлина. 

Приоритети тук имат въпросите, свързани с мисленето. Преломът в характера на взаимодействията 
настъпва в пубертета – тогава, когато сензомоторният интелект на децата прави преход към понятиен 
интелект (според квалификациите на Жан Пиаже). Този факт поставя големи отговорности пред т. нар 
команден “център” на взаимодействието. Учителят (възпитателят) с понятиен интелект взаимодейства с деца 
които имат сензомоторно мислене или пък с ученици, които мислят е понятия, При взаимодействието може 
да се получи т. нар. психологичен, духовен резонанс между взаимодействащите си страни.  

Понятието резонанс е взаимствано от физиката. Еквивалентните понятия в психологията са съзвучие, 
синхрон. Петър Дънов е дефинирал закон за резонанса при взаимодействието между учител (възпитател) и 
учащи се: “Никой не може да събуди у другите хора това, което няма у себе си”. По-широкият смисъл на този 
закон е: “ Възпитателят предава на своите ученици не само своите добродетели, но и своите недъзи” [1, 68-
69]. “Предаването е по законите на резонанса, открит от Хелмхолц – това е пояснено от автора на закона.  
Според този закон педагогическото взаимодействие се подготвя в самовъзпитанието и 
самоусъвършенстването на възпитателите и учителите. 

Ролята на вниманието и интересите на участниците в педагогическото взаимодействие е незаменима, 
особено в процеса на тяхната синхронизация; бихме могли да използваме понятията съвпадение и 
съответствие. При тяхната липса или при разминаване на внимание и интерес във взаимодействието, 
учениците скучаят, а техните възпитатели (учители) са силно отегчени. Педагогическото взаимодействие 
придобива формален характер, а това води до негативни изпитания и в двете страни на взаимодействието. 

Въпросът за влиянието на емоциите в чувствата върху педагогическото взаимодействие също е значим. 
Отношението между емоциите в чувствата изцяло съответства на отношението между биологичното и 
социалното у човека. Първите възникват и протичат преимуществено от нуждите на биологичния организъм, 
а вторите – на социалната личност. Поради това педагогическите взаимодействия не могат да се осъществяват 



 

резултативно без чувства и емоции. Въпросът е дали тези психологически характеристики на личността се 
проявяват в ситуация на сътрудничество, на конформизъм или пък на конфронтация. И тук, както и в 
мисловната сфера, проблемът за “резонанс” в човешките, в педагогическите взаимодействия е основен. 

4. Педагогическото взаимодействие като социално явление 
Социалната адаптация, социализацията е крайната цел на обучението и възпитанието. Това 

предпоставя разглеждането на педагогическото взаимодействие като социално взаимодействие. Единицата за 
социално взаимодействие е транзакцията.. Това понятие е на транзакционния анализ създаден от Ерих Бърн 
през 1864. Основната релация тук е “Аз ти отправям сигнал и ти ми отговаряш”. Въпросите около тази 
релация се отнасят до това коя част от човешката цялост се активизира. Т.Харис счита, че до 5-годишна 
възраст в детското съзнание се “записват” всякакви отношения и поучения от страна на родителите. След 
това в процеса на взаимодействията между деца и възрастни става само затвърждаване на това, което е вече 
било “записано”. Трудно е да си представим, че може да съществува емоция, която вече да не е била 
почувствана в най-силната си форма до навършването на 5-годишна възраст [6, 50-51]. С тази готовност 
детето започва своя социален опит в училището. От там нататък педагогическото взаимодействие носи 
всички белези на транзакцията между хората.  

Т Харис установява шест типа житейски опит, който влиза във всички транзакции. Те са: затваряне в 
себе си, ритуал, дейности, прекарване на времето, игри, интимност. Всички те имат свое специфично място в 
училището и заслужават определено внимание. Тук коментираме само един тип – затваряне в себе си. Това е 
ситуация на дистанциране от съществената дейност на училището. За какъв психологически, духовен, 
социален резонанс може да става въпрос в тези случаи? Отдръпването в себе си държи на “разстояние” 
взаимодействащите си страни в най-широк смисъл на употребеното тук понятие. Преодоляването на това 
явление е въпрос на възпитателни стратегии. 

Както е известно, социалните явления се поддържат от информационните процеси. Особено значение 
има разглеждането на педагогическото взаимодействие като информационен процес. Характерните 
особености при обучението в училището са: междуличностно информиране на социално равнище (учители-
ученици), при участие на съзнанието, на мисленето. Знанието, което се предава и приема е информация. То е 
отражение във вид на възприятие, представа, понятие или цяла система от тях. Доколкото тук става въпрос за 
отражение, дотолкова е необходимо да се определи съответната му роля, а именно, да подготви ответното 
действие. В случая обменът на информация между учителя и ученика в процеса на обучението е социален 
аналог на действието и противодействието в механиката. Противодействието в случая носи белезите на 
действието и няма нищо общо с противопоставянето в социалната дейност. ''Информацията е страна на 
отражението в живата природа, обществото и техниката като момент на движение, изменение, използвано от 
управлението “. [3, 55] 

Информационният процес като взаимодействие между материални носители не може да стане без 
изразходване на енергия. Eто защо енергетичният аспект на педагогическото взаимодействие е съществен. 
Него свързваме с фундаменталната научна идея за запазване и превръщане на енергията – всички видове 
енергия без изключение. Днес в дидактиката се интерпретира проблемът за “циркулацията” на жизнената 
енергия в учебно-възпитателната работа. Насоките са към постигане на максимални учебно-възпитателни 
резултати при изразходване на възможно най-малко енергия и време. Идеята за запазване и превръщане на 
енергията е вездесъща в естествознанието. При една екстраполация в сферата на съзнанието към тази идея 
може да бъде включена и психичната енергия. Холистичното разглеждане само на този проблем ни дава 
възможност да говорим за душевна и даже за духовна енергия и за съответния й обмен при педагогическите 
взаимодействия. Енергията, чрез която психиката реализира своето предназначение, се определя като 
душевна или психическа енергия. Духовната енергия е свързана преди всичко с вярата. Душевната енергия 
има за свой извор емоциите и чувствата. Те са своеобразни душевни енергоизточници и енергоносители.  

Според Жан Пиаже чувството дава на действието (бихме казали на педагогическото взаимодействие) 
необходимата енергия. Л. Георгиев пише за позитивна и негативна душевна енергия. Както всяка енергия, 
така и душевната енергия може да се натрупва в зависимост от “капацитета”, от “душевния капацитет” на 
личността. Когато натрупаната позитивна душевна енергия се прояви (от скрита “потенциална” премине в 
явна), тя обуславя творческа дейност, предпоставя съграждане и успехи. Проявената негативна душевна 
енергия е свързана с разрушение, конфронтация и даже деградация, на личността. “Колкото по-добре се 
опознават измеренията на душевната енергия в тяхната взаимна свързаност и обусловеност ..., факторите, 
които допринасят за генериране на енергийни душевни потенциали с различен знак - положителни или 
отрицателни и за начините на тяхното привеждане в действие, толкова образователната система по-добре би 
давала своя принос в душевното здраве на човека” [2, 36]. 

Освен като обществена проява, педагогическото взаимодействие може да се разглежда и като 



 

ноосферно явление. Ноосферата, според В.И. Бернадски е “царство на човешкия разум”, “земната обвивка, 
регулирана от разума на човека”. В учението за ноосферата се използва холистичният подход при 
съчетаването на природните и социалните закони. Педагогическото взаимодействие е типично явление на 
ноосферата. То протича в обществото, което съществува в природата. Участниците във взаимодействието са 
разумни същества. Измененията на подрастващите стават съобразно предварително поставени цели, но при 
съблюдаване на независещи от обекта социални и природни закони. Научният анализ на ноосферата спомага 
да се внесе яснота във фундаменталния проблем на педагогиката в областта на съответните взаимодействия. 
Изходната позиция се отнася до единната функционална система на социалното и природното у човека. 

Холистичният подход към педагогическите взаимодействия съдържа и други научни направления, а 
именно: кибернетика, бионика, икономика. Те са предмет на други разглеждания. 

III. Заключение 
Холистичният подход при разглеждане на педагогическите взаимодействия осигурява съблюдаване на 

мяра-стил в осъществяването на учебно-възпитателния процес. Мярата-стил елиминира абсолютизирането на 
едностранни подходи към обучението и възпитанието. Някои от тези подходи изхождат от различни 
философски системи, като механицизъм, биологизаторство, енергетизъм. Други се ръководят от обосновани в 
исторически план педагогически идеи за организиране на обучението и възпитанието, които в определени 
периоди са изиграли положителна роля. Това са теориите, свързани със свободното възпитание и 
педоцентризма, с интегративните тенденции в образованието. Холистичната идея в педагогическите 
взаимодействия включва много предшестващи подходи в тази област, след прецизен анализ и научно-
практически интерпретации. Всичко това обслужва стремежа към съблюдаване на мяра-стил в 
осъществяването на съвременно обучение и възпитание. 
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За кои предизвикателства на последната четвърт на 20 век и началото на 21 век, обуславящи 
обучението, става дума? 

В резултат на динамичното икономическо, политическо и културно развитие, на лавинообразното 
нарастване на информацията, което се определя като експоненциален ръст, на ускорената диференциация и 
интеграция на научното знание, довели до появата на около 5000 научни дисциплини, на достигането от 
човешката мисъл на нови равнища на познанието (например субстанциализирането на нещата, свойствата, 
отношенията и закономерностите чрез така наречения субстратен подход), се поставят нови проблеми и пред 
образованието, по-специално пред обучението. 

В епохата на технологичната революция адаптацията на разумния човек е предимно интелектуална, а и 
средата става все по-интелектуализирана. Дейността на човешкия фактор е също преди всичко интелектуална, 
а знанията за нещата и особено за това какви са начините и подходите за решаване на задачи, проблеми и 
ситуации, стават основна ценност и се разглеждат като структурни елементи на всеки човешки интелект. Не 
може човекът да разсъждава без знанието като материал за разсъждение и главно без знание за това как да се 
разсъждава. 

Според Галперин [1] умственото действие се формира поетапно във вътрешен план и предполага 
идеален образ за него, т.е. знание. 

Тези сериозни предизвикателства на времето изискват от интелектуалното познание, а то е основа на 
обучението, да използва философските хипотези и теории за методологически нагласи и стратегии за по-
ефективното решаване на проблеми и търсене на подходи за дадени ситуации. Това е необходимо, тъй като 
интелектуалното познание е или истинно или само път към истината, който често минава през лъжи и утопии. 

Качеството на човешкото знание става многократно по-високо, когато знанието се превърне в 
интелектуално умение, което е също знание, но в пряко отношение към решаването на задачи и проблеми, т.е. 
към същността на интелекта. В епохата на бурния растеж на информацията, формирането на интелектуални 
умения е най-важното направление в изменението на човешкия интелект. Сега сравнително бързо се 
отхвърлят стари стереотипи и на тяхно място идват нови стереотипи и парадигми, нови умения, хипотези и 
методи. Образованието и обучението се подчиняват главно на идеята как да мислим. Операциите за решаване 
на проблеми по същество са също знания, които стават умения и навици за изпълнение на действията без 
съотнасяне към правилата. 

В тази сложна интелектуална атмосфера възникват поне два парадокса, които са резултат от 
противоречията в отношението интелект - образование. [2, с.54-55] 

Първият парадокс: много знае, но не е (достатъчно) умен. Във вид на синтетично съждение се описва 



 

един от вариантите на интелекта, при който личността борави с голям обем от информация, но с оскъдни 
интелектуални умения, т.е. изпитва сериозни затруднения при решаването на задачи и проблеми. Причините 
за този парадокс са многобройни, но повечето са в образованието, по-точно в обучението. Вероятно това е 
имал предвид Гибсън, за да каже, че “обучението рядко носи плодове някому, освен на този, който е 
предразположен към него, но на него почти не му е нужно”. Лойд Райт писа, че някои специалисти са спрели 
да мислят, защото знаят. 

Вторият парадокс: много е умен, но не знае (достатъчно). При този вариант се борави с приличен 
“арсенал” от умения, но с недостатъчна или остаряла информация. Остарели учебници, слаби преподаватели, 
закъсняла информация. 

Учителят трябва да стане съученик на ученика, а ученикът – съучител на учителя. Обектът на обучение 
трябва да се субективизира. Това се отнася и за студентите. Пред евристичното мислене не трябва да има 
прегради. Може би и за това Айнщайн отбелязва, че “ако ученият не прегреши пред логиката, не може да 
върви напред”. Главното в образованието е да се формира “това което ще остане, след като се забрави всичко 
научено”(пак Айнщайн), т.е. уменията, подходите, динамичното поведение при променящи се условия. 
Времето за това се увеличава, защото изкуственият интелект освобождава естествения от трудоемки 
умствени действия. С изкуствените интелектуални устройства се революционизират производството, 
управлението и научните изследвания. 

От споменатите парадокси ясно проличава, че знанието или стимулира, или потиска резултатността на 
умствената дейност. Балансът знания за нещата и умения за решаване на проблеми трябва да се нарушава в 
полза на уменията. 

Всяка система, която придобива знания, съдържа отговори на въпроси и възможности за нови въпроси 
и нови решения. В началото на всеки процес ситуацията е неопределена и с поемане на достатъчно 
информация за нещата и за начините за решаване на задачи, както и за методологиите, се намаляват 
хипотезите и се приближаваме към решението. И машините работят с база знания: декларативни (какво?) и 
процедурни (как?). Затова всяка когнитивна карта съдържа 3 елемента: въпроси, отговори и начини за търсене 
на отговорите. 

Умението да се решават проблемите и да се подхожда към ситуации е подготовка за творчество, 
разбирано като решаване на задачи и проблеми по нов, неизвестен досега, нестандартен начин. Обучението е 
преоткриване на историята на интелектуалното творчество. Това е обучение в творчество. Истинското 
творчество е иновация, т.е. раждат се исторически нови неща. 

Разглеждането на интелекта в контекста на познанието (образование, обучение) и главно като съставен 
от знания, е както историко-философски факт, така и съвременно разбиране.Този подход създаде условия за 
системно-структурен анализ на познавателните процеси и преди всичко на техните резултати – знанията. 
Отдавна е ясно, че знанието се включва в ума, и като начална точка на мислене, и като съдържание, и като 
краен продукт. 

В съдържателната страна на интелекта заемат място както знанията “какво?”, които са познание за 
нещата, така и знанията “как?”, които са познание за начините и методите за решаване на задачи и проблеми 
и подходи към ситуации. Вторият тип вече означихме с термина “интелектуално умение”. Вероятно те 
натежават в интелекта на личността и са главния генератор на нови идеи, а според нас и основна задача на 
съвременното обучение. Главно чрез тях личността може да отговори на предизвикателствата пред 
съвременното образование и обучение. Само адаптивният, креативният, динамичният, евристичният, 
търсещият интелект може да се ориентира в съвременната картина от информация, проблеми, нови области и 
нива на познания. Според А. Г. Комм [3] и Ж. Пиаже [4], по темповете на усвояване на новите знания можем 
да съдим за изработените интелектуални умения. Естествено не трябва да пренебрегваме останалите 
психически фактори: въображение, интуиция, памет, които са компоненти на интелектуалната система в най-
широкия смисъл. 

В този ред на мисли в наши стари публикации предложихме две хипотези за интелекта, които не се 
отричат взаимно.[2, с.36-37] 

Първата е предимно системно-структурна. В нея разглеждаме интелекта като система от три 
подсистеми. Първата е нетеоретична, елементарна подсистема от знания за нещата, свойствата и 
отношенията, които са свързани със знания за начините (методи, подходи) за решаване на задачи, проблеми и 
ситуации от различните сфери. Става дума за знания и умения на равнището на обикновеното съзнание. 

Втората система е теоретична, частно-научна, специално-професионална и съдържа знания за нещата и 
за методите (умения) за решаване на задачи, проблеми и ситуации. Освен специално-професионалните 
елементи има и такива от общокултурен характер, като преобладаващи са частните, общи и всеобщи методи, 
които не са философски. 



 

Третата подсистема е методологическа, общотеоретична и се “изгражда” от знания за общото и 
всеобщото (универсалното), т. е. разбиране и прилагане на философски методологии за нагласи и ориентации, 
за направление на мисленето и действието при задачи, проблеми и ситуации.  

Във втората хипотеза (предимно функционална), която също фиксира взаимодействието между знание 
и интелект, се разглеждат главно следствията от системно-структурните взаимоотношения. Интелектът се 
приема като степен на организираност на знанието, съдействаща за максималната му ефективност, като 
възможност за свобода на избора на вариант за решаване на задачи и проблеми, която се обуславя от това, 
доколко знанието стимулира или потиска резултатността на умствената дейност. По същество степента на 
интелектуалното развитие се определя от степента на свобода за превръщането на знанието в интелектуално 
умение. Знанието има интелектообразуваща роля. 

Според нас двете хипотези взаимно се допълват. 
В историята на изследванията на интелекта, както и в съвременните области на интелектологията има 

широк сектор от опити за дефиниране на интелекта и това е съвсем естествено, защото той е явление с 
многостранна същност [5]. Ние предлагаме хипотези, които са съобразени с големия феномен на човека– 
знанието, а то, особено като интелектуално умение, е главната цел на образованието и по-специално на 
обучението, като реален процес в различни форми и степени. 
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Abstract: In psychological training of the teachers /social workers and etc./ with the psychological problems  

of the sex identification must take their proper place. They reflect the dynamic processes of differentiation and 
integration of the sexes in the social communication. Their logical and verbal description is an important prerequisite 
for restricting conflictions and favorable collaboration. There are many arguments that support this school problem 
in this area. The study contains school subject plan for education.  
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Множество научни направления и школи в съвременната психология се докосват до емоционално-
личностната проблематика на половото развитие и поведение, до взаимоотношенията между представителите 
на двата пола в глобалното човешко общуване. Макар и толкова значима, половата проблематика се оказва 
извънредно сложна и обвързана с множество предразсъдъци и конформизъм. Предизвикателствата на 
половата идентификация като единство на диференциация и интеграция са огромни. Горчивият опит на 
феминистките движения (и сексуалната революция) са особена преграда за обективни изследвания и още 
повече за популярно представяне и коментиране на подобни   проблеми в смесени аудитории. Размерите и 
дълбочината на конфликтността между мъжете и жените в глобалните и в локалните общности, в 
професионалното израстване и семейните отношения застрашително нарастват.  

Като посочват множество антропологични и кроскултурни изследвания, Джийни и Дон Елиъм 
разкриват психологията на момчето (и мъжа) и на момичето (и жената) на основата на историческа метафора: 
от епохата на ловуването, през епохата на земеделието и занаятите до индустриалната епоха или 
технологичния век. Всяка епоха е създавала съответни ритуали за въвеждане на младите поколения в света на 
половото съзряване и половата идентификация.  

Древните ритуали са въздействали толкова дълбоко, че и досега могат да се наблюдават съставни 
елементи в психологията на мъжете. По скоро интуитивно се е знаело, че могъщите мъжки сили “трябва да 
бъдат насочвани и оформени от обществото”. Техните агресивни импулси” чрез подходящо възпитание са се 
превърнали в най-ценни качества: саможертва в името на общността, закрила на жените, децата, старите и 
слабите хора. Някои от средствата на възпитание днес изглеждат непростимо варварски, но в онези далечни 
времена тези практики са давали необходимите резултати.  

Съвременните култури са в дълг към хуманизма и най-ценните завоевания на отминалите цивилизации. 
Днес не се създават и не се практикуват подходящи традиции (инициации) и модели на женско-мъжко 
партньорство, на равнопоставеност и взаимно доверие. Основавайки се на демокрацията и на либерализма, 
медиите и някои среди в обществото предлагат всевъзможни и не задължително целесъобразни и 
здравословни модели на сексуално поведение. Това обърква младите хора и провокира антихуманни и 
самоцелни поведенчески практики (атитюди).  

Човешката словесност (езикът и речта) са твърде бедни, за да отразят удивителното многообразие от 



 

преживявания и поведенчески модели през които преминават малките момиченца и малките момченца докато 
изберат и развият ефективно половите си роли. Словесните описания и логическите инструменти не могат да 
обхванат достатъчно пълно и точно многообразието и динамизма на реалното протичане на такива сложни 
процеси каквито са възмъжаването и женското съзряване (за което в българския език няма съответна дума).  

Биологическата програма на половите хормони среща множество препятствия в осъществяването си 
както в исторически, така и в личностен план. Тя се модифицира временно и ситуативно и не винаги 
адекватно. Поради редица знайни и незнайни обстоятелства, благоприятните фактори се редуват и преплитат 
с неблагоприятни (логично с нелогично). Индивидуалното развитие през жизнения цикъл е твърде 
ограничено във времето и е изпълнено с предизвикателства, които не позволяват да се реализират 
безграничните възможности на биологичната наследственост.  

Една от големите заслуги на християнската цивилизация е създаването и утвърждаването на сакрални 
семейни ритуали и традиции. По принцип те мълчаливо приемат и не преследват различията от моногамния 
модел на сексуално партньорство. Независимо от трудностите и изпитанията на брачните партньори, 
двуполовото родителство се оказва незаменима среда и източник на жизнерадостни отношения и творчество 
на младото поколение. Границата между сексуалната фриволност и родителската отговорност се оказва 
многозначима. Нужни са системни усилия, за да се балансира между отговорностите към природата и 
обществото за отглеждане на здравословно и креативно поколение с ясни критерии за самоконтрол и лична 
отговорност. 

Диференциацията и стратификацията на съвременните общества, стресът от обедняването и 
безперспективността от една страна и от друга  - самоцелното и безконтролно натрупване и разхищаване на 
богатства, създават множество бариери за нормално протичане на половата и личностна индентификация на 
човека като гражданин, като професионалист, като родител и брачен партньор. Хората от средната класа, 
сравнително не многобройни у нас, в зависимост от интелектуалното си и личностно развитие имат най-
добрата възможност да направят хуманистичен избор и да осъществят пълноценно генетичните си функции. 

Здравословната сексуалност е деликатно контролиране и саморегулиране. В миналото (а и 
понастоящем) човечеството е плащало висока цена за варварски и демонични сексуално предразсъдъци и 
практики. Може би глобално скоро хората не ще достигнат до разбиране за екологичните си отговорности. 
Личностният избор, обаче, е път на индивидуално противопоставяне на масовата спонтанност в името на едно 
по-добро бъдеще на следващите поколения. 

Един от най-важните проблеми на съвременното възпитание в семейството и в училищната среда спо-
ред семейство Елиъм е че твърде малко родители знаят как точно да се отнасят с малките, нито с порасналите 
вече момиченца и момченца. Често педагозите и възпитателите оставят децата “сами да откриват моделите на 
приемливо поведение в един твърде объркан свет” на лицемерие и корупция, на отчуждение и жестокост. За-
бързани, “в крачка”, много родители “се вкопчват” в случайни правила и предразсъдъци и ги следват едно-
транчиво. Училището е ангажирано предимно с когнитивното развитие на учениците и подготовката за съвре-
менните сложни интелектуални професии. Емоционалният свят на личността, който има за основа сексуал-
ните преживявания, функционира предимно спонтанно и е подвластен на множество случайни фактори.     

Идеите на едностранната доминантност, горчивите недоразумения в личния живот на много от младите 
хора не бива да се отхвърлят радикално, а да се обсъждат с разбиране и съчувствие, с търпение и добро-
желателност. Преодоляването на двуполюсния модел “или аз – или той (тя)” е мъчителен емоционално-инте-
лектуален (афективно-когнитивен) и поведенчески процес не само в онтогенетичен план, но и в исторически 
(политически, икономически и управленски) аспект. Той е свързан със своеобразен преход от егоцентризъм 
към децентризъм (Жан Пиаже). Предполага освобождаване от стреса и “страха от свободата” и поемането на 
лични отговорности. При много хора дори и с висок социален статус този процес е отложен и не може да се 
състои без необходимото страдание и себеотрицание, чрез подходящо консултиране и психотерапия.    

Преподаването на психологически дисциплини при подготовката на педагози и други специалисти 
поставя с особена острота значимостта на психологическите особености на половите и взаимоотношенията 
между техните представители още от най-ранна възраст. В много случаи обучаваните студенти се оказват 
травмирани и стресирани от сложни вътрешни противоречия и скрити конфликти между половете в 
семействата и в обществото. Поради това, някои студенти подхождат със завишени очаквания към психоло-
гическото познание, като се надяват  и очакват автоматично да разрешат съмненията и разочарованията си. 
Различните преподаватели предоставят твърде малко място на подобна проблематика в рамките на традицио-
нните учебни дисциплини Преподавателите от “същия пол” естествено предлагат по-разбираемо познанията 
за психичния живот, за процесите и качествата на личностното развитие на своя пол. Не по-малко значима 
обаче е и гледната точка на другия пол. Удовлетворяване на очакванията практически не е възможно в рамки-
те на учебните курсове. Необходимо е да се продължи чрез консултиране и самообразование, за да се търсят и 



 

индивидуалните отговори на трудно решимите въпроси на общуването с другия пол и пълноценното сътруд-
ничество с неговите представители. 

В съвременната психологическа литература могат да бъдат поставени и коментирани множество из-
следвания предимно с практико-приложен характер. Направен е опит да се обогати и обособи джендър про-
блематика. [12]. Аргументите в това отношение са убедителни. Първоначално в диференциалната психология 
(У. Щтерн, 1900) се установява че индивидуалните различия вътре във всяка от половите групи са по-големи, 
отколкото различията между средните стойности на групите. При измерване на интелигентността половите 
различия можело да бъдат елиминирани “чрез изпущане или балансиране на айтемите на тестовете за интели-
гентност, които облагодетелствуват някои от половете”. Така, общите резултати по хетерогенен тест може да 
прикрият съществуването на половите различия по определени способности. Други проучвания обаче 
показват значими различия в средните стойности между половете по някои способности и личностни черти 
[7, с.242-243]. 

За да се изградят съвременни и ефективни модели на общуване с другия пол, са необходими широки и 
задълбочени познания както в областта на медицината (неврология, сексология, психиатрия и др.), 
генетиката, така също и в обществените науки (социология, културология). Нужно е да се познава генезиса и 
еволюцията на психологията на мъжа и жената, да се изследват факторите, които съпътстват онтогенетичното 
развитие. Самото преподаване на толкова алтернативни познания е огромно предизвикателство към самите 
преподаватели. В тази толкова условна проблематика, преподавателят (преподавателката) следва да се опира 
на богати житейски и лични наблюдения и преживявания, на благоприятен родителски опит, на динамични 
лични контакти. Благодарение на това би могло да се конкретизира и аргументира едно или друго обобщение. 

Монологът на преподавателя следва целесъобразно да се редува с диалози, с въпроси и отговори, с 
беседи и толерантни дискусии. Житейските неблагополучия и изпитания на младите хора следва да се 
коментират деликатно и със загриженост, която излиза извън рамките на обикновените преподавателски 
функции. В нелекционните занятия студентите трябва да могат да споделят (колкото и абсурдни и 
консервативни) собствените си преживявания, при което преподавателят много тактично може да оценява и 
препоръчва едни или други правила. По-скоро той трябва да провокира, да поощрява самостоятелното 
мислене и отговорно поведение. Изключително рискована е оценката и преоценката на семейните ценности, 
които в повечето случаи носят много консерватизъм и скрити травми. Скромен принос в тази посока може да 
направи експерименталното провеждане на учебни курсове по полова идентификация (джендър психология) 
при студенти от педагогически и други специалности. 

Психологически проблеми на половата идентификация (джендър психология) * 
Учебно-тематичен план 

Анотация: Учебният курс включва теоретични и практико-приложни проблеми на специфичните 
особености в отношенията между половете в социалното общуване. Предвидени са лекционни и нелекционни 
занятия, чрез които се акцентира върху различното и общото, между диференциацията и интеграцията на 
женско – мъжкото (равноправното) партньорство. 

Xорариум: 30 : 15 
Лекционни занятия:    

1. Генетични основи на половото поведение 
2. Половият диморфизъм и психофизиологичната еволюция на човека 
3. Сексуални потребности и сексуална култура 
4. Еволюция на женствеността в историческия (културния) контекст. 
5. Еволюция на мъжествеността в културния контекст на историята. 
6. Сексуалната култура на християнска Европа. * 
7. Сексуални етапи в психическото развитие в психоаналитичната теория. * 
8. Мъжкото и женското начало в психологията на К.Г.Юнг. * 
9. Сексът в съвременните култури. * 
10. Онтогенеза на женствеността. 
11. Онтогенеза на мъжествеността. 
12. Ролята на майката за формиране на женствеността на момичето. 
13. Ролята на майката за развитие на мъжествеността у момчето. 
14. Ролята на бащата за формиране на женствеността на момичето. 
15. Ролята на бащата за развитието на мъжествеността на момчето 
16. Психологически особености на жената. 
17. Психологически особености на мъжа. 
18. Психологически различия между половете. * 



 

19. Безусловната любов и сексуалната връзка. * 
20. Защо не можем да разбираме другия пол? 
21. Защо другият пол не може да ни разбира? * 
22. Сексуалността в съвременната култура. * 
23. Полови конфликти: превенция и разрешаване. 
24. Идеите на Джон Грей за общуването между половете. * 
25. Идеите на Джийни и Дон Елиъм за възпитанието на момичето и момчето. * 
26. Идеите на Алън и Барбара Пийз за разбирателството в семейните отношения. 
27. Полови отклонения при жените и при мъжете. 
28. Полови терапии /Аарон Бек и др./ 
29. Сексуални и емоционални основи на общуването с другия пол /полусексуалното общуване - Дж.Фаст/ 
30. От еманципация към интеграция. 
31. Джендър-психологията – право на съществуване. Съвременни диференциални изследвания. * 

Терминът джендър психология и темите означени със звездички са заимствани с разрешение от 
ръкопис на д-р И. Левкова "Джендър психология" (Кратък курс лекции), Шумен, 2005 

Семинарни занятия 

1. Половият диморфизъм в онтогенетичната еволюция на човека  
2. Половата диференциация на сензорните функции на човека  
3. Регулация на половото поведение  
4. Времето на жените  
5. Марс и Венера се обичат. 
6. Марс и Венера заедно. 
7. Марс и Венера влюбени. 
8. Мъжете все още са от Марс – жените от Венера. 
9. Метафорите на възрастовото развитие на момчето и мъжа. 
10. Метафорите на възрастовото развитие на момичето и жената. 
11. Метафорите на общуването. Оградите на възпитанието. 
12. Разбиране на другия пол. 
13. Различия в единството. 
14. Половите стереотипи - как да ги облагородим 
15. Проблеми без логически решения. 
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which make the self training of psychology attractive and more effective. 

 
Key words: self training, modules of school content – definitions, classifications, problems, questions, tasks, 

tests, opinions, remarks, practice.  
 
 

Проверката и оценката на знанията е особено значим момент в обучението на различните нива на 
образователната система и по-специално във висшето образование. Тази учебно познавателна и специфична 
изследователска дейност изисква повишена интелектуална и емоционална активност главно от страна на 
студентите, но така също и от преподавателя, който планира и оценява постигнатото. Съществуват множество 
фактори, които влияят с различна сила и в различни посоки за пълноценната връзка между преподаването, 
самоподготовката и оценката на постиженията. Всеки преподавател е заинтересован да стимулира студентите 
още в началото към по-интересна и съдържателна самостоятелна работа за усвояване, осмисляне и 
практическо приложение на научно-учебното познание. С такава цел през последното десетилетие 
експериментирахме и създадохме множество тестове за самоподготовка по педагогическа психология. В 
учебното помагало “Самоподготовка по педагогическа психология” /С., 2003/ са включени множество учебни 
модули, чрез които се представя съдържанието на 45 теми от още по-обширната диференцирана и 
интегрирана проблематика на тази стара и много добре позната учебна и научна дисциплина. Основен модул 
във всяка тема са определенията и дефинициите /няколко взаимно допълващи се/, класификациите, 
разновидностите на основните психологически понятия, свързани с обучението и възпитанието. Обикновено 
с тях се започват отделните теми, но това не е задължително за всяко от тях. Атрактивни и стимулиращи 
активното осмисляне на учебното съдържание са модулите с въпроси, тестове, задачи, проблеми, мнения, 
гледища, провокации, закуси, реплики, практикум и др. Интересно хрумване на авторката и добре 
осъществено от компютърния дизайн Милена Тошева са репликите “Из меморандума на едно дете”, чрез 
което се онагледява словесно съответната тематична проблематика. Подобни методически разработки са 
прилагани в множество студентски аудитории на СУ “Св. Кл. Охридски” и ШУ “Епископ К. Преславски”, в 
МСИ – Москва и др. в периода след 1990 година и до сега. Тези разработки се препоръчват на студентите 
като примерен, незадължителен, свободно използваем модел, по който те биха могли /при желание за по-
висок успех/ да направят лична тетрадка за самоподготовка, за индивидуално и творческо осмисляне на 
учебното съдържание по тази толкова интересна и практически полезна психологическа проблематика. 

Учебното помагало се представя на студентите още в началото на лекционния курс от преподавателя 
/или от асистентите/. Изтъкват се неговите предимства и разнообразни възможности, които предоставя на 
студентите да работят с него. То съдържа примерни теми от курса по педагогическа психология за учители с 
различни специалности. Обикновено преподавателят прочита от 15 до 30 от тях. Студентите могат да проявят 
интерес и към някои от останалите. Могат да се запознаят с богата и актуална библиография по учебната 
дисциплина и да решат да напишат доклади или есета, да направят собствени проучвания. Настойчиво се 
препоръчва на студентите да си изработят личен речник по психология с най-важните според тях термини в 
психологията като използват примерен списък с термини от помагалото и потърсят тези термини в Речник по 



 

психология на Л. Десев или на някои друг автор. Прочитайки внимателно отделните теми в помагалото за 
самоподготовка, студентите по желание избират определен /от преподавателя/ брой от тях /115 – 30/. В 
повечето случаи се предпочитат разглеждани в лекционните занятия теми, но някои студенти може да 
предпочетат и други теми от помагалото. В личната си тетрадка те пренасят определенията, класификациите 
/разновидностите/ и по-нататък отговарят на въпроси и тестове, размишляват над проблемни текстове, 
ситуации, търсят нови информационни източници. Така избирателно и творчески разработват избрани от тях 
теми от педагогическата психология. 

Изработването на лична тетрадка за самоподготовка не е популярен и регламентиран метод за проверка 
и оценка на знанията. Бихме могли да бъдем упрекнати, че твърде много задължаваме студентите, но ние им 
го предлагаме като свободно избираема практика. Освен това те биха могли да направят тези тетрадки по-
обемни или по-лаконични. В повечето случаи обаче, бивахме изненадвани от усърдието и въображението, с 
което се подготвяха студентите. Именно от една студентска тетрадка се заимства идеята за Меморандума на 
едно дете /публикуван в един от броевете на списание “Дом, семейство, детска градина”/. Малка чест от 
студентите механично преписваха текстовете от тетрадки на колегите. В такива случаи се анулираха и двете 
тетрадки. Най-важното изискване бе да се работи самостоятелно, избирателно и с чувство за лична 
отговорност за написаното.  

Примерно, по темата за “Диференциация и индивидуализация в педагогическото общуване /с. 55 – 57/ 
се предвижда модул с много кратки данни за Диференциалната и Индивидуалната психологии. Прави се 
условно разграничение между диференцирането като съобразяване с груповите особености и 
индивидуализацията, като съобразяване с индивидуалните различия на темперамента, характера, 
наклонностите, мотивацията и др. В следващия модул студентите трябва самостоятелно да отговарят на 
интересни въпроси: 1/ От какво се определят индивидуалните различия между учениците; 2/ По какво се 
различават групите на момичетата и момчетата; 3/ Кои ученици се нуждаят от диференциран и индивидуален 
подход. Отключват се множество алтернативни мнения, лични наблюдения, обръща се внимание на различни 
страни на въпросите и едва ли може да се получи изчерпателност и категоричност. Целта е да се очертае 
обширна зона на интерпретиране като се отчете личностно-ценностното акцентуване на най-същественото. 
Още по-интригуващи са задачите: 1/ Да се опише ситуация на тактично /съобразено/ отношение на учител, 
който е познат на съответния студент и обратно; 2/ Да се характеризират наблюдавани нетактични постъпки. 
Тестът предлага пет специфични методи /прийоми/ за възпитание. Изисква се да се разграничават 
специфичните за лидерите и успяващите и за аутсайдерите. При едно по-задълбочено коментиране, може да 
се използват тези методи по-широка. В Практикума се изисква да се опишат индивидуалните особености на: 
характера, на познавателните процеси, на моралните ценности и др. Това в много голяма степен способства 
да се обобщят и да се конкретизират теоретичните основи на диференцирания и индивидуален подход в 
педагогическото общуване. 

Изработвайки самостоятелно личната тетрадка за самоподготовка, студентът идва на изпит с уверено-
стта, че ще го “вземе”и с амбицията да покаже повече знания и повече личностно ангажирано отношение към 
тях. Шеговито казваме, че изпитът по педагогическа психология е своеобразен празник на мисълта, на волята 
да се преодолеят и оптимизират познавателните способности, да се активизира въображението и мотивацията 
за педагогическа дейност. От този “празник” изпадат само самонадеяните, незаинтересованите. Присъствайки 
на него обаче, те скоро се уверяват, че биха могли да участват активно, ако пожелаят. Първоначално 
преподавателят събира тетрадките за самоподготовка и поименно съобщава на всеки студент тема от неговата 
тетрадка, която трябва да развие писмено. Възможно е да бъде върната тетрадката, за да се улесни студента. В 
случай, че препише дословно текста от тетрадката, получава „среден”. В повечето случаи изпитваните сту-
денти се стараят да преразкажат, да перифразират, да обогатят, да коментират подготвените от самите тях 
текстове и според това се повишават оценките от „добър” до „отличен”. В повечето случаи преподавателят, 
след като съобщи темата от тетрадките на студентите, задържа тетрадките, проверява ги подробно, оценява ги 
и в последствие оформя обща оценка между писмената работа на изпита и оценката та неговата тетрадка за 
самоподготовка.  

Обобщавайки казаното, бих искала да подчертая отново голямата мотивираща роля на 
самоподготовката, ако тя се осъществява с разнообразни и свободно избираеми прийоми, ако студентът 
положи повече усилия да осмисли понятийния апарат и го свърже със свежи ученически спомени и скромния 
си житейски опит. Алтернативният характер на проверката го ангажира по-непосредствено, скъсява 
разстоянието с преподавателя. За повечето студенти , а и за самия преподавател “празникът на познанието”, 
за който говори един неизвестен автор се е състоял и щафетата на творческото мислене е предадена, 
въображението и волята са освободени за отговорна и професионално използвана педагогическа дейност и 
социално общуване.  
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В своята книга “Диференциална психология” И. Зиновиева посочва различията между половете като 
един от основните проблеми на диференциалната психология (3, стр.11), в тясна връзка с предмета й. 
Джендер психологията може да се приеме като раздел на диференциалната психология, дотолкова, доколкото 
има за предмет психическите различия между половете. От друга страна, напоследък се наблюдава тенденция 
за обособяването й като самостоятелна учебна дисциплина. 

Доколко е правомерно това? Според Центъра за джендер изследвания в Русия, става въпрос преди 
всичко за група от феминистки подходи, за които базово положение се явява разграничаването на понятията 
пол и джендер. Докато с “пол” се обозначават тези анатомични и биологически особености на човека, които 
го класифицират като мъж или жена и този термин може да се употребява само спрямо тези особености на 
поведението и личността, които произтичат непосредствено от биологичните разлики между мъжа и жената, 
то понятието джендер се явява по-скоро един “сложен социокултурен конструкт”. В него се включват 
различията в ролите, в поведението, интелектуалните и емоционалните характеристики на “мъжкото” и 
“женското”, които се създават от обществото. 

Следователно, тук става въпрос за едно от базовите измерения на социалната структура на обществото, 
което едновременно с останалите социално-демографски и културни характеристики (раса, класа, възраст) 
организира социалната система. Социалното възпроизводство на джендер съзнание на равнището индивид се 
поддържа от социалната структура, изградена въз основа на признака пол. Въплъщавайки в своите действия 
очаквания, които са свързани с техния джендер статус, индивидите конститурат джендерни различия и 
едновременно с това, обусловени от тях системи на власт и господство. В резултат на това в много общества 
мъжете и жените не само че биват възприемани по различен начин, но и биват оценявани различно, като с 
разликите в техните способности и особености се обосновават различията в разпределението на властта. 

Както се вижда от изложеното до тук, става въпрос за един подход, който е не само феминистки, той е 
също така социологически, политически, идеологически и човек правомерно си задава въпросът – какво общо 
има това с психологията и може ли изобщо да се говори за джендер психология? Отговорът на този въпрос е, 
бих казала, спорен. От една страна, да се отричат индивидуалните психологически различия между хората, 
обусловен от фактора “пол”, би било най-малкото нелепо. Това би означавало да отречем употребата на 
всички измервателни методики, при които се е наложило диференцирането на въпросите по пол, това би 
означавало да отречем резултатите от тези измервания, нещо повече – да отречем всекидневния, основан на 
здравия разум опит на милиарди хора, свързан със “загадката” на другия пол. От друга страна, несъмнено е 
вярно, че житейските наблюдения от този род в същото време наистина могат да конституират и различия, 
които са социокултурно обусловени, но се приемат за биологически обусловени – т.е. джендер различия, 
които да бъдат приети за неизменна даденост и да се превръщат във фактор на власт и потискане и така 
психологията да послужи на цели, които по природа са й чужди, да излезе (в тази си проблематика) от 
качеството си на наука, от особеностите на научното дирене. 

Истината може би се крие в съчетаването на двете крайности. На първо място, за да имаме каквото и да 



 

било изследване на половообусловените психически различия, трябва да признаем възможността изобщо да 
съществуват такива различия. Тогава става напълно правомерно да се говори за женска психоанализа или за 
женска психология и да се разкрие каква е научната истина за особеностите на женската психика. Да се 
приеме, че е възможно заключенията, до които достигат психолозите (предимно мъже) в областта на 
психологията на личността, може би са обусловени преди всичко от факта, че те формулират хипотези и 
интерпретират резултатите от наблюденията и изследванията именно от своята собствена гледна точка, 
следователно, не е задължително техните изводи в цялата си съвкупност да бъдат валидни и за 
представителите на другия пол – женския. Тези думи не бива да се схващат като форма на критика спрямо 
мъжете, като феминистки протест срещу “мъжкото господство”. Много фина е границата, много трудно 
забележима разликата между феминитските социално-политически идеи на протест срещу “мъжкото 
господство” и стремежът към разкриване на научната истина относно разликите между мъжете и жените, 
тогава, когато една жена каже или напише думи като горните. Те изразяват единствено полово обусловения 
центризъм в мисленето и чувстването, характерен за представителите и на двата пола. Той е много подобен 
на егоцентризма на малкото дете, открит от Пиаже в предучилищната възраст, който се характеризира с това, 
че детето не може мислено да си представи чуждата гледна точка и да застане на нея.  При всеки човек 
егоцентричната гледна точка и егоцентричните интерпретации се явяват естествена закономерност на 
психиката, а не морален грях. Задача на науката е да разшири границите на нашето познание до обективното 
разбиране особеностите на “другостта” на другия пол. 

Затова, след обособяването на “женска” психология, т.е. след аналитичния подход към “женското” и 
“мъжкото”, трябва да се стигне до синтеза. Но синтез, изразяващ се съпоставянето на откритото поотделно за 
мъжете и жените, синтез, възможен единствено, ако психичните особености на двата пола се разглеждат в 
процеса на тяхното взаимодействие. В смисъла на гореизложеното бихме имали право да говорим за джендер 
психология, дотолкова, доколкото разликите в мисленето, чувстването и поведението между двата пола са 
обусловени не само биологически, но и сациокултурно, тъй като човекът по дефиниция е социално същество 
и неговата идентификация с представителите на собствения му пол представлява важен фактор за 
изграждането и разгръщането на тези характеристики. Едва ли е възможно да открием кои от тях са 
обусловени изцяло биологически и кои – изцяло социално. Човекът се превръща в човек именно защото 
усвоява, защото интериоризира, по думите на Виготски, културно-историческите постижения на 
човечеството. А тези културно исторически постижения имат както общочовешки, така също и специфични, 
обусловени от половата принадлежност, страни. Съществува нещо като “женска субкултура”, която изразява 
страните на живота, свързани преди всичко с традиционните женски функции. Съществуват специфични 
“житейски митове” на мъжете за жените и на жените за мъжете, съществуват специфично “женски” и 
специфично “мъжки” ценности и да си затваряме очите пред тези различия, да ги приписваме само на 
“господството на мъжа”, би означавало да се лишим от правото на разнообразие, да сведем разликите между 
мъжете и жените само до анатомията, накратко казано – да се откажем от научната истина. Подобен 
социополитически подход, характерен за феминисткото движение, като бумеранг се връща обратно при 
отглеждането и възпитанието на следващите поколения, които започват да се чувстват не достатъчно уверени 
в своята сексуална ориентация и идентификация – едно размиване на различията между двата пола, което 
води до една, на пръв поглед “двуполовост”, изразена в приемането на бисексуалността като нормален факт 
при възрастния човек, от друга страна – до хомосексуализма, а практически – до една неяснота именно по 
отношение на най-важното индивидуално различие, характерно за човек – неговият пол. 

Затова основната цел на джендер психологията аз виждам в това, разкривайки реално съществуващите, 
наблюдаеми различия между мъжете и жените, не да ги свежда до еднаквост, а да ги утвърждава, да 
утвърждава правото им на съществуване (което, разбира се, е на първо място биологически обусловено и 
реализира съществуването на човечеството като вид). И на второ място, това утвърждаване да бъде свързано с 
познание – както за себе си, така и за другия, още повече че едно от средствата за развитие на мисленето, на 
интелектуалните функции на човешкото същество, е използването на съжденията, който разкриват разликите 
между обектите.  

В последните десетилетия на 20-ти век една семейна двойка – Джон Грей и неговата съпруга – Бони 
Грей, поставят основите на един нов опит в разработването на психологията на половете – взаимодействието, 
опитът за взаимно разбиране, съвместното търсене на отговора на тайната за различието между мъжете и 
жените. Въпреки типичният за съвременните американски публикации популярен характер на книгата, тя е 
ценна именно поради това съвместно търсене – и откриване – на някои специфични психолингвистични 
различия, които от своя страна ни довеждат до специфичните начини на чувстване, отношение към себе си и 
към другите, до разликите в особеностите при общуването, характерни за мъжете и жените. 

Следва поредица от книги, които в една много голяма степен повтарят точните попадения на първата 



 

от тях – “Мъжете са от Марс, жените – от Венера” (3) и са ценни не толкова с новостта на наблюденията и 
откритията, колкото с прилагането на вече откритите различия във важните области на общуването между 
мъжа и жената. От тях ще посоча преди всичко “Марс и Венера в леглото” (2), която третира най-тясната 
форма на взаимодействие – сексуалната близост. 

“Мъжете са от Марс, жените – от Венера” започва с една шеговита фантазия за това как някога земята 
не е била населена, на Марс живеели марсианци, а на Венера – венерианки. Двете култури коренно се 
отличавали една от друга. Докато марсианецът обичал да живее сам в собствената си пещера и да влага 
своите усилия преди всичко в материалния свят, да изобретява и създава машини, венерианките 
предпочитали да живеят по полянките на Венера, в група, да си оказват емоционална подкрепа и преди 
всичко – да общуват. Имало и още много различия между тях, но едно било общото – и едните, и другите 
усещали някаква неясна потребност, някаква липса. Марсианците, по обичая си, се затворили всеки в своята 
си пещера да помислят какво е това, чиято липса ги тревожи. А венерианките се събрали по полянките и 
включили своята интуиция. Така и за едните, и за другите станало ясно, че решението на проблема трябва да 
се търси на другата планета и докато марсианците се заели да строят кораби, венерианките украсявали 
полянките и подготвяли вкусни ястия, с които да ги посрещнат. Срещата се осъществила, всеки марсианец 
открил своята венерианка – и обратното. В резултат населението и на двете планети изключително много 
увеличило своята численост и се наложила колонизацията на Земята. 

Но когато се срещнали за пръв път, и марсианците, и венерианките открили, че макар и да 
употребявали едни и същи по своя звуков състав думи и да подчинявали речта си на едни и същи 
граматически правила, всъщност те говорели на два различни езика. Това наложило създаването на марсиано-
венериански и венериано-марсиански разговорници. За зла беда, при заселването на Земята те се изгубили, а 
земното население скоро забравило “тайната на двата езика”. Това довело до много конфликти и неразбиране 
между мажете и жените. И ето, че сега наново трябва да се разкрият тези разлики между “марсианския” и 
“венерианския”, за да могат представителите на двата пола отново да започнат да се разбират помежду си. 

Разликите между представителите на двата пола са разгледани от Джон Грей в няколко глави – всяка, 
посветена на една от тях и на нейните нюанси и прояви. Те могат да се обобщят така: 

1) Мъжете често предлагат решения на жените, тогава, когато те просто искат да споделят проблема и 
да получат съчувствие и разбиране; те омаловажават чувствата на жените, поради което жените се чувстват 
засегнати. Жените от своя страна, дават съвети и наставления, без някой да ги е молил за това. Мъжът приема 
това като знак, че според жената той не е в състояние да реши самостоятелно собствения си проблем и се 
чувстват подценени. 

2)Начините, по които представителите на двата пола се справят със стреса, също са различни.  Мъжът 
предпочита да се усамоти и да помисли върху проблема; жената - да го сподели и усеща, че мисли по-лесно и 
по-ефективно в процеса на разговора. 

3)Мъжете са мотивирани, когато се чувстват необходими, а жените – когато са обичани. 
4)Потребността от интимност е различна при представителите на двата пола. Жената може да се 

“приближава до безкрайност”, мъжът след приближаването чувства нужда да се отдръпне и да остане сам със 
себе си, за да може отново да осъществи близост. 

5)И мъжете, и жените са склонни да дават любовта, от която те самите се нуждаят, а не тази любов, от 
която другият има нужда. Любовта, от която изпитва нужда мъжът, е тази, която излъчва доверие, одобрение 
и признание. Жената – от любов, изразяваща грижа и разбиране. 

6)Настояването върху правотата наранява чувствата на жената; неволното неодобрение вместо 
несъгласие предизвиква мъжа да се защитава (а той често се защитава, атакувайки). 

7)На жените им е по-трудно да молят за помощ и за подкрепа, защото “на Венера” е прието сам да 
предложиш помощта си. Мъжът не оказва помощ, докато не бъде изрично помолен за това. 

8)Жените се страхуват да получават, мъжете – да дават. 
Относно различията в изразяването: когато мъжът употребява думи като “винаги”, “никога”, те 

означават именно, че дадено явление се повтаря във всички случаи или не се случва нито веднъж. Когато 
жената употреби тези думи, с тях тя дава израз на своите чувства, на моментното си състояние. Мъжкият език 
е логичен, ясен и точен; женският – метафоричен, поетичен, обобщаващ. Жените остават с чувството, че 
мъжете никога не слушат това, което те казват. Мъжете слушат, но за да “чуят”, трябва да покажат не че са 
разбрали думите, а да проявят разбиране към жената.  

Когато жената каже “всички” (например: “Всички ме пренебрегват”) това далеч не се отнася до всички, 
а само до мъжа, на когото го казва и от чието внимание в момента се нуждае. С такива изрази жената търси 
внимание, нежност. Но обикновено мъжът разбира това като израз на нейното отчаяние, причина за което е 
той. Той се чувства наранен, виновен и започва да се оправдава, с което наранява жената, защото тя пък се 



 

чувства неразбрана. 
Думи като “Ти не ме обичаш вече” жената използва, когато иска още веднъж да чуе, че е обичана, тъй 

като има голяма нужда от това. Но мъжът разбира тези думи като обвинение. 
Когато мъжът мълчи, това означава, че той всъщност мисли по въпроса. Но за жената мълчанието 

означава отхвърляне, тя се страхува, че може да го загуби. Мъжът мълчи също така, когато е потиснат или в 
стрес и има нужда да остане сам, за да се съвземе; когато иска да намери себе си, защото има чувството, че се 
губи във връзката с жената, че прекалената интимност му отнема силата.  

Жените предпочитат да говорят, защото така предават или получават информация; за да мислят на 
глас; за да се почувстват по-добре, когато са потиснати; за да споделят чувствата си и да постигнат по-голяма 
интимност. 

При жените съществуват естествени колебания в настроението, за които не е необходимо да 
съществува причина. При мъжете има естествени колебания в близостта и отдръпването, за които също не е 
непременно необходима причина. Когато са в “емоционално пропадане”, жените имат нужда от разбиране, 
внимание, любов, присъствие. Когато са в процес на “отдръпване”, мъжете искат да останат сами. 

В сексуалността двата пола също са много различни. Жената има нужда от любов, за да открие секса, а 
мъжът – от секс, за да открие любовта. (2, стр.20) Мъжете се нуждаят от секс, за да чувстват; жената, когато 
чувства, има нужда да изрази чувствата си и в секса. Докато мъжът изпитва удоволствие, когато се 
освобождава от сексуалното напрежение, при жената е обратното – засилването на напрежението 
предизвиква удоволствието при нея. Мъжът се чувства по-добре, когато дава в секса, а жената – когато 
получава. На разликите в сексуалността на двата пола, както вече беше споменато, е посветена цялата книга 
на Джон Грей “Марс и Венера в леглото”. 

Откритите от Грей и неговата съпруга (в съвместната им работа с много групи за общуване), разлики 
между начините на самовъзприемане и възприемане на света, в реагирането и чувстването, между мъжете и 
жените, са само едно начало, първи отправни точки, интуитивни насоки за бъдещи джендер изследвания. 
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Настъпилите демократични промени, както и осъществяващата се реформа в образованието доведоха 

до необходимостта от въвеждане на психологична служба в средните училища в България. Изграждането на 
такава служба не предизвиква съмнения, но е сложен процес, свързан с различни проблеми от организаци-
онен, психологически и психологопедагогически характер. Какви са основните функции, задачи, съдържание, 
проблеми на училищния психолог, наречен в България несполучливо педагогически съветник. Основните 
функции на училищния психолог произтичат от главния обект на внимание и въздействие-ученика и свърза-
ните с него основни трудности и проблеми. Днешните ученици изпитват трудности от най-различен характер: 
трудности, свързани с организацията, планирането и формирането на общи умения и навици за умствен труд; 
проблеми с комуникацията на различно ниво:ученик-ученик, ученик-учител, ученик-родител; трудности, 
свързани с кризисите в индивидуалното развитие; проблеми, свързани с ценностните нагласи, мотиви и пот-
ребности и тяхната реализация; трудности, свързани с интелектуалната или емоционално-волевата сфера и 
т.н. Особено актуални у нас са и проблемите на учениците, свързани с наркоманията, разпространила се в 
училищата в България. На основата на посочените трудности и проблеми на учениците можем условно да 
посочим следните основни функции или направления в работата на училищния педагог. 

1. Психопрофилактическа функция 

Тази функция определя ориентацията на училищния психолог към изучаване на учениците с цел оси-
гуряване на индивидуален подход към тях, предпазване от трудностите, с които могат да се сблъскат учени-
ците в своето интелектуално и личностно развитие. Психопрофилактическата работа е насочена както към от-
делни ученици, така и към групи ученици и класове. В процеса на профилактиката училищният психолог 
може да извършва различни дейности: да изучава интелектуалните, емоционално-волевите личностни осо-
бености на учениците, техните интереси, потребности и склонности; да изследва поведението на учениците в 
кризисните периоди при преминаване от една училищна степен в друга; да участва в приема на децата в пър-
ви клас, диагностирайки психическата им готовност за училище, да осъществява и действия, насочени към от-
криване на ранни прояви на възможни отклонения от развитието; да предлага на родителите програми и мето-
дики за преодоляване на интелектуалните затруднения в овладяването на учебното съдържание; съвместно с 
учителите да изготвя програми за индивидуална работа с учениците и т.н. Включвайки диагностичен елемент, 
профилактичната работа има известни "просветителски" функции - използване на лекции и беседи с ученици, 
учители и родители; изготвяне на редица рекламни материали, брошури, програми и т.н. 

2.  Диагностична функция 

Това направление се определя от ориентацията на учебния процес към откриване на причините за 
проблемите на учениците, причините за нарушенията в обучението и възпитанието.  

Психодиагностиката се извършва за целите на психолого-педагогическата консултация, която 
предполага определянето на психиче-ската структура на нарушенията, техния генезис, възможните 
корекционни мерки и начини за проследяване на тяхната ефективност. Училищните психолози могат да 



 

осъществяват диагностика на психическата готов-ност за училище, на психологическите причини за 
неуспеваемостта; на интелектуалните, личностни и емоци-онални особености на "трудните" ученици; на 
нарушения в личното Аз; на нарушения в различните типове междуличностни отношения; за уточняване 
характера на дезадаптивното поведение и т.н. Диагностичната работа също може да се провежда 
индивидуално или групово. За реализацията на тази функция се изисква цял комплект от методически 
пособия, включващи специални надеждни психодиагностични методи, диагно-стициращи определени 
психологически страни и съобразени със съответната възраст. 

Без да се спираме пространно, ще отбележим, че в България липсата на такъв комплект от диагно-
стични методи, специално пригодени за дейността на училищния психолог, особено затруднява неговата 
работа. Наличните експрес-методики не винаги са ефективни, тъй като са целесъобразни предимно в случаи 
на срезови фронтални изследвания, където е важна широтата на обхвата на обекта на изследването за кратък 
срок, а не толкова пълнотата и точността на получаваните данни. Особено е необходим комплект от психо-
терапевтични методики, позволяващи да се отстраняват най-разпространените сред учениците невротични 
реакции, явления на преумора, пренапрежение, стрес. Тези методики могат да се използват при необходимост 
да се преустрои в желано направление личността на ученика, да се предотврати появата на неблагоприятни 
черти на характера и да се коригират тези от тях, които са обусловени от неправилно семейно възпитание. 
Необходими са и портативни методики за изследване на познавателните процеси. 

3.  Консултативно-формираща и коригираща функция 

Тази функция е централна, водеща, с най-голямо значение в дейността на училищния психолог. Тя се 
реализира при активната намеса на училищния психолог в процеса на психическата развитие на ученика, 
неговото целенасочено научно обосновано въздействие на отделни страни на психическото развитие. 

Консултативната работа може да бъде насочена освен към учениците и към учителите, родителите, 
ръководството на училището. Консултацията може да има както индивидуален, така и колективен характер. 
Могат да се провеждат както индивидуални консултации с ученици по въпроси на обучението и развитието, 
проблеми на личността и самоопределението, на взаимоотношенията с връстници и възрастни и т.н., така и 
групови консултации по проблемите на самовъзпитанието, културата на умствения труд и т.н. В практиче-
ската помощ на учениците за разрешаването на личните им проблеми психологът се включва по различни 
пътища: в резултат на оплаквания на учители или родители за едни или други особености на ученика; при 
анализ и обобщение на резултатите от психодиагностичните изследвания; при обръщане на самите ученици 
за съвет и помощ по различни поводи. Една от трудностите в тази работа е възможното несъвпадение на мне-
нието на психолога за едни или други затруднения на ученика с с мненията за тях на учителите и ли родите-
лите, обърнали се за помощ. Още по-големи трудности могат да възникнат, когато програмата за кориги-
ращото въздействие е свързана с преустройството на отношенията или поведението на самите възрастни. 

Консултирането като централен вид помощ често се разбира опростено – като съобщение на профе-
сионални сведения на консултирания за него самия или за друг човек. Разбирането на същността на проблема 
от психолога и съобщаването му на консултирания не е гаранция, че последният ще разбере и приеме 
предложената му интерпретация или съвет. Ефективността на психологическото консултиране зависи от това 
доколко информационният аспект на консултацията се въвлича в контекста на специфичното общуване на 
консултанта с консултирания. Това предполага установяване на доверие към училищния психолог, изгра-
ждане на увереност в неговата доброжелателност ш компетентност, вяра в конфиденциалността на контакта. 
Самото търсене на причините за затрудненията трябва да се преживее от клиента като негово собствено и 
само извършващо се с помощта на консултанта. Този подход не съвпада с наложения модел на консултиране: 
психологът, въоръжен с редица специални методически прийоми, отначало изучава ученика, а след това му 
съобщава в готов вид събраната информация. Друга важна особеност в консултативната работа на училищния 
психолог е тази, че изисква доброволност на обръщението като основно условие на сътрудничеството на 
психолога с неговия клиент. Това в частност означава, че в ситуация на оплакване от ученика от страна на 
учители или родители работата на психолога с ученика ще бъде ефективна само тогава, когато успее да 
създаде собствена мотивация в контакта. 

В психологическото консултиране е много важна първоначалната диагностика на мотивите за помощ. 
Опитът показва, че възрастните, обръщайки се за помощ към психолога, могат да имат различна мотивация - 
да предадат отговорността си на трето лице, да обосноват негативното си отношение към конкретния ученик 
или да получат подкрепа за някакви санкции и т.н. Ясно е, че съветът, оправдан при една мотивация, може да 
бъде вреден при друга. Даже невинно на пръв поглед сведение за особеностите на психическите процеси в 
някои случаи може да бъде използвано във вреда на ученика.  

Понякога училищният психолог в консултативната си и корекционна дейност се нуждае от 
квалифицираната помощ на психоневролог или детски психиатър. Да се отделят педагогически запуснатите 



 

от неврогенните е трудна работа. Педагогическата изоставеност не е стабилно, постоянно състояние, тя 
самата е неврогенен фактор и училищният психолог без помощта на медицински психолог трудно ще се 
справи с подобни ситуации. Формиращите въздействия на училищния психолог могат да се отнасят до 
коригиране на отделни, частни психически състояния и функции или обратно, могат да бъдат насочени към 
формиране на нови свойства на ученика, изменящи психичния му облик и водещи до нов стадий на 
развитието му. Формите и методите на консултативната работа могат да бъдат най-различни - индивидуални 
и групови беседи, методи на убеждаване и внушение, автогенна тренировка, ролеви тренинг, игрови 
ситуации, "проиграващи" някои ситуации на общуване и др.  

Много важни в работата на училищния психолог са взаимоотношенията му с учителите и ръко-
водството на училището. В много случаи учителите не вярват на училищния психолог. Те често са страна в 
конфликтните ситуации и са виновници за появата на някакъв проблем. Те недостатъчно използват училищ-
ния психолог в работата си с учениците, игнорират го. Забелязва се известна отчужденост на учителите при 
контактите им с психолога, появяват се естествени опасения на учителя за правилната оценка на своята 
квалификация и престиж, доколкото му предлагат и значи се нуждае от помощ. Съществува и известна 
неяснота по отношение на разделението на функциите между психолога и учителите. Затова училищният 
психолог на всяка цена трябва да установи доверително отношение с ръководството и учителите, да ги 
спечели на своя страна, да изгради положителен психологически климат в учителския колектив. Често на 
психолога се налага да работи съвместно с учителите при корекционната дейност. Затова е необходимо да се 
изгради психолого-педагогически консилиум за съвместно осъществяване на някои коригиращи или 
диагностични процедури.  

Както се вижда от изложеното дотук, задачите на училищния психолог са изключително разнообразни, 
много сложни, изискващи нестандартни решения. 

В своята ежедневна работа училищният психолог среща трудности от най-различен характер, 
произтичащи от сложността на отношенията с учениците, учителите и родителите, от надеждите, които се 
възлагат на него, от спецификата на училищната система, налагащи известни ограничения на неговата работа. 
В същото време изискванията към училищния психолог са много високи. Той трябва да проявява висока 
психологическа и обща култура, професионална компетентност, култура на общуване и такт в решаването на 
задачите по психологическата диагностика, корекция, психотерапия. Преди всичко училищният психолог 
трябва да умее да отдели в конкретния факт психологическа задача, да умее оперативно и адекватно на 
задачата да избере методическия път на диагностика, да набележи и осъществи начини за психолого-
педагогическа корекция на проявените недостатъци. Големи са изискванията по отношение на общуването и 
установяването на контакти. Затова умението да се води диагностическа беседа, да се владеят психотерапев-
тични техники е особено необходимо за училищния психолог.  

За да отговори на тези високи изисквания, училищният психолог трябва да притежава много висока 
професионална подготовка. Той трябва да владее освен общообразователни психологически познания по 
възрастова и педагогическа психология и знания по психология на личността, дифeрeнциална психология, 
социална психология, медицинска психология, знания по психопрофилактика, психохигиена и психотерапия. 
Той трябва да има практически умения по изучаване на личностните особености , умения за работа с малки 
групи, по техниката на индивидуалното и групово консултиране. Училищният психолог трябва да умее на 
практика да използва методите на корекционна и психотерапевтична работа, да използва с пълна сила 
преимуществата на груповите форми на психолого-педагогическо въздействие.  

Такава специализирана подготовка училищният психолог може да получи само в психологически 
факултети на университетите под формата на отделна специалност. За съжаление в България все още няма 
такава специалност, подготовката на училищния психолог е на ниска ниво и това е най-големият проблем на 
психологическата служба в училище. Липсват и достатъчно и практически ръководства за психодиагностика 
и корекция. Необходима е и перманентна квалификация на училищния психолог чрез различни курсове, 
практикуми и др. Необходимо е също дейността на училищния психолог да се регулира от принципи, които 
могат да бъдат формулирани в кодекс на училищния психолог.  
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Всяко преподаване на философията трябва да се предхожда от яснота в разбирането на нейната 
същност, на нейния предмет и функции. Обемът на работата изисква това да бъде направено съвсем бегло.  

В строгия смисъл на понятието наука, философията не е наука, макар че отделни философски системи 
могат да бъдат научни и да поставят в обекта на своите изследвания философско-методологическите въпроси 
на частните науки.  

Философията е духовна област, многовариантна и многозначна мегасистема от идеи за света и 
неговите универсални характеристики, за човека и неговото отношение към света, за смисъла на човешкия 
живот, за съдбата на човека, за вярата, убежденията и знанията.  

Различните философски системи използват едни и същи категории, но с различно значение за 
отделните системи. Много често те изглеждат дори взаимно изключващи се. Еднозначността е присъща на 
отделните философски системи, но те са толкова многобройни и толкова различни, че за философията може 
да се говори само като система от многозначни теории (идеи), т. е. тя не е изградена структурно като наука, 
макар че не е лишена от система и структура от друг характер, както и от логика, доказателства и аргументи.  

Философията е универсална и общочовешка същност и ценност и всякакви опити да се натовари с 
идеологеми превръщат така обречената философска система в прислужница на отделни групи и партии, което 
я обезличава и унищожава истинската й природа.  

Показателна е съдбата на марксистката философия. Родена от гения на младия Маркс, тя влезе трайно 
в историята на философията и днес има своето място в нея, но още при зрелия Маркс се почувстваха 
елементи на криза, защото той я обвърза с партийни организации и програми. Тази отрицателна тенденция се 
разшири през така наречения Ленински етап в марксистката философия, за да започне след 1989 г. период на 
прочистване от идеологеми и да се върне към общочовешката си същност.  

Преди 1989 г. преподаването по философия се монополизира от марксистката философия, което беше 
съвсем неестествено за една философия и за човешката култура, но стана факт след решения на партийни 
идеолози. Впрочем варианти на монопол на отделни философски системи се срещат и в Средновековието.  

Изборът на философски идеи е индивидуален и се определя от нагласите на човека, от неговия живот, 
предпочитания и образование. Ако човек владее някаква (предпочита се оптимистична) философска система, 
“той може да преживее без притеснение всеки период от живота си.” (Цицерон) 

Философията е средство не само за познание, за методологическа и светогледна ориентация, но и за 
душевно равновесие. Философията не е ключ за решаване на частни проблеми или както казваше Хегел – с 
философията и копче не можеш да зашиеш.  

Но разбирането на картината на света, на същността на човека, на неговото отношение към света, на 
смисъла на неговия живот, на възможностите му да промени света, като го познава и с частни, и с 
философски методи и методологии, не е възможно без последните, т. е. без философията (и то вероятно без 
по-реалистични философски системи).  

Другият голям проблем на преподаването на философията е кой подход да се избере от преподавателя 
– историко-философския (по автори) или по проблеми. Дългогодишният ми опит показва, че ако философията 



 

се преподава по проблеми ще се постави ударението на логическите конструкции и тяхната аргументация. 
Това е съвсем нормално за философските факултети. В техните учебни планове има и История на 
философията, и то в подробни курсове по автори или по епохи.  

В нефилософските специалности, включително и в колежите би трябвало преподаването по философия 
да се реализира като съкратен курс по История на философията (може да се нарича и Философия), без това да 
означава, че се пренебрегва напълно логиката на главните конструкции на философите. Напротив.  

Поне в изложението на основната теза трябва да се използват доказателства с аргументи, като се 
изясни основната парадигма, към която принадлежи дадения автор. Необходимо е да се изясни връзката на 
основната теза (идея) с останалите идеи на автора на фона на някои (поучителни) елементи от неговата 
биография.  

Невероятната мъдрост и красота на философията изискват да се освободи обучението от неспособни 
преподаватели, които не привличат студентските аудитории, не общуват на равнище с тях, а в някои случаи 
дори натрапват отделни философски идеи, без да предлагат възможностите на световната философска 
история и панорама. Тези преподаватели не създават условия за избор на автор от студентите. 

Освободеността на преподаването по философия трябва да се пренесе и върху изпита, който трябва да 
се превърне в общуване без конспект (студентите имат програмата – лекции, упражнения и литература), с 
възможност да се ползва необходимата литература и на самия изпит, като се осигурят условия за представяне 
от страна на студента на резултатите от неговата самостоятелна работа.  

Възможността за индивидуален избор на идеите на даден философ трябва да бъде осигурена и на самия 
изпит. Студентът сам избира кой философ ще представи на изпита, и то много преди деня на изпита, за да 
прегледа публикации на автора и да ги ползва по време на изпита, като мотивира причините за своя избор. 
При тази първа част от представянето на студента няма никаква лотария и слабата му изява може да 
предопредели общия му неуспех. И обратното. Сериозното отношение към избора и доброто представяне на 
автора от студента с литературата и бележките пред себе си води до силна изява на изпита.  

Вторият въпрос към студента е от материала на първата лекция на тема: “Що е философия и как се 
прави тя?”. Тази тема се разработва обстойно, за да може студентите да придобият основополагащи знания за 
същността на философията, с което се формира подход към всяка система от историята на философията. Тези 
знания са задължителни за всеки студент. По този начин се разбира същността на философията и нейните 
функции, като се търси път към студента за формиране на творческо отношение у него.  

Другият (трети) въпрос, който може да се постави, е за философ, чийто избор се прави от 
преподавателя, съобразно представянето на студента до този момент.  

Разговорът между преподавателя и студента трябва да се освободи от всякакви школски елементи. 
Най-важното е знанията на студента да се превърнат в интелектуални умения, т. е. с тях да се решават задачи 
и проблеми, да се подхожда към ситуации, включително и житейски.  

Сериозното отношение към философията проличава и в разбирането на нейните връзки с ежедневието.  
Превръщането на философските интелектуални умения и нагласи в интимна човешка същност е 

истинската цел на философското обучение, на философското общуване. Метаморфозата на философията в 
досаден учебен предмет е непростим грях, който обезоръжава философията и тя загубва реално своето велико 
предназначение.  

Надеждата е все по-малко да бъдат тези "преподаватели", а и обществото да издигне социалния статус 
на истинските професионалисти.  
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Дълбоките социални промени в съвременния живот налагат по-високи изисквания към образованието. 
В отговор на тези потребности се търсят нови и ефективни средства за интелектуализация, интензификация и 
оптимизация на учебния процес. С навлизането на техническите средства и новите информационни тех-
нологии в обучението коренно се променя характерът на работа и ролята на преподавателя по музика. Съв-
ременната музикално-педагогическа наука отчита влиянието и значението на редица фактори, издържали 
проверката на времето и допринесли за повишаване на качеството и ефективността на труда на музикалния 
педагог. Пълноценната хпофесионална подготовка на колежаните-бъдещи учители в детската градина и 
началното училище е съществена предпоставка за ефективната им реализация. В подготовката им важно 
място заема музикалното обучение и в частност обучението по музикален инструмент. Поради наложилата се 
традиция и ограничените възможности за оборудване, часовете за музикален инструмент се използват преди-
мно за обучение по акордеон. Без да отрича ролята на това обучението, настоящата разработка има за цел  да 
предложи  някои нови  и нестандартни методи и средства в обучението по музикален инструмент /акордеон/, 
както и въвеждането на електронни  инструменти /синтезатор/ за студентите от педагогическите специал-
ности на Педагогически колеж, гр.Добрич, структурно звено на ШУ”Епископ К. Преславски”.  

Задачите, произтичащи от така поставената цел са: насочване към нови синкретични форми на обуче-
ние, с цел оптимизиране на музикално-образователния процес; разкриване възможностите и преимуществата 
на синтезатора за високоефективно обучение в училище; обосноваване необходимостта от използването на 
синтезатора при обучението на колежаните от педагогическите специалности.  

Спецификата на музикално-образователния процес обаче извежда на преден план редица проблеми:  
1. Недостатъчната  музикална грамотност  на новоприетите студенти. Входното ниво на  музикалната 

подготовка на колежаните е много ниско, не се познават нотите, повечето студенти не са свирили на 
музикален инструмент. Особено се затрудняват студентите, когато трябва да следят нотния текст и да свирят 
едновременно;  

2. Обучението е групово и се затруднява индивидуалната работа с колежаните.  Обучението се осъще-
ствява в групи от по 3-4 души, но студентите не са подбрани по музикални възможности, а това силно 
затруднява провеждането на практическите упражнения. 

3. Краткият курс на обучение и недостатъчният хорариум часове по музикален инструмент, предвиде-
ни в учебния план.  

В съвременната музикална практика се налага идеята за по-пълноценно използване възможностите за 
“допир” между отделните музикални дисциплини. Ограниченият брой часове по музикалните дисциплини  
подтиква към търсене на нови синкретични форми на обучение, към осъществяване на междупредметна 
(интердисциплинарна) връзка, с цел оптимизиране на музикално-образователния процес. Ето защо в часовете 
по музикален инструмент /акордеон/ реализирахме идеята за целенасочено и системно използване на солфе-
жирането в помощ на обучението по музикален инструмент. Ефектът от новия метод на работа беше 
положителен, като се постигнаха следните резултати: значително се улесни работата на преподавателя и 
студентите; по-пълноценно се възприемаше и възпроизвеждаше съответното музикално произведение; 



 

часовете станаха по-разнообразни, студентите - емоционално по-ангажирани; спомогна се за развиването на 
музикалният слух на студентите с отделните му компоненти; постигна се добра съгласуваност между 
часовете по солфеж и по музикален инструмент. .    

С настъпването на новото хилядолетие се очертават нови тенденции в развитието на музикалното из-
куство. Все по-голяма популярност придобиват електронните инструменти и най-вече електронният  синте-
затор. Създаден е през 1968 г. от Робърт Мууг като нов тип инструмент, лишен изцяло от опората на  същест-
вуващите звукововисочинни акустически инструменти досега–обертоновете. В началото синтезаторът е въз-
произвеждал предварително записани на магнетофонна лента звуци, обработвани чрез завъртане на бутони. С 
появата на цифровата електроника той вече може да възпроизвежда или имитира всеки познат от нас инстру-
мент, наред с всички видове свои предшественици обусловили се като класически звуци в електронната 
музика, създадени от Жан Мишел Жар, Вангелис и други. Днес качеството на звука на синтезатора е 
равностойно по характеристика на съвременните изисквания при създаването на компактдискове и DVD. В 
края на миналия век се появяват самоакомпаниращите синтезатори, които са обект на нашето внимание и 
интерес. Поради възможностите си да имитират всички видове инструменти и звуци в природата, да свирят 
дадена мелодия в избран или създаден от нас музикален стил, самоакомпаниращите синтезатори придобиват 
все по-голяма популярност в масовата музикална практика и изместват много от утвърдените до днес 
класически инструменти. Благодарение на способността му да генерира, обработва и възпроизвежда звуци се 
появява една своеобразна палитра от нюанси и комбинации на даден звук, които спомагат за търсене на нови 
музикални изразни средства. Оформят се нови стилове, които се опират изцяло на електронните звуци /NEW 
WAVE, HIP-HOP, RAP, TEHNO, PROGRESIVE/.  

Днес синтезаторът е придобил изключителна популярност в обучението по музика в цял свят. Поради 
своите малки размери той е лесно преносим. Някои модели могат да се захранват с батерии, което прави 
инструмента още по-гъвкав, предпочитан и удобен за работа, а пълноценното му използване може да осигури 
високоефективно обучение.  В Западна Европа музикалните кабинети са оборудвани със  синтезатори и уче-
ниците имат възможност да развиват своите музикални способности, обучавайки се на тях. Практиката ни в  
английски държавни училища показа, че в резултат на уникалните възможности на синтезатора учениците 
могат да композират в даден стил, да изследват дадена етническа област като анализират характерните 
традиционни инструменти, да развият техническата си грамотност и сръчност, и творческите си способности. 
Синтезаторът постепенно навлиза и в музикалната практика у нас. Използването на електронните музикални 
инструменти спомага за оптимизиране на учебния процес, часовете стават по-атрактивни и се повишава 
интереса и активността на обучаемите към занимания с музика.  

Синтезаторът може да се използва с успех във всички дейности: 
1. При възприемане на музика – на  този инструмент могат да се изсвирят различни музикални 

произведения. Той предлага богат илюстративен материал, разнообразни тембри и различни инструменти и 
ритми. На него могат да се демонстрират песни и музикални произведения от различни стилове, в различни 
аранжименти и интерпретации.  

2. При изпълнение на музика – синтезаторът има по-големи възможности от пианото и акордеона, 
защото предлага автоматичен акомпанимент, който се осъществява на базата на хармонична схема. При 
автоакомпанимента с натискането на един, два, или повече клавиша се задейства автоматичен съпровод, 
състоящ се от бас, хармония и ритъм. На синтезатора може да се контролират темпото, ритъма, динамиката и 
да се променят тембъра и различните инструменти. Много често се използва за съпровод към песните на 
“синбек”, който се изработва и записва предварително.  

3. При творческата дейност – синтезаторът дава възможност на обучаваните да импровизират 
мелодия или съпровод в определен и избран от тях стил. Те съчиняват мелодия по дадена хармонична схема 
или ритъм. Могат да изготвят аранжименти като избират подходящите инструменти и ритми от ритъм-бокса. 
Всеки може да запише на синтезатора своите импровизации, а след това да ги прослуша, анализира и оцени. 
По този начин се развиват не само творческите, но и музикално-оценъчните способности на обучаемите.  

Като изхождаме от широкото приложение на синтезатора в нашето съвремие и най-вече в учебната 
практика, определено смятаме, че запознаването на студентите с този инструмент и обучението  им е  законо-
мерно и необходимо. Във връзка с това преподавателят трябва да решава следните проблеми:  

1. Изграждане на умения и навици у колежаните за работа с управляващата оперативна система на 
електронния инструмент;  

2. Изграждане на музикално-технически умения и сръчности за свирене;  
3. Развитие на музикалните способности;  
4. Овладяване на система от умения и навици за нуждите на педагогическата дейност на колежаните-

бъдещи учители.   



 

В обучението по синтезатор преподавателят се ръководи от нивото на развитие на музикалните 
способности на студента, от особеностите на неговата личност и от принципите за подбор на репертоара. 
Подборът и работата над учебния репертоар са важни моменти в организационната и методическа работа. 
Ние използваме достъпен, съобразен с възможностите на всеки студент репертоар, който води до постепенно 
овладяване на инструмента. Макар обучението да е групово, то трябва да бъде организирано так, че да се 
съблюдава принципа за индивидуалния подход в обучението. Преподавателят е този, от когото зависи 
създаването на интерес и творческа атмосфера. Неговите изпълнителски умения и талант оказват силно 
емоционално въздействие и  събуждат любопитството и интереса на студентите. Другият не по-маловажен 
момент е използването на подходящ учебен материал, който осигурява активността на колежаните и развитие 
на музикалните им способности.  

Обучението по музикален инструмент е организирано от нас в следната последователност: 
1. Демонстриране възможностите на инструмента като изпълняваме разнообразна по жанр и характер 

музика;  
2. Обясняване конструкцията на инструмента и неговите най-важни технически възможности – 

клавиатура, елементи на управление, автоматичен съпровод, тембри и други негови особености;  
3. Свирене на кратки мелодии или училищни песни от студентите, които с помощта на преподавателя 

съставят подходящ  съпровод.  
По-съвременните детски песни могат да се изпълняват в различни стилове – поп, рок, кънтри, диско и 

др. На синтезатора може да се свири по два начина –  с двете ръце като на пиано или  дясната ръка свири 
мелодията, а лявата свири хармонията по която се води автоакомпанимента. В началото студентите се учат да 
свирят в по-бавно темпо и поотделно с двете ръце – лявата ръка се учи да сменя акордите, а дясната свири 
мелодия, акорди, арпежи и др.. Постепенно се запознават с оперативната система и способите за контроли-
ране на синтезатора, сменят различни ритми и бленди, експериментират със заложените възможности. 
Записват дадена мелодия в интерналната памет на инструмента. 

Привлекателният външен вид, оригиналният електронен звук, неимоверно големия звуков потенциал и 
богатите технически възможности  на синтезатора са качества, които го налагат  постепенно в музикалната 
практика и особено в дейността на младите учители. Той създава усещане за съвременност и участва активно 
в процеса на актуализация и популяризация на музикалното изкуство. 

Синтезаторът благоприятства изграждането на импровизаторски и композиционни умения чрез 
свирене по дадена хармонична схема в избран стил или наслагване на различни инструменти в интерналната 
памет. В процеса на обучение колежаните развиват техническите си умения, музикалните способности, 
мисленето, въображението си и трупат ценен музикален опит. Овладяването на синтезатора  им дава 
възможност да боравят с музикален инструмент от нов тип, с универсално предназначение. Умелото 
използване на синтезатора в педагогическата практика е важно условие за повишаване качеството на 
провежданите занятия и ефективно обучение.  

Използването на синтезатора в обучението на студентите е не само целесъобразно, но и наложително 
като се има предвид динамичната педагогическа ситуация и това, че нашите студенти ще обучават децата на 
21 век  По този начин ще се отговори на новите изисквания на съвременното образование, което се 
осъществява с помощта на новите информационни и комуникационни технологии. 
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A SYSTEM OF TASKS TO THE THEME 

„NUMERICAL MOULDING WITH THE HELP OF SPREADSHEETS”  

FROM THE SPREADSHEETS WORKSHOP 

 
Svetlana Zh. Vasileva 

 
Abstract: The Spreadsheets workshop provides the technological preparation of the students from the 

Information technology speciality, recently opened in College - Dobrich, part of the structure of Shumen University 
“Bishop Konstantin Preslavski”. The training in the workshop is done on the basis of Microsoft Excel. This 
Spreadsheet is studied in Secondary schools as a compulsory school subject called Information technology. 
Therefore, the syllabus includes school topics such as the one considered in this paper. The purpose of the present 
development is to give reasons for including this topic in the educative syllabus of the workshop and to offer the 
teachers several types of  tasks. 
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Практикумът “Електронни таблици” (ЕТ) е един от задължителните в учебния план на колежанската 

специалност “Информационни технологии” (ИТ), открита неотдавна в Колеж-Добрич към Шуменски универ-
ситет “Епископ К. Преславски”. Изучава се в трети семестър и е с хорариум 30 часа практически упражнения. 
Обучението се извършва на базата на най-разпространената програма за ЕТ – Microsoft Excel. 

Но модулът “Електронни таблици” вече се изучава в задължителната дисциплина „Информационни 
технологии”, включена в учебните програми на девети и десети клас на средните училища, затова нашата цел 
е да задълбочим знанията и уменията за работа като запознаваме колежаните от специалността с разширените 
възможности на съвременните ЕТ и в частност на MS Excel. 

За целта в практикума са включени теми с икономическа насоченост, като: 
*  Съставяне на щатно разписание на бюджетна болница, в която студентите се запознават с функцията 

подбор на параметъра - Goal Seek на MS Excel 
* Работа с ЕТ като с база от данни, в която колежаните от специалността се научават да търсят 

информация в таблицата представляваща базата от данни и да сортират данните в таблицата 
*  Използване на ЕТ за числено моделиране. 
Освен като отделни теми, задачи с икономическа насоченост са включени в самостоятелните работи 

към всяко едно упражнение. Повечето такива задачи се решават в продължение на няколко теми, 
упражнявайки и затвърждавайки наученото в новата тема и доразвивайки задачата. Такива са например: 
ведомост за работни заплати в малка фирма, книга на разходите на малка фирма, водеща едностранно 
счетоводство и др. 

Така в края на практикума, студентите имат самостоятелни продукти – електронни таблици, с практи-
ческо приложение в офиса – едно от работните места, за които се подготвят колежаните от специалност ИТ. 

Но икономическата тематика получава своя “завършек” в предпоследното упражнение от практикума – 
Използване на ЕТ за числено моделиране, където се решават три задачи за числено моделиране: демографска – 
прогнозира се числеността на населението на България към определена бъдеща година; две икономически: 
подбиране на оптималната входна такса (цена на билет, куверт) за видеокафене (дискотека), транспортна 
задача – оптимизиране на разходите за вземане и връщане на деца от едно училище с три автобусни фирми 
предлагащи тези услуги. Целта на упражнението е студентите да се научат да използват ЕТ за избор на 
оптимално решение на поставена задача и проверка дали правилно е построен даден математически модел. 



 

За по-ефективното обучение на студентите в упражненията от практикума сме разработили мето-
дическо ръководство. Всяка тема от учебния план присъствува в пособието чрез една или две задачи, 
разделени на стъпки – малки, следващи една след друга подзадачи (точки), решението на които е описано (в 
подточки) и последователното им изпълнение води до решаване на цялата задача.  

Ще приведем разработените задачи от упражнението “Числено моделиране с помощта на ЕТ”, заедно с 
упътванията и решенията, като изключим някои стъпки, засягащи теми, които са преди дадената (например,  
форматиране на клетки и други), а също диаграмите, посочени в пособието и диалоговите прозорци на 
функцията Tools/Solver – Solver Parameters, Solver Results; Trendline от Insert/Trendline на диаграмата, 
направена по табличните данни на задачата. 

Задача 1.  Какъв ще бъде броя на жителите на България в края на 2007 година? 

Пояснение към задачата: Задачата не може да бъде решена, ако не знаем как с времето ще се променя 
числеността на населението на България, т.е. числеността е функция от времето. Да я означим с f(t). Тази 
функция е неизвестна, тъй като броят на населението зависи от много фактори: екология, състояние на 
медицинското обслужване, морала и даже от политическата обстановка. Но обобщавайки демографските 
данни може да се даде общ вид на функцията f(t): .( ) . b tf t a e= , където коефициентите a и b за всяка държава 

са различни. Тази формула само приблизително отразява реалността. Твърде голяма точност не е и 
необходима. Добре е, ако числеността на населението бъде прогнозирана с точност до десетки хиляди. Как да 
се определят а и b? Идеята е в това, че макар а и b да са неизвестни, стойността на функцията f(t) може да се 
получи от статистическия справочник. Знаейки тези данни, може приблизително да се подберат а и b така, че 
теоретичните стойности на f(t), изчислени по горната формула, да не се отличават много от данните в 
справочника, т.е. максималното отклонение на теоретичните резултати от фактическите данни не трябва да е 
прекалено голямо (максималното отклонение се нарича погрешност). Трябва да се намерят такива а и b, че 
погрешността да бъде най-малка. 

Математически модел на процеса на изменение на числеността на населението: 
1) зависимост на числеността на населението от времето се изразява чрез формулата: ( ) . b tf t a e •= ; 

2) а=const и b=const трябва се счита за вярно само за неголям период от време (например 40 години); 
3) стойностите на a и b може да се намерят с достатъчна точност, минимизирайки погрешността. 
Изходни данни: сведения от статистическия справочник за периода от 1970 до 2002 г. (60≤t≤102),  
Резултати:  
1) стойностите на a и b;  
2) числеността на нaселението на България през 2007 година (при t=107). 
Освен това, установена е връзка между изходните данни и резултатите – отначало трябва да се намерят 

а и b, минимизирайки погрешността, а след това при тези а и b да се изчислят стойността f(107).  
И така, математическия модел е съставен.  
За да се реши задачата с електронната таблица е необходимо: 
1) по определен начин да се запишат в таблица (фиг. 1) изходните данни и математическите отношения 

влизащи в модела.  
2) подбор на коефициентите а и b във формулата; 
3) определяне на числеността на населението. 

 

фиг. 1 Начална таблица за определяне числеността на населението 

 

a b Година Численост стат. Численост теор. Отклонение

60 7.91

70 8.51

80 8.88

90 8.67

95 8.38

100 8.15

101 7.89

102 7.85

Погрешност

Таблица на експеримента 



 

Решението на задачата се свежда до следните подзадачи: 
1.1. Запълване на таблицата от фиг. 1: 
а) Запълване заглавието и шапката на таблицата 
б) Отделяне на колоните А и В за коефициентите a и b съответно 
в) Записване в колона С стойностите нa t от 1960 г. 
г) Запишете в колона D взетите от справочника данни за числеността на населението на България от 

1960 г. до 2002 г. 
1.2. Подбиране стойностите на коефициентите a и b 
а) Построяване графика от типа X-Y по данните от таблицата (Х-години; Y-статистическа численост) 
б) Премащабиране на осите Х и Y за по-нагледно представяне на данните  
- за оста Х се дава команда Format Axis/Scale 
- задаване минималната стойност на Х, основната единица за измерване и пресичането с оста Y 
- аналогично се премащабира оста Y 
в)  Апроксимиране на получената крива 
Статистическите данни за числеността на населението трябва да се представят на графиката с плавна 

крива линия (да се апроксимират). Тази крива се нарича линия на тенденцията (тренда). Построява се чрез: 
- маркиране линията на графиката и се дава команда Add Trendline от контекстно-зависимото меню 
- избор на експоненциален тип 
- в диалоговия прозорец Add Trendline се избира регистър Параметри и се включва полето за показване 

уравнението на диаграмата 
Над графиката се появява линията на тенденцията и уравнението с подбрани коефициенти а и b.  
г) Записване на получените стойности на коефициентите а и b в клетките A3 и ВЗ и задаване имена на 

тези клетки, тъй като коефициентите а и b не се променят с течение на времето (те са константи) и при 
изчисляването на теоретичната численост те трябва да са адресирани абсолютно. 

1.3. Изчисляване теоретичната численост за посочените години по формулата f(t) = a.eb•t 

а) Записване в клетка ЕЗ на формулата =a*ЕХР(b*СЗ) 
б) Копиране на формулата в клетки Е4:Е10. 
1.4.  Изчисляване отклонението (абсолютната стойност на разликата от теоретичните и фактическите 

стойности на функцията f(t)). 
а)  Записване в клетка F3 формулата =ABS(E3-D3) 
б) Копиране на формулата в клетки F4:F10 
1.5. Изчисляване на погрешността (максималното отклонение) 

Въвеждане в клетка F12 на функцията за определяне на максималното от числата в тази колона. 
1.6. По-точно подбиране стойностите на коефициентите a и b с помощта на функцията на MS Excel – 

Tools/Solver, чрез който може да се достигне нужния резултат чрез промяна на стойностите в много клетки. 
а) Задаване на команда Tools/Solver 
б) Даване на необходимите настройки в прозореца на диалога Solver:  
- в полето за установяване на целевата клетка се задава адреса на клетката, в която е изчислена 

погрешността  $F$12 
- включване на радиобутона Equal to (·)Min /равна на минималната стойност/ 
- задаване адресите на клетките, стойностите, в които ще варират в процеса на търсене на решението - в 

полето By Changing Cells се изписва $А$3:$В$3 /адресите на клетките със стойностите на а и b/  
- започване търсенето на решение – натиска се бутона [Solve]. 
Когато MS Excel намери решението, се отваря диалоговия прозорец Solver Results 
- натискане на бутона [ОК], за да се извърши промяна на стойностите в клетките в съответствие с 

намереното решение. Коефициентите a и b се променят, а погрешността намалява. 
1.7. Определяне числеността на населениeто на България през 2007 г. 
а) Записване в клетка С11 на числото 107, което съответствува на 2007 г. 
б) Копиране в клетка Е11 на формулата от клетка Е10 

В клет.3.а Е11 се появява търсеното число. 
1.8. Построяване на една диаграма съвместените графики на ръста на населението на основата на 

статистическите и теоретичните данни 
а)  Изтриване от построената графика на линията на тренда; 
б) Добавяне във вече построената диаграма на теоретичните данни 
- в таблицата на експеримента се маркират теоретичните данни Е2:Е12 



 

- поставяне показалеца на мишката върху дясната граница на маркирания блок и влачене с левия бутон 
на мишката на данните върху диаграмата. 

Задача 2. Определяне на оптимална входна такса 

Няколко човека решили да организират видео кафене с 6 маси по 4 места всяка. От всеки посетител ще 
се взема такса за филмовия сеанс и вечерята (на всички клиенти ще се предлага едно и също меню ястия). 
Общинската администрация  издала нареждане входната такса да не надвишава 9 лв. Трябва да се определи 
такава входна такса, при която ще има най-голяма печалба. 

Пояснение към задачата: На пръв поглед няма какво да се решава – колкото по-голяма е входната 
такса, толкова е по-голяма печалбата. При тези разсъждения отговорът е – входната такса да бъде 9 лв. Много 
от планиращите органи постъпват по този начин. Но ако се увеличи много входната такса, то хората ще 
престанат да посещават кафенето. Да предположим, че посещаемостта зависи от входната такса. 

Да означим входната такса с Х. Тогава средният брой посетители на видеосалона е функция от Х. Да 
означим тази функция с Р(Х). В задачата се изисква да се намери такова Х, при което печалбата, равна на 
входната такса по броя на посетителите Х*Р(Х) достига максимум. Обобщавайки опита на работата на 
подобни кафенета,  общият вид на функцията e Р(Х) = ах2-bх+с. Коефициентите a, b и c за всяко кафене са 
различни. Как да ги определим? Най-лесно е да се намери стойността на с. Представете си невъзможното - в 
кафенето пускат безплатно, т.е. Х=0. Ясно е, че няма да има свободни места. Следователно, Р(0) е равно на 
броя на местата в кафвнето. Замествайки х с 0 ще получим Р(0) = c, т.е.  c е равно на броя на местата. В нашия 
случай c = 24 (6 маси по 4 места всяка). Да се определят а и b не е лесно, защото трябва да се проведе 
експеримент - достатъчно е да се отвори кафенето и за някакъв срок да се определи някаква входна такса. 
Средният брой посетители ще даде (приближена!) стойност на функцията. Ако зададем друга входна такса, 
ще намерим приблизителната стойност на Р(Х) при новото Х, и така няколко пъти. Зависимостта на 
посещаемостта от входната такса (на основата на експериментални данни за конкретното кафене), зададена 
таблично е: 

 

Входна такса Х (в лв.) 2 3 4 5 6 7 8 9 

Среден брой посетители 
на сеанс Р(Х) 

20 17,5 16 14 12,4 11 9,2 7 

 
С помощта на електронната таблица, може да се подберат стойностите на а и b по начин, аналогичен на 

описания в при решаването на задача 1, чрез минимизация на погрешността между експерименталната и 
теоретичната печалба. След това може да се определи при каква входна такса печалбата ще бъде най-голяма. 

За да се реши задачата с електронната таблица е необходимо: 
1) По определен начин да се запишат в таблица (фиг. 2) входните данни и математическите отношения 

влизащи в модела  
2) Подбор на коефициентите а и b във формулата 
3) Определяне вида на резултата и самия резултат. 
 

 

 
фиг. 2 Начална таблица за определяне оптималната входна такса 

•  

a b Входна такса Брой посетители Оборот Брой посетители Оборот Отклонение

X Експеримент. P(x) Експеримент. Теоретич. P(x) Теоретич.

3 17.5

4 16

5 14

6 12.5

7 11

8 9.2

9 7

Погрешност:

Таблица на експеримента



 

Решението на задачата се свежда до следните подзадачи: 
2.1. Оформяне и запълнете таблицата на експеримента: 
а) Записване заглавието в избрана клетка (А1) от следващия работен лист и запълване шапката на 

таблицата 
б) Заделяне на колони А и В на таблицата за коефициентите а и b съответно 
в) Нанасяне на данните за входната такса в колона С 
г) Нанасяне на експерименталните данни за средния брой посетители в колона D 
д) Пресмятане оборота на основата на експерименталните данни в колона Е като произведение от 

входната такса по броя на посетителите.  
2.2. Подбиране на първоначални приблизителни стойности за коефициентите а и b чрез апроксимация 

на експерименталните данни по аналогия със задача 1: 
а) Построяване на X-Y точкова диаграма по експерименталните данни. (X - входна такса; Y - 

експериментални данни за броя на посетителите); 
б) Построяване линия на тенденцията на получената крива 
- избор на полиномиален тип 
- указване на Y-пресичане (в полето Set intercept=) – 24 (посещаемост, в случая, когато входната такса е 

нула) 
в) Записване получените стойности на коефициентите в таблицата. 
2.3.  Изчисляване теоретичния брой посетители и теоретичния оборот на видеокафенето 
а) Изчисляване теоретичния брой посетители в колона F по формулата Р(Х) = ах2-bх+c, като c=24 
б) Изчисляване на теоретичния оборот в колона G. 
2.4. Изчисляване на отклонението между експерименталния и теоретичния оборот, и погрешността 
а) Изчисляване в колона H на отклонението между експерименталния и теоретичния оборот, 

аналогично на подзадача 1.4 в задача 1  
б) Определяне на погрешността в оцветената клетка на колона H, аналогично на подзадача 1.5 в зад. 1. 
2.5. Подбор на коефициентите a и b чрез минимизиране на погрешността, аналогично на подзадача 1.6  

в задача1.. 
2.6. Построяване на съвместени графики. 
а) Построяване на една диаграма на две графики X-Y (експериментална и теоретична) на зависимостта 

на броя на посетителите от входната такса P=f(x) (аналогично на зад. 1з в задача I). 
б) Построяване на една диаграма две графики X-Y на експерименталната и теоретичната зависимост на 

печалбата от входната такса Х. 
2.7. Определяне на входната такса, при която оборотът ще е максимален. 
Задача 3.  Оптимизиране на разходите с MS Excel 
Ръководството на едно училище трябва да организира вземането и връщането на учениците с автобус. 

Сборните пунктове са 6 на брой. Има три автобусни фирми, които предлагат услугите си за извършване на 
работата. Но фирмите са малки и нито една от тях не може да се справи сама с цялата работа - децата са 200, а 
всяка от тях разполага с 96 места. Наред с това всеки автобус тръгва от различна начална точка, така че 
фирмите предлагат различни цени за всеки от сборните пунктове.  

За да се реши задачата с електронната таблица е необходимо: 
1) По определен начин да се запишат в таблица (фиг. 3) входните данни 
2) Определяне и залагане на математическите отношения влизащи в модела  
3) Подбор на коефициентите а и b във формулата 
4) Определяне вида на резултата и самия резултат. 
Задачата се свежда до следните подзадачи: 
3.1. На нов работен лист се оформя и попълва таблицата от фиг. 3. 
а) Във втория ред се въвеждат петте сборни пункта 
б) Въвеждане в ред 9 на съответния брой деца, които ще чакат всяка сутрин на тези пунктове 
в) Попълване имената на автобусните фирми в колона А 
г) Задаване в колона В на броя на местата, които предлага всяка от фирмите 
д) Запълване на областта С11:G13 с цените за едно дете по сборни пунктове и фирми. 



 

 

фиг. 3 
Начална таблица за оптимизиране на разходите по вземането и връщането на уеници от училище 

 

3.2. Първоначално разпределяне на децата – попълване на оцветените клетки от таблицата на фиг. 4. 
а) Въвеждане на приблизително еднакъв брой деца за превозване от всяка фирма, в областта B3:B5 
б) Приблизително равно разпределяне на децата по сборни пунктове и фирми в областта C3:G5 
в) За проверка дали бройките отговарят на тези в ред 9: 
- въвеждане в клетка С7 на формулата =sum(C3:C5) 
- копиране на формулата от С7 в клетки D7:G7 
г) Попълване заглавието на таблицата . 

 

 

фиг. 4 Първоначално разпределяне на децата от училището 

 
3.3. Получаване общата сума за всеки ден като сума от произведенията на броя на децата и цените: 
а) Въвеждане на формулата =СЗ*С11+С4*С12+С5*С13 в клетка С15; 
б) Копиране на формулата от клетка C15 в блока клетки D15:G15;.  
в) Изчисляване на общата сума по всички пунктове за всеки ден, чрез въвеждане в клетка B15 

формулата =SUM(C15:G15). 
При първоначалния избор, при който всеки автобус спира на всеки сборен пункт и взема почти еднакво 

количество деца като останалите, общата сума е 96.15 на ден. 
3.4.  Минимизиране на получената първоначалната обща дневна сума с помощта на Solver.  
а) Въвеждане адреса на клетката B15 в полето Target Cell 
б) Включване на радиобутона (•) min в групата полета Equal To с цел  минимизиране  разходите 
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в) Въвеждане на адреса на областта $C$3:$G$5 в полето Changing Cells. (минимизиране на стойността в 
В15 чрез подбиране на стойностите в блока клетки C3:G5; 

г) Установяване ограниченията (условията) в полето Subject to the Constraints: 
- броят на заетите места във всеки автобус (зададени в блока клетки ВЗ:В5) не трябва да надхвърля броя 

на местата, който има всеки автобус (зададени в областта В11:В13), т.е. въвежда се условието 
$В$3:$В$5<$В$11:$В$13, като преди това се натисне бутона Add, вдясно от полето Subject to the Constraints, 
за да се появи диалоговият прозорец Add Constraint, в който се въвежда това и другите две ограничения 

- броят на учениците трябва да е положително число, т.е. въвежда се и ограничението $C$3:$G$5>0 
- изчисленият брой на децата, събрани на всеки пункт (C7:G7), трябва да е по-малък или равен на 

определения, затова за третото ограничение се въвежда $C$7:$G$7>$C$9:$G$9 
- връщане в прозореца Solver Parameters чрез щракване на командния бутон ОК; 
д) Включване на опцията Assume Linear Model, чрез щракване на бутона Options.  
3.5. Преглед на решението, предложено от Solver в таблицата на фиг. 5 и запазване на резултатите от 

линейното моделиране: 
а) Ако решението ни харесва – избор на Keep Solver Solution в прозореца Solver Results, ако не - Restore 

Original Values 
б) Предлагат се и три различни видове отчети, а може да се запази и сценарий (Scenario). По този начин 

може да се пуска Solver няколко пъти, опитвайки различни варианти и съхранявайки отделните резултати в 
работни книги. 

3.6.  Solver е предложил за крайна сумата 63.65, която е с една трета по-ниска от първоначалната, фир-
ма „Вилма" ще събира всички деца от пункт „Красно село", „Старт" - всички деца от „Пирогов" и „Хемус", 
„Сигнал" - всички от хладилника, децата от „Медицинска академия" се поделят между „Старт" и „Сигнал". 

 

 

фиг. 5 Окончателно разпределяне на децата от училището по пунктове и фирми 

 
Съвременните ЕТ предоставят богати възможности за автоматизиран финансов анализ, контрол и пла-

ниране и за приемане на инвестиционни решения. За студенти, изучаващи ЕТ като отделна дисциплина  тряб-
ва да се включи в учебната програма решаване на задачи, описващи икономически ситуации. Това важи и за 
обучението в практикума “Електронни таблици” на колежанската специалност ”Информационни техноло-
гии”. Добре е такива задачи да намерят място и в аналогичния практикум на специалност “Библиотечно-ин-
формационни дейности” и в упражненията по информатика на специалностите „Туризъм” и „Фермерство”. 
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Abstract: People show higher interest in teaching foreign languages to young learners. This demands well-

prepared teachers of foreign languages in the Nursery School. For the students it is very important to acquire 
successfully the language and the four linguistic skills, but also to accumulate knowledge, skills, materials useful and 
applicable in their future work with children. The paper points at communicative skills development through stories 
and other useful texts on topics suitable for discussions with children. 
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Повишава се интересът към ранно чуждоезиково обучение, а с това нараства необходимостта от добре 

подготвени специалисти – учители по предучилищна педагогика и по чужд език за предучилищна степен. В 
детската градина чужд език се преподава устно – децата слушат и говорят по време на дейности като игри, пе-
ене на песни и рецитиране на стихотворения, слушане на приказки. Поради това е необходимо бъдещите учи-
тели да усъвършенстват комуникативните си способности:да умеят да общуват с деца в различни ситуации; 
да създават ситуации, в които децата да овладяват лесно материала и да го упражняват в процеса на 
комуникация. 

Комуникативните умения включват всички езикови умения – четене, писане, говорене, слушане, които 
се делят на рецептивни (слушане, четене) и продуктивни (говорене, писане) (Harmer 1991) и на визуални (че-
тене, писане) и слухови (говорене, слушане) (Widdowson 1992). Всички тези умения се развиват в часовете по 
„Практически английски език”. В “Headway” elementary – системата, по която работим в специалността „Пре-
дучилищна педагогика и чужд език”, има множество упражнения за писмена и устна комуникация: „Напи-
шете подобно писмо до приятел” (стр.17), което е много подходящо за студенти първокурсници, защото се 
намират в подобна ситуация; „Работете по двама”, „Задавайте си въпроси за....”, „Разкажете на останалите за 
партньора си”; „Попълнете въпросника”, „Направете обобщение и изнесете резултатите”; „Съставете още раз-
говори в....” (ресторант - с.18, хранителен магазин - с.62, 65, магазин за облекло - с.82, на улицата – посоки, 
указания - с.39, на летището, в самолета, в хотел - с.68 и т.н.), където студентите приемат различни роли и се 
поставят в различни ситуации. 

Според Джеръми Хармър комуникативни дейности са тези, които карат обучаемите действително да 
боравят с езика и именно това трябва да е във фокуса на часовете (Harmer 1991). Важни за специалистите от 
„Предучилищна педагогика и чужд език” са ситуациите с децата; езикът, който се използва по време на 
занятия. Поради това в нашите часове трябва да присъстват неизменните елементи от часовете с деца – игри, 
рими, песни, приказки.  

Прави впечатление, че ако успеем да открием римушка с новите думи, студентите много лесно ги 
запомнят (напр. “All About Me” и “Me And You” от “55 Number and Time Rhymes” стр. 25, 5 за частите на 
тялото). “Потребността от обмен на информация е присъща на човека като социализирано същество” 
(Симеонова 2000) – необходимо е да пренесем тази потребност в час. За да бъде истински комуникативно 
едно упражнение трябва да има желание за комуникация и информация, която един от групата търси, а друг 
притежава (Harmer 1991). 



 

Хармър (1991) и Литълуд (1991) посочват като комуникативно упражнение използването на картинки, 
по които обучаемите да съставят приказка/история. В този случай те трябва да владеят езика на две нива – 
език, необходим за описание на картината и език, необходим за дискусия (Littlewood 1991). Това е работа по 
групи. Във всяка група всеки от членовете е видял различна картина. Те трябва да опишат картините и да 
обсъдят реда, в който ще ги подредят (Harmer 1991). Така студентите упражняват и развиват комуни-
кативните си умения на английски език и в същото време съставят приказки или истории, които по-късно 
биха могли да разкажат на децата. Можем да използваме картинки от готови материали за работа в клас, 
изработени от други студенти или от нас картинки, илюстрации от книжки.  

Голяма част от работата върху продуктивните умения произхожда от текстове, които обучаемите 
слушат или четат (чуват или виждат). Подобни текстове могат да бъдат отправна точка за дискусии, писма, за 
разказване или написване на собствени истории (Harmer 2001). Като такива текстове можем да използваме 
приказки, песни, стихове. 

Още една идея на Джеръми Хармър (1991), която може да се приспособи и да се използва успешно със 
студенти и с ученици, които могат да четат е възстановяването на текст – приказка или стих – това 
упражнение тренира четене, слушане, дискусия. Сглобената история (в нашия случай приказка, защото ще 
бъде по-полезна за бъдещата практика на студентите) или стих се запомнят лесно и могат да послужат в 
работата с деца на бъдещите учители. Често различните групи сглобяват по различен начин историите – 
понякога получаваме толкова варианти, колкото са групите – по този начин след упражнението всеки студент 
разполага с няколко приказки, които ще използва в зависимост от ситуацията в своята практика. Ето как 
развиването на комуникативните умения у студентите бъдещи учители в детска градина може да спомогне по 
много начини за работата им с деца. Те споделят с колегите си информация, която само те притежават – 
съдържанието на техния откъс от текст или на тяхната картинка, а по време на дискусията всеки споделя 
мнения, спорят, достигат до консенсус – това е истинска комуникативна дейност. 

Според Джеръми Хармър един от най-добрите начини да се поощри дискусията е да се подберат дей-
ности, които изискват да се достигне до общо решение или консенсус (Harmer 2001). Разбира се, дискусии 
могат да се предизвикат по различни проблеми, но е добре проблемите да са свързани с тематиката, раз-
глеждана с деца – опазване на природата, културни и морални ценности. Това са теми, върху които обуча-
емите могат да водят дискусии в зависимост от възрастта и знанията си, теми, които неизменно присъстват в 
ежедневието ни. Подобни теми за дискусия ни предоставя “Headway” Pre-intermediate и голяма част от 
приказките. Студентите могат да обсъждат ценностите, поуките, заложени в приказката, героите и постъпките 
им, различни аспекти от съдържанието. 

 Интересен момент от работата с приказки е търсенето на подобна или еквивалентна приказка на роден 
език. Студентите сравняват приказките по най-различни показатели – сходни герои, елементи, повторението: 
напр. приказката “Мишокът и ветровете” (Eccleshare 1995) бе оприличена на “Дядо и ряпа” на базата на 
повтарянето и добавянето на нов елемент с всяко повтаряне и на “Момче и вятър” - участието на вятъра; 
приказката “Mалката червена кокошка” (My Little Treasury of Stories and Rhymes 2000) на “Работният кос”, на 
“Трите прасенца” по мързела, на “Щурец и мравка” – поуката е същата – “Който не работи, няма да яде” или 
“Който посее, той ще пожъне”. По време на дискусиите върху приказки, студентите развиват своите 
комуникативни способности, обогатяват знанията си по английски език и знанията си за приказките и 
приказните герои, идеите си за приложение на приказките в бъдещата им работа. 

За бъдещите детски учители е важна устната комуникация при пряката им работа с децата. Те трябва 
да успяват да ангажират и задържат вниманието им по време на занятията чрез дейностите, които организи-
рат. Средство за устна комуникация е устната реч, която се изразява чрез говорене. Уидоусън разглежда уме-
нието говорене по следния начин: Говоренето е продуктивно, слухово умение. Комуникацията чрез говорене 
обикновено се извършва по време на взаимодействие “лице в лице” (на живо) и се осъществява като диалог 
или друга форма на вербална обмяна. Поради това казаното произтича от това какво говорещият е разбрал от 
казаното до момента. Говоренето е част от обмена, в който приемане и про-дукция имат своята роля – умени-
ето говорене включва и рецептивно, и продуктивно участие. При нормално общуване говоренето включва 
жестове и мимики,т.е. то е и слухово, и визуално умение (Widdowson 1992). Участието на жестове и мимики, 
демонстрирането на действията е особено важно при общуването с децата, за да могат да разберат по-лесно 
значението на казаното, за да внимават по време на занятието. Умението да общуват с деца чрез кукли и 
приказни герои и да общуват с куклите, студентите развиват в часовете по театрална култура. 

Тук студентите се научават да използват едно и също изречение с различни функции, например: “Let’s 
play a game” – като покана (от страна на куклата), като въпрос (от страна на учителката), като потвърждение – 
“Yes, let’s play a game” (от страна на куклата), като възклицание – радост (от двете). Получаваме упражнение 
за повтаряне (drill) под формата на театър, в който децата се включват с радост. По този начин могат да се 



 

направят и упражнения с повторение за заместване (substitution drills). Например: 
К: What is your name? – куклата към учителката. 
У: What is my name? – учителката. 
К: Yes, your name. What is your name? 
У: My name is …. 
К: What is her name? – куклата показва картинка от учебника. 
У: Деца, помогнете! What is her name? (показва героя от учебника). 
Д: Her name is …. 
К: And what is his name? (показва друг герой на картинката). 
Д: His name is … 
К: Mmmm What are their names? (показва герои от картинката). 
Д: Their names are ….. 
Тъй като куклата може да е познат от приказките герой, децата могат да развият театралната ситуация 

в приказна; да попитат куклата “What is your name?”, да я изпитат дали е запомнила имената на героите. 
Студентите съставят подобни диалози в различни ситуации с цел да упражняват различни структури или 
речников материал – “this is”, “these are”, “I have”, “I like”, “I don’t like”; цветове, семейство, играчки, къща, 
стая, животни, плодове, зеленчуци, частите на тялото, дрехи.  

Например, при упражняване на структурите “have” и “have got” (Headway elementary, Unit 10), 
студентите съставят подходящи за деца диалози като използват положителна, отрицателна и въпросителна 
форма на “have” (Do you have …?; I have…; I don’t have…) или “have got” (Have you got …?; I’ve got …; I 
haven’t got…) – не бива да се смесват двата варианта. Уточняваме, че при работа с деца се съобразяваме с 
избора на автора (ако работим с помагало) или избираме единия вариант и се придържаме само към него (ако 
не използваме помагало). По време на тази дейност студентите упражняват работа по двойки или в екип, 
общуват на английски език по време на работата си, съставят диалози, част от които могат да приложат в 
бъдещата си учителска дейност. Само част, защото за студентите е важно да се упражни и 3л. ед. ч.: Does 
she/he have …?; She/He has…; She/He doesn’t have… и Has she/he got…?; She/He has got…; She/He hasn’t got…, 
а с деца върху тези структури се работи на малко по-късен етап, след като вече са усвоили първо и второ 
лице. Диалозите се представят пред групата по желание. 

Чрез подобни упражнения бъдещите учители автоматизират изразите, които ще им бъдат необходими в 
ежедневното общуване с децата, а това повишава тяхната самоувереност и води до по-голяма сигурност в 
подобни разговори. 

Своеобразно упражнение за повторение са приказките “Good Morning, Farmer” (My Little Treasury of 
Stories and Rhymes 2000), “The Magic Mitten” (Five Funny Tales about Fellows With Tails 2001, Fyut), “The Little 
Red Hen” (My Little Treasury of Stories and Rhymes 2000). 

В “Good Morning, Farmer” се упражняват поздравите чрез повтаряне на приказката – да я изиграем 
сутринта - упражняваме “good morning”, да я направим след обяд - упражняваме “good afternoon”, да я 
направим вечерта - упражняваме “good evening”. По този начин приказката се превръща в упражнение за 
заместване – променяме различни елементи и повтаряме многократно; чрез многократното повторение и 
използването на картинки, децата автоматизират не само поздравите, а и названията на животните във 
фермата. За да има разнообразие, можем да отработваме отделни елементи като разделим децата на групи и 
разменяме ролите. Например: учителката играе ролята на фермера и поздравява групите в различен ред от 
този в оригиналния вариант, като помощни средства използва картинки на животните - ”Good morning, …”, а 
групата отговаря ”Good morning”; при използване на различните поздрави, децата автоматизират отвръщане 
на поздрав – на “Good morning” отговаряме с ”Good morning”, на “Good afternoon”, отговаряме с “Good 
afternoon”, на “Good evening” - с “Good evening”. Студентите дават идеи и за други варианти на упражнения 
по приказката и се забавляват да изпълняват някои от задачите за деца. 

Използват се и по-сложни приказки, като граматическия материал се съгласува с материала от 
учебника, а студентите трябва да намерят начин да представят приказката в подходящ за малки деца вариант 
– използват героите и някои от събитията, за сметка на опростените и понякога намалените на брой реплики 
се увеличават героите и броя на повторенията. 

Чрез подобни упражнения студентите развиват комуникативни ситуации – тренират творческите си 
способности за бъдещата си дейност – учат се да правят театър за децата от една-две фрази, усъвършенстват 
произношение и интонация, натрупват готови материали, някои импровизират и провеждат истински 
разговор; осъществява се интеграция между дисциплините от учебния план. 

От часовете по английски език се изисква студентите да се научат да комуникират на английски – да 
говорят, свободно да излагат своето мнение, да обогатят речника си в сфера полезна за бъдещата им 



 

практика, да могат да водят разговор в тази сфера и да задържат вниманието на аудиторията. Именно върху 
това умение работим по време на упражненията с приказки и упражненията за съставяне на диалози. На 
студентите от специалност Предучилищна педагогика и чужд език са необходими комуникативни умения и 
речников запас, които да им осигурят успешно представяне пред детската аудитория. 
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Стремежът към все по-бързо успешно овладяване на чуждия език е бивал непрестанно движеща сила за 

редица специалисти да открият нов, по-ефективен начин за обучение. Множество методи и подходи, 

отричащи предходния, понякога приемници на част от стария, но претендиращи за неповторимост и 

максимална резултатност са влизали в ход и впоследствие отмирали при появата на следващия.  
I Методи 

1. Понятие 
В контекста на обучението по чужд език бихме могли да посочим приетата дефиниция, която гласи, че 

методът е единство от подход, дизайн и процедури, където „... подходът включва възприетата теория за езика 

и теорията за ученето; дизайнът обхваща приетите общи и специфични учебни цели, учебната програма, 

учебните дейности, ролите на ученика и учителя, учебните материали; процедурите представляват 

конкретните учебни действия на учениците и учителя в класната стая... ”[4] 

2. Основни методи за чуждоезиково обучение (ЧЕО)  

Като приемем идеята, че хората нямат еднакво поведение, реагират по различен начин и не винаги 

последователно, то би следвало да се съгласим също така, че никой метод не отговаря на всички нужди на 

всички учещи от всички времена [5]. По този начин бихме могли да си обясним непрестанната поява на нови 

и нови методи.  

Мнозина автори определят като най-популярни и дали отражение в обучението по чужд език в 

световен мащаб следните методи: 

- граматико-преводен метод 

- директен метод 

- аудиолингвален метод 

- комуникативен подход 

- естествен подход на Стивън Крашън 

- обучение чрез съветване на Чарлз Карън 

- цялостна физическа реакция на Джеймз Ашър 

- сугестопедия на Георги Лозанов 

- мълчалив метод на Кейлъб Гатеньо 

- обучение чрез сътрудничество 

 Отделни автори коментират и други методи. П. Стефанова обръща внимание допълнително на аудио-

визуалния метод, както и на междукултурния подход; Т. Шопов споменава стратегическо взаимодействие на 

Ди Пиетро; А. Климентенко добавя съпоставителния метод на Л. В. Шчебра, както и смесения метод на Ф. 



 

Клосе и смесения метод на А. Болен, където разликата се състои в различното съотношение между комби-

нирани принципи на съпоставителния и на директния метод; Х. Хачикян посочва още и метода на Уест, 

където водещ е принципът за обучение по чужд език на базата на четенето.  

А. Миролюбов и А Климентенко виждат разгледаните от тях методи като системи за обучение по чужд 

език, което успешно би се вписало като определение и за гореспоменатите методи. Като ги разделят по този 

начин, те обръщат внимание и на едно друго тълкувание на метода, а именно като”... способ за обучение по 

някои от аспектите на езика или видовете речева дейност. ” В този смисъл, те говорят за следните “.. методи 

способи за преподаване на чужд език: 

- обяснително-илюстративен метод 

- метод за организиране тренировка с цел репродуктивно овладяване инвариантните речеви единици 

- метод за организиране тренировка с цел рецептивно овладяване речевите единици в невариращи 

условия 

- метод за организиране на практика в репродуктвно използванена вариативните речеви единици 

- метод за организиране на практика в рецептивно използване на на речевите единици във вариращи 

условия 

- метод за организиране на продуктивна познавателна речева дейност 

- метод за организиране на рецептивна познавателна речева дейност. [1] 

Като водеща идея тук е посочено, че елементи от всички тези методи способи могат да се използват 

във всички етапи на обучението.  
3. Практическо приложение на някои от методите в часовете по чужд език на колежаните 
3. 1 Граматико-преводен метод. 

Изиграл е съществена роля за времето си и в България [2]. Днес като цяло е обърнато внимание на 

други методи, съобразени с нуждите и времето, в което живеем. Разглеждайки характеристиките на 

гореспоменатия метод, обаче, прави впечатление присъствието макар и на незначителни, но все пак типични 

за него елементи. Все още се използват упражнения за превод от езика - цел на родния език, състоящи се от 

несвързани помежду си изречения.  

За пример да посочим учебника Headway, по който работят колежаните в часовете по чужд език. В 

Headway-elementary /Grammar summary, с.53/ фигурира след-ното упражнение:  

Translate: 

1. I am a student.  

2. My sister isn’t at home. She’s at work.  

3. I live in a flat.  

4. My mother works in a bank.  

5. I don’t smoke.  

6. My father doesn’t like rock music.  

7. What do you do at weekends? 

8. John’s flat is in the center of town.  

9. Can I have a cup of coffee, please? 
3. 2 Аудиолингвален метод (АЛМ).  
Възникнал с избухването на Втората световна война и претърпял спад в широкото му приемане през 

60-те години, според съвременни източници, аудиолингвализма и негови-те принципи продължават да бъдат 
използвани и днес. Според теорията за обучение на АЛМ, Браун поставя на първо място принципа, който 
гласи, че”…изучаването на чужд език е основно процес на формиране на ме-ханичен навик [5]“. Смята се, че 
колкото повече се повтаря, толкова по-добре се запомня. Ето защо неизбеж-но правим връзка с някои 
упражнения от споменатия вече учебник, Headway. Например, упражнение 1 от стр. 14, където целта е да се 
затвърди задаването на общ въпрос в сегашно просто време с глагола “съм”(be): 

1. Ask and answer Yes\No questions about Mary and Martin 

About Mary 

Example: 

French? German? English? 

Is she French? No, she isn’t.  

Is she German? No, she isn’t.  

Is she English? Yes, she is.  

 



 

a. a doctor? a teacher? a journalist? 

b. eighteen? twenty-one? twenty-three? 

About Martin 

c. Smith? Jones? Peters? 

d. American? English? Scottish? 

e. a taxi-driver? a shop-assistant? a policeman? 

В този метод е обърнато внимание и на отношението на преподавателя към обучаемия. Положителният 

кратък коментар на учителя дава добър резултат в обучението.  

На семинар на лятно училище, състоял се в ИПКУ гр. Стара Загора, бе обърнато особено внимание на 

този момент, доказал своя ефект в обучението. Запознати с него от личен опит, колежаните – бъдещи учители 

в детската градина, приложили така нареченото ” одобрително потупване по гърба “, неминуемо ще се уверят 

в ползата от прилагането му.  
3. 3 Комуникативен подход (КП).  
Излишно е да споменаваме до каква степен нашето време налага ученето на английски език с цел 

успешно комуникиране. Комуникативното езиково обучение, другото наименование на КП, считано, че се 
доближава повече до подход отколкото до метод, поради по-голямата свобода в интерпретацията, която 
позволява, все пак е посочено сред методите, изброени от някои автори. От множеството му характеристики 
прави впечатление третирането на диалога.  

В тази насока обучението на колежаните напълно съвпада с изискването на КП, където диалозите се 
извършват с цел комуникиране, като обикновено не се заучават наизуст. Овладяли свободно общуването но 
английски език, студентите биха могли да го приложат на практика в детската градина.  

Една от задачите, разкриваща характера на КП е работата по двойки или групи. Упражненията от 
учебника на колежаните предоставя огромна възможност за развиване на такава дейност.  

Като задача, разкриваща характера на КП, Байрн (Byrne) предлага недовършени планове и диаграми, 
които обучаемите трябва да довършат като питат за липсващата информация. Такива задачи откриваме и в 
многократно споменавания учебник, с който си служат колежаните (Headway, pre-intermediate level, p. 14/2) : 

2. Work in pairs 
Student A Look at the chart on this page.  
Student B Look at the chart on page 119.  
Student A 
3. 4 Цялостна физическа реакция. 
Този метод е подходящ в самото начало на обучение на колежаните, но той предизвиква интерес 

главно поради спецификата на тяхната бъдещата професионална реализация. Като преподаватели в ДГ, те 
успешно биха приложили този метод. В този смисъл, той е вероятно най-удачният от всички споменати до 
момента. Бивайки забавен нагледен метод, изискващ вербална или невербална реакция, той буди не само 
интерес у децата, но е и ефективен начин за усвояване на чужд език.  

Според Браун, обучаването не може да бъде отделено от ученето. Ето защо, наред с методите е 
неизбежно да обърнем внимание и на стратегиите.  

 
Name and age Town and 

country 
Family Occupation Free 

time/holiday 
Present activity 

Miguel 
26 

     

Chantal 
34 

     

Emma 
15 

-Oxford 
-England 

-parents 
divorced 
-one brother 

-schoolgirl -pop music 
-every holiday 
with her father 
in Scotland 

-working hard 
for her exams 

Mario and 
Rita Cumino 
65 and 63 

-Siena 
-Italy 

-one married 
daughter 
-one married 
son 

-retired company 
director 

-opera 
-visit their 
daughter in 
America every 
summer 

-preparing to 
go to America 



 

 

ІІ Стратегии 

От гледна точка на обучението по чужд език са разграничени два вида стратегии: комуникативни и 
стратегии за учене.  

1. Комуникативни стратегии 

Браун твърди, че те са едни от източниците за грешки за изучаващите чужд език. Разгледани са четири 
стратегии: избягване (на непознатото); (погрешна употреба на) стандартни образци; молба за помощ към 
авторитета; превключване на родния език. Най- често при затруднения при изпълняване на дадена устна 
задача, колежаните преминават на родния си език като търсят помощ от учителя за конкретна дума или искат 
съвет за това как да изразят дадена своя мисъл.  

2. Стратегии за учене 
Мнозина специалисти са забелязали различната степен на усвояване на чуждия език от различните 

обучаеми. В действителност, всеки човек притежава определени способности, но въпреки това изследо-
вателите в тази област са стигнали до извода, че действието на различни стратегии за учене дава отражение в 
усвояването.  

М. Омали (O’Malley) и А. Чамът (Chamot)ги разделят на три основни категории: 
- метакогнитивни 
- когнитивни 
- соцоафективни. 
В първата група са включени планиране за учене, мислене за процеса на учене в момента, в който то се 

провежда, самонаблюдение и оценяване на ученето, след като дейността е завършена. Когнитивните 
стратегии касаят самия материал за учене, а последната група е свързана с взаимодействието на обучаемия с 
останалите обучаеми и/или учителя. [5] 

В този смисъл за изпълнението на огромна част от стратегиите са отговорни самите обучаеми. Освен, 
че може да насочва учещите към реализирането на тези стратегии, преподавателят може успешно да 
осъществи и третия посочен вид, а именно, да съдейства активно за работа по двойки като сам той може да 
участва като партньор в задачата, както и да повтаря при необходимост да дава обяснения и примери.  

Идеален метод за изучаване на чужд език все още не е открит, нито пък съвършени стратегии за 
усвояване, но това, с което мнозина специалисти се съгласяват е, че е добре да се използва от всеки най-
доброто, така че умело комбинирани да дадат положителен ефект.  
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Видове езикови умения. Според съвременното разбиране за езикови умения различаваме четири вида: 

слушане, говорене, четене и писане. Дж. Хармър ги разделя на рецептивни, към които отнася четенето и 
слушането и продуктивни, към които отнася говоренето и писането. Без да отрича удобството да разделяме 
уменията по този начин, като наблягаме на това, че първите две са пасивни, а втората двойка са активни 
умения, Х. Уидоусън твърди, че това определение не е особено полезно и предлага под лингвистични умения 
да разбираме уменията за говорене, чуване, съставяне и разбиране като те се отнасят до начина, по който е 
представена езиковата система, а начина, по който е реализирана тази система представлява комуникативните 
спо-собности, т. е. способности да кажеш, слушаш, пишеш и четеш.  

 
(Интерпретиране)

Разговаряне

говорене казване слушане чуване

(Интерпретиране)

Кореспондиране

съставяне писане четене разбиране

Схема от Уидоусън
 

Предложената от Уидоусън схема помага да видим нагледно разделението, за да разберем идеята му, 
че усвояването на лингвистични умения не гарантира като следствие придобиване на комуникативни спо-
собности по дадения език. Понеже способностите включват уменията, то не би следвало, обаче, да се твърди, 
че усвояването на уменията води до придобиване на способностите. Убеждението на горепосочения автор е, 
че не би трябвало да се споделя широкоразпространеното всеобщо съгласие за традиционно фокусиране на 
вниманието върху лингвистичните умения и не би следвало да се предполага, че след като веднъж са усвоени, 
едва ли не като автоматично следствие да идва придобиването на комуникативните способности. Несъмнено, 
мнозина ще се съгласят, че, за да бъде комуникативно компетентна дадена личност, е необходимо както 
овладяването на лингвистичните умения, така и притежаването на комуникативните способности.  

Въпреки неоспоримия факт за ползата от един такъв вид класификация, като предложения от 



 

Уидоусън, в тази разработка ще се придържаме в по-голяма степен към всеизвестното определение, споделя-
но от Хармър, още повече, че заключението на Уидоусън е, че “това, от което ученикът се нуждае е да знае 
как да съставя чрез акта на писане, да разбира като чете, да научи техниките на четене посредством писане и 
техниките на писане чрез четене”.   

Връзки между езиковите умения. Важността на всяко едно от уменията подтиква към размисъл как би-
ха могли да се развият във възможно най-голяма степен и четирите. Д. Нюнан ги разглежда като макро-
умения, а Браун изброява множество подумения, така наречените микроумения. Нюнан се обявява открито 
против разделянето на макроуменията в процеса на тяхното овладяване и набляга на интегрирания начин на 
усвояване, но едновременно с това в никакъв случай не отхвърля и фокусирането върху “едно или две умения 
като се изключват другите”. Все пак, надделява идеята, че макроуменията често се преплитат. Накратко, 
въпреки че в обучението по чужд език могат да присъстват упражнения, насочващи към овладяването на 
определено умение, безспорно по- полезно, дори по- естествено, а и по- забавно е такова упражнение, в което 
се комбинират действия, водещи до изграждане на повече от едно умения.  

Изграждане на езикови умения у колежаните. Едно от най-трудните за усвояване умения при овладя-
ването на чужд език е слушането. Разпознаването на отделните фонеми е от особено значение в английския 
език, понеже неправилното възприемане може да доведе до приемане на друго значение на думата, а оттам 
дори на цялото изречение. За да бъдат разпознати правилно звуковете е необходимо да бъдат добре усвоени. 
В упражненията по английски език, колежаните от специалност „Предучилищна педагогика и чужд език” 
(ПУПЧЕ) работят по учебника Headway, където присъстват задачи, подпомагащи разрешаването на посо-
чения проблем. Тази система за изучаване на езика не прави изключение и предлага набор от касети в помощ 
на успешното му овладяване. Присъстват както елементарни упражнения, свързани с повтаряне на думи, с 
разпознаване на еднакъв звук в двойка думи, определяне на кое от двойката написани изречения е произ-
несено, така и по-сложни задачи като например, слушане за извличане на информация и отговаряне на въпро-
си. Изграждането на това умение е от особена важност за колежаните. Като бъдещи учители в детската гради-
на, за тях е необходимо да развият усет към слушането и съответно да го предадат на своите бъдещи 
възпитаници, тъй като това е основният начин, по който на децата ще им бъде представен чуждия език.  

За да предизвика интерес при усвояването на това умение, обучаващият е необходимо да използва не 
само касетите, предвидени по учебната програма. Ето защо, идеята на Хю Ксиаокионг за включване на записи 
от новинарски емисии по радиото в часовете по английски език заслужава внимание, но още по-подходящо за 
колежаните от тази специалност е загатнатото от гореспоменатия автор предложение за използване на записи 
с истории, излъчени по радиото. Бъдещите учители ще работят с деца, така че да събуди не само интерес у 
децата, но и да улесни разбирането на съдържанието, както и да остави траен печат за образеца на типичната 
за езика интонационна схема, слушането на кратки драматизации би било особено полезна дейност. Това е  
едно от най-трудно усвояваните умения, затова следваме задължителните стъпки за улесняването на дейност-
та, свързана с него: предварително запознаване с нови думи; прослушване на текста; отговаряне на въпроси, 
свързани с него; обсъждане на текста и т. н.  

Ксиаокионг предлага друг начин да подходим към записания на касета текст. Идеята му е обучаваните 
да направят личен запис на касетата и да го прослушат според подходящия за тях вариант, било то на забавен 
темп с паузи или на по-бързия за тях, но фактически реален вариант, като същевременно сами се справят с 
непознатите думи, които срещат там като използват речници. Заключителната част на тази съвкупност от 
самостоятелни дейности е тест, представляващ въпроси към зададения запис. За да улесним обучаемите 
бихме могли да прибавим още един етап преди крайния тест, а именно, работа по групи, където би могло да 
се обмени информация, свързана не само с новите думи, но и да се обсъдят части от самия текст, които са се 
оказали проблемни по отношение на разбирането, а също така би могло да се обсъди и гледната точка на 
всеки участник от групата относно съдържанието на драматизацията и т. н.  

Друг начин, който бихме могли да използваме при този вид задача е след слушането на текста всеки от 
студентите да предложи част от пъзела, т.е. това, което е запомнил от слушания текст, така че крайният резул-
тат да бъде възстановяване на цялата картина, т.е. драматизацията. Нормално е след първото прослушване да 
не могат да се сглобят всички елементи, затова би могло да се слуша толкова пъти, колкото е необходимо за 
пълното възстановяване на текста. Това не би трябвало да е особен проблем, тъй като групата от обучаеми си 
помага взаимно и е естествено всеки да предлага различен елемент. Така мотивацията за концентриране на 
вниманието върху текста за слушане би се засилила и това би довело до успешно овладяване на умението.  

От една страна, възприемането на езика, което става главно чрез слушането е необходимо, за да бъде 
реализирано говоренето. От друга страна, става ясно от посочените упражнения за слушане, че за да бъде 
добре разгърната и пълноценно проведена дадена дейност за усвояване на първото посочено умение, неиз-
бежно стигаме до намесата и на други умения и най-вече умението за говорене. В тази връзка интерес предиз-



 

виква работата на С. Сакиан, свързана с радиопрограмата на английски език “Какъв е този звук?”. Тази про-
грама, според автора на статията, представлява състезание, свързано с отгатването на звук от действие и 
коментари на водещия относно правилността на догадките, направени от различни слушатели. Записана на 
касета от преподавателя и пускана на части, така че да могат и студентите да направят своите предположения, 
задачата е интересна и мотивира студентите в търсене на подходящи думи да изразят своето предположение, 
т. е. обогатява техния речник и помага за тяхното ентусиазирано участие в говоренето, а също така изостря 
тяхното внимание при слушането на различните предположения.  

В много случаи, за преподавателя е трудно да провокира студентите да говорят. За да проявят желание 
да направят това, е необходимо да бъде предизвикан силен интерес у обучаемите. Идеята на Дж. Хемеи е 
забележителна и лесно приложима, като се има предвид доброто оборудване с техника в колежа. Авторът на 
статията предлага обучение с видео в часовете по английски език. Гледането на кратък видеофилм дава въз-
можност да говорим не само за съдържанието му, но при стопиране на кадъра, както предлага Хемеи, можем 
да насочим вниманието на студентите върху изражението на лицето, емоции, реакции и т. н. Запознаването с 
невербалния език на носителите на чуждия език позволява на студентите по-добро разбиране на самия 
видеофилм, а те от своя страна лесно биха могли да предадат тези изразни умения на своите бъдещи 
възпитаници в детската градина.  

Като споменаваме умението за говорене, не можем да пропуснем произношението. За да стигне в пра-
вилен вариант до децата и за да не се затвърдят неправилни навици в тази ранна възраст, наложително е доб-
ро усвояване на произношението от техните бъдещи преподаватели. В своя разработка върху преподаване на 
произношение по английски език, Ч.Фантжи предлага да се използват песни, игри и скоропоговорки, тъй като 
това може да помогне за нарастване на мотивацията у студентите и стремеж за усъвършенстване на произ-
ношението. Той съветва да се използват достатъчно прости песни, за да могат обучаемите да упражнят 
ударението, ритъма, както и отделните звукове. Тези дейности са полезни не само за развиване на умения у  
колежани, но биха помогнали и за бъдещата им работа като учители. При студентите от специалност ПУПЧЕ 
на овладяването на умението за говорене трябва да се набляга през целия период на обучение. Отново можем 
да споменем кратката драматизация като средство за подтикване на студентите към говорене. По този начин 
те ще затвърдят онези навици и умения, необходими за успешно предаване на съдържанието на идеи на 
английски език. Колкото повече възможности за слушане и говорене създаваме, толкова повече тези умения 
ще се развиват у колежаните. Една такава възможност са часовете по разговор. Като се има предвид 
специалността на студентите, такава учебна дисциплина не е предвидена, но това не пречи да включим такива 
елементи при обучението.  

В своя статия У. Бикърдайк твърди, че е неуместно да се наименуват някои часове като часове по 
разговор. Като първа причина той изтъква, че разговорът се провежда от малък брой събеседници, обик-
новено, не повече от двама или трима. На второ място посочва, че темата на разговора се избира от единия от 
събеседниците и никога не бива наложена отвън. И накрая, не е задължително да се съобщава нова 
информация, а би могло общуването да е единствено израз на дружелюбно отношение. Ето защо, според него, 
тези часове, провеждащи се в учебните зали би следвало да се наричат дискусионни. За да бъде проведено 
истинско обсъждане, обаче, е необходимо едно много добро владеене на чуждия език. Въпреки възмож-
ността, която дават големия брой часове по английски език в колежа за достигане на трето ниво(intermediate), 
все пак, за студентите от специалност ПУПЧЕ е по-подходящо да се наблегне на провеждането на часове, 
описани по-горе като часове по разговор. Не дискусии, а елементарни кратки разговори ще бъдат предмет на 
обучение на децата, затова, макар и да е желателно бъдещите учители да владеят добро ниво на говорене на 
английски език, уместно е да бъдат също така добре подготвени и разиграни многократно ситуации и кратки 
разговори, пригодени за бъдещата им работа.  

Изхождайки от тази гледна точка, не би трябвало да пренебрегнем уменията за четене и писане. Въпре-
ки че децата от детската градина не могат да четат и пишат, това не пречи да бъдат запознати с графичното 
изразяване на речта. Без да бъдат специално обучавани, би могло да се сложат различни надписи в детската 
градина, например в банята да бъде залепено”Wash your hands!”. Любознателните деца биха се забавлявали да 
разглеждат буквите всеки път докато си мият ръцете, така зрително ще възприемат тези знаци и в един по-
късен етап в училище това би им помогнало. Любопитството на децата не би следвало да остане без 
обяснение и когато попитат какво означава това изречение и как се чете, да бъдат запознати с новата за тях 
информация. За да бъде осъществена тази идея е необходимо техните учители да са усвоили построяване на 
повелително изречение, правилен правопис и произношение.  

 Четенето на литература от автори от различни краища на света, написана на английски език, свързана 
с обучението на децата би помогнало при бъдещото професионално усъвършенстване на колежаните. Ето 
защо у тях е необходимо до бъдат изградени навици за четене. Б.Джонсън изразява мнение, че четенето би 



 

трябвало да е съпътствано от поне една цел, в противен случай то ще протича бавно и неефикасно. Преди да 
преминем към самото четене е необходимо да се определи целта на това четене (например, въпроса/ите, на 
които търсим отговор). След това, по време на самото четене е необходимо да търсим отговора в текста. И 
накрая, след прочитането да можем да дадем отговор. По време на тези три фази на четене бихме могли да си 
поставим различни цели, но преминавайки през всяка една от тях, би следвало да преследваме определена 
цел, за да бъде успешен процесът. Д. Нюнан обръща особено внимание на теорията за предварително знание, 
според която четенето е процес на взаимодействие между това, което читателят знае по дадена тема и 
предмет и това, което писателят пише. Ето защо за да добият пълна представа за прочетеното на английски 
език, студентите е необходимо да получат предварително знания относно културата, историята и т. н. на тази 
нация,  както Браун цитира Кларк и Силбърстайн, умението да четеш зависи от ефикасното взаимодействие 
между лингвистичното знание и знанието за света. За тази цел на помощ идват постерите, богати на културна, 
историческа и научна информация, свързана както с Великобритания, така и със САЩ. Те са съществена част 
от украсата на езиковия кабинет и при всяка възможност се извършва подмяна и така актуализираната 
информация не остава никога незабелязана от студентите. Новите материали будят интерес у обучаемите и ги 
подтикват към самостоятелно четене, което от своя страна води до обогатяване на речниковия им запас. 
Освен това, студентите несъзнателно са си помогнали за усвояване на умението изискващо най-голяма 
подготовка – писането.  

Браун смята, че целите на четенето се постигат най-добре, когато се осъществи взаимовръзката с 
останалите умения, като от особена важност е връзката четене-писане. Кам-юн У предлага, както той го 
нарича метод за обучение ”Прочети и сподели”. Това е интересен начин, при който ” уменията за говорене и 
писане са обединени в упражнение за четене” и представлява следното: подбор от страна на обучаемите на 
приятен за четене текст; записване на два въпроса, свързани с избрания текст; отговаряне на тези два въпроса 
на отделен лист; кратко представяне на избрания текст пред колегите-студенти; групиране по двойки в 
зависимост от интереса към подбрания от всеки студент текст; прочитане на текста на партньора; отговаряне 
на двата въпроса на отделен лист; и накрая, обсъждане на отговорите на въпросите по двойки. За да бъде 
приспособен, така че да е полезен за колежаните от специалност ПУПЧЕ, можем да поставим условие 
изборът на текст да бъде ограничен в рамките на детската литература. Така се постига подпомагане в подго-
товката по съответната учебна дисциплина, а оттам и по-голяма компетентност на колежаните по отношение 
на множество приказки, песни, разкази и истории, елементи, които биха могли да използват в по-нататъшното 
им реализиране като учители. Като друг начин за развиване умението за писане бихме могли отново да спо-
менем кратката драматизация, но този път колежаните могат да опитат да напишат сами такава, а като краен 
етап да я изиграят. От значение за студентите е да съставят сценарий от елементарен тип, като подбират 
подходящи думи и прости изрази, тъй като това би било важно за бъдещата им професия.  

Друг метод за комбинирано развиване на езиковите умения е споменатото вече обучение с видео на 
Хемеи. Тя доразвива тази идея като предлага упражнение, в което се спира на детайли от филма. Добавена е 
задача, състояща се от въпроси към материала и отговори, които имат нужда от обяснение, което фактически 
се явява довършване на мисълта. Така студентите развиват не само умение за слушане, но и за четене (при 
прочитане на въпросите) и писане (при довършване на отговорите). Ето част от посочената примерна задача: 

 “Why is Alexandra sad? 
1. Alexandra likes the U. S. A but she……………………..           
2. Alexandra was glad to receive the letter from home, but it………………… 
3. Alexandra loves the Stewards and the Minas, but she………………………” 
Писането би могло да се развие и самостоятелно в задача без участие на други умения. В своя разра-

ботка върху творческото писане Кастило и Хилман предлагат писане с форма. Тази изключително добра идея 
представлява съставяне на кратко стихотворение, което се изписва под форма, свързана с неговото съдържа-
ние. За пример можем да посочим стихотворение, в което се говори за морето и самото то да се напише с 
букви, рисуващи вълни, а ако съдържанието е свързано с рибаря, текстът да бъде написан под формата на 
лодка. Като се има предвид необходимостта на децата от често ангажиране на вниманието им с различни 
неща, появата на такава картина при изучаването на кратко стихче, което би могло да бъде написано и от 
самия учител, би внесло положителна промяна в обстановката. Тази задача дава възможност да постигнем 
успех в изпълнението на две цели - изграждане на умение за писане у студентите и обогатяване на обучае-
мите с идеи за бъдещата им работа. Посочените до тук упражнения показват възможността да развием както 
всяко умение поотделно, така също да изпълним задачи, в които се преплитат повече умения.  

При развиване на различните езикови умения у колежаните, ролята на преподавателя остава в голяма 
степен същата. Той планира и ръководи дейността, съветва, подкрепя, насърчава, мотивира, подбужда към 
мислене, инструктира, насочва, наблюдава и оценява. Според Хармър, ролята на учителя при четене е на 



 

организатор, който дава инструкциите и определя времето за извършване на дейността; на наблюдател, който 
оценява напредъка на обучаемите и преценява достатъчно ли е отпуснатото време; на организатор на ответна 
информация с цел проверка на това дали задачата е успешно проведена и накрая на подбудител, който 
насочва вниманието на обучаемите към важните особености в текста. При развиване на умение за слушане 
той определя следните роли: организатор, който изяснява целта на слушането и дава инструкции как тя да 
бъде постигната; лице, отговорно за работата с използваната техника и подготвено за подходящия момент на 
нейната употреба, организатор на ответна информация, за да провери доколко успешно е изпълнена задача, 
както и подбудител, който насочва вниманието върху разнообразието на говоримата реч и провокира 
обучаемите към чувствителност към осъзнаване на особеностите. За развиване на умението за писане Хармър 
посочва най-напред необходимостта от някой, който да мотивира обучаемите да пишат, да им даде ако е 
необходимо информация и някои думи и изрази и накрая да даде положителни отзиви за написаното и да 
предложи корекции при необходимост. При дейности, свързани с говоренето, ролята на преподавателя е да 
помогне при необходимост, дори може да участва в дискусия, например, но без да доминира неговото 
присъствие и когато прецени да обърне внимание на допуснатите грешки.  

Избирането на момента за коригиране е от особена важност. Често може да бъде трудно да се определи 
дали е по-добре да се изчака, за да не бъде прекъсната мисълта на студента или за да не доведе това до 
неувереност у него при довършване на започнатата дейност. От друга страна, ако не бъде поправена на време, 
грешката би могло да бъде затвърдена като знание и би било много по-трудно да се справим с нея по-късно. 
Тези проблеми съпътстват и изграждането на останалите умения. Друга трудност, която Хармър посочва е 
невъзможността на обучаемите да се справят със задачата, поради неточното определяне на тяхното езиково 
ниво от страна на преподавателя в резултат, на което те срещат трудности при изпълнението или 
неподходящото отношение на обучаващия към обучавания, когато очаква незабавно изпълнение на задачата, 
без да се съобразява с факта, че уменията се изграждат постепенно и понякога е необходима помощ.  

Умението за слушане е умението, което изисква най-много усилия от страна на студентите. Дали, 
обаче, е най-нужното? Спокойно можем да кажем, че за един достоен член на съвременното общество е 
еднакво важно развиването на всяко едно от четирите умения. От друга страна, като се има предвид бъдещата 
работа на колежаните от специалност ПУПЧЕ, безспорно приоритет при изучаването на английски език би 
трябвало да имат уменията за слушане и говорене.  
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Качеството на обучение в колежанското образование зависи от редица фактори. Като система от педа-

гогически условия, дейности и обстоятелства те се проявяват като елементи на съвкупната причина за пости-
гане едно или друго равнище на качеството. В центъра на процеса на обучение стои преподавателя и осъще-
ствяваната от него професионално-педагогическа дейност, в която активно участват обучаваните студенти. Те 
са непосредствените “потребители” на педагогическите и методически дейности на преподавателя. Изгражда-
нето на студентите като творчески личности в професионалната им подготовка за ефективна реализация е 
сложен и продължителен процес на формиране разгръщане и усъвършенстване на способностите им, в който 
важна роля играе индивидуалната работа на преподавателя със студента в педагогическите практики.  

Цел на настоящата разработка е да представи някои начини и подходи за осъществяване на методиче-
ска помощ и контрол на колежаните-бъдещи учители в детската градина по време на различните педагогиче-
ски практики, свързани с формиране на елементарни математически представи и понятия. За реализирането 
на тази цел поставихме следните задачи: чрез системен методически контрол върху наблюдавани ситуации 
студентите да се приучат към правилно наблюдение, анализ, самоанализ и способност за отстраняване на 
допуснати грешки; увеличаване дела на самостоятелна работа на студента в подготовката на план-конспекта 
за дадена ситуация, в реализирането му и участие в методическия анализ на педагогическата ситуация.  

Педагогическата практика има за цел студентите да придобият определени навици за практическа 
работа. Тя се провежда във ІІ и ІІІ курс на колежанското образование, допълва и разширява теоретичните зна-
ния на студентите, свързва обучението с бъдещата дейност на специалиста. Студентът придобива интерес към 
тази дейност, като акцентът пада върху професионалната насоченост. Характерно за педагогическата 
практика се явява съчетаването на учебното и практическо съдържание - непосредственото овладяване на ме-
тоди, техники и други средства за квалифицирани действия на основата на изучените специални дисциплини. 
Тя е свързана също с провеждането на наблюдение и постановка на несложни експерименти, провежда се под 
ръководството на методика, който определя характера на изпълнение на задачите от студента, осъществява 
организационна и направляваща дейност. Чрез педагогическата практика студентът се адаптира към новите 
условия и среда в които ще го постави бъдещата му професия.  

Студентите от специалност „Предучилищна педагогика и чужд език” (ПУПЧЕ) в Педагогическия ко-
леж, гр.Добрич на ШУ „Епископ К. Преславски”  по време на обучението си преминават през следните видо-
ве педагогическа практика: хоспитиране, текуща педагогическа практика и преддипломна педагогическа 
практика. В дисциплината “Формиране на елементарни математически представи и понятия” (ФЕМПП) са 
предвидени лекции, семинарни упражнения и хоспитиране. В семинарните упражнения студентите решават 
различни задачи с методически характер на основата на получените теоретични знания. Хоспитирането се 
провежда в рамките на 15 часа, 7 от които се реализират под формата на видео хоспитиране. Това са часовете, 
в които студентите имат възможност да видят практическата реализация на различни теоретични постановки. 
Те получават по-пълна представа за структурата на педагогическата ситуация в детската градина, свързана с 
формирането на елементарни математически представи и понятия; практически-нагледно се запознават с 



 

различните структурни моменти и тяхното реализиране в процеса на ситуацията; наблюдават различни под-
ходи за въвеждане на едно или друго математическо понятие чрез използване на различни принципи и методи 
на обучение; запознават се с начина на използване на различни дидактични средства /колективни и индиви-
дуални/, които до голяма степен подпомагат децата във формирането на представа за абстрактните 
математически понятия; наблюдават различни начини на организация и реализация на дидактични игри и 
упражнения с цел затвърдяване на формираните математически представи и понятия. 

Хоспитирането се осъществява под формата на непосредствено наблюдение на различни педагогиче-
ски ситуации,  реализирани на живо от базови учители и чрез запис на такива на видео касети. Както едната, 
така и другата форма на хоспитиране имат своите предимства. Ползването на видео записи на различни 
педагогически ситуации в детската градина позволява при методическия анализ методикът неколкократно да 
се върне /използвайки възможностите на техниката/ и насочи вниманието на студентите към определени 
методически особености. Живото наблюдение на работата на базовият учител пък дава възможност във всеки 
един момент да са следи поведението на учителя и децата, както и живият контакт, който се осъществява 
между тях. Емоционалното възприятие в този случай е много по-силно. 

За реализиранезадачите на изследването със студентите предварително уточняваме особеностите на 
педагогическия анализ, извършван след педагогическото наблюдение. Непосредственото наблюдение дава 
най-богата и ценна информация за учебно-възпитателния процес. То осигурява в най-достатъчна степен все-
странно изучаване на главното в педагогическата ситуация и дейността на младия учител и децата. Затова от 
студентите се изисква да записват всички наблюдавани педагогически ситуации /въпроси на учителя и 
отговори на децата/. Преди всяка педагогическа ситуация се съобщава темата, целите и задачите, които е по-
ставил базовия учител. След това на студентите се поставят задачи  в процеса на наблюдение да: определят 
основната организационна форма, която е използвана; открият и определят структурните елементи на педаго-
гическата ситуация; открият използваните принципи и методи;  проследят до колко и как се реализират осно-
вните цели и задачи, които си е поставил базовия учител;  определят кое математическо понятие се формира в 
процеса на педагогическата ситуация, която наблюдават; проследят какви дидактични игри и упражнения се 
провеждат с цел затвърдяване на формираното математическо понятие. Подобни задачи се поставят както на 
цялата група, така и персонално на отделни студенти. В процеса на наблюдение в графа “Забележка” се 
отбелязват онези моменти в педагогическата ситуация, които са им направили по-специално впечатление или 
относно които имат някакви въпроси, забележки или друго виждане за представяне на нещата. 

Помощта, която се оказва на студентите с въвеждането на специални тетрадки по време на наблю-
даваните ситуации в процеса на хоспитиране, се оказва особено ценна. С предварителното поставяне на гру-
пови и индивидуални задачи студентите излизат от ролята си на пасивни наблюдатели. Въз основа на придо-
битите до момента теоретични знания и поставени задачи те насочват своето внимание към най-съществените 
възлови моменти. Придобиват умения да ги откриват, да проследяват цялостното им развитие като следят за 
специфичните методически особености и тяхното приложение. Воденето на специални тетрадки се оказа 
особено ценно и при конференцията в която се извършва методически анализ на наблюдаваната ситуация. В 
резултат на така организираното наблюдение и получените до момента теоретични знания се повишава 
активността на студентите по време на конференцията. Помощта която методикът оказва е свързана с: 
откриване на методическите пропуски в знанията на студентите и навременното им попълване; поставяне  
студентите в проблемни ситуации свързани с разрешаването на въпроси от методически характер в които 
методикът съдейства за изява на творческите способности на всеки практикант; поощряване активно изяви-
лите се студенти, изказали лично мнение и позиция по разглеждания проблем и предложили други алтерна-
тивни методически подходи за реализирането на дадена ситуация; предизвикване дискусия по даден методи-
чески проблем, в която се установява нивото на теоретичната подготовка на студента и помощта от страна на 
методика за навременното попълване, конкретизиране и доуточняване на забелязаните слабости в работата. 

При текущата педагогическа практика студентите вече сами подготвят и изнасят различни педагоги-
чески ситуации в детската градина по предварително зададена тема от ФЕМПП. След подготовката на план-
конспекта студентът се ползва от възможността за консултация с методика за доуточняване и окончателно 
оформяне на различните моменти в педагогическата ситуация, които са били предварително планирани. 
Текущата педагогическа практика е най-трудна за студентите. Това е първият пряк контакт на студента в 
ролята на учител с децата. За справяне с конкретната ситуация той трябва да прояви определени качества в 
съчетание с теоретични знания, което да доведе до определена практическа изява. По време на текущата 
педагогическа практика студентите притежават по-голям обем от теоретични и практически знания. Акцентът 
на оказваната помощ от страна на методика пада върху предварителната подготовка на план-конспекта и 
посочването на специална литература, която би го улеснила в предварителната подготовка. Специалистът 
насочва вниманието на студента и към подбора на подходящи дидактични игри и упражнения за затвърдяване 



 

на формираните елементарни математически знания, както и за реализиране на необходимата емоционалност 
в педагогическата ситуация. 

Преддипломната педагогическа практика е заключителна в цялостната практическа подготовка на сту-
дентите. Тя се реализира в рамките на един месец в който студентът организира и направлява всички режим-
ни моменти в дадена група на детската градина. По време на нейното привеждане практикантът е приключил 
изцяло с теоретичната си подготовка и разполага с достатъчно знания и умения за справяне с нови ситуации. 

Наблюдава се една съществена слабост в работата на редица студенти. Недостатъчно задълбочена 
предварителна подготовка свързана с изготвянето на план-конспекта, като разчитат изцяло на помощта на 
специалиста. Реализирането на пълноценен учебно-възпитателен процес изисква едновременните усилия 
както на специалиста, така и на студента. Ето защо помощта която специалистът оказва е тясно свързана с 
дела на самостоятелната работа на студента практикант. Връзката между дела на самостоятелната работа и 
оказваната помощ от страна на специалиста може да се представи чрез следната схема  Колкото делът на 
самостоятелната работа на практиканта и оказваната помощ от страна на специалиста е по-малък /по-голям/ 
толкова по-малки /по-големи/ са и показаните резултати по време на педагогическата практика от студента. 
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Съществено влияние оказва и надареността, която е тясно свързана с притежаването на педагогически 

способности или липсата на такива. Наблюдението и опитът показват, че при липса на педагогически 
способности студентът подхожда с нежелание към работата и обикновено дела на самостоятелната му работа 
е малък. В такива случаи помощта, която се оказва от страна на методиста е в по-голяма степен.  При наличие 
на педагогически способности, студентът подхожда с интерес и желание и дела на самостоятелната работа е 
доста по-голям. Тогава намесата и помощта на методиста е значително по-малка. 

Различната степен на подготовка и самостоятелна работа на студента до голяма степен предопределя 
необходимостта от допълнителна помощ от страна на специалиста. Преподавателят поставя задачата и 
определя пътя за нейното решаване, а намирането на средствата за това и самото решение се извършва от 
студентите. У студентите се формира умение за творчески подход при решаване на различни задачи и умения 
за анализ на собствената им работа. От тях се изисква самостоятелен избор, дозировка, отчитане на резултата. 
Все още има какво да се желае по увеличаване дела на самостоятелната работа в процеса на практическата 
подготовка на колежаните. Необходимо е преди всичко да се усъвършенства стилът на работа на преподава-
теля и студентите. От пряк изпълнител преподавателят да стане ръководител, а студентите от пасивни обекти 
на въздействия да бъдат дейни участници в учебния процес. 
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През последните години настъпиха промени в обществения живот, които слагат отпечатък и върху 

образованието. В новите условия на пазарно стопанство се изисква подготовката на специалисти, които бързо 
да се ориентират съобразно нуждите на образованието. Новите изисквания на съвременния свят, поставят 
пред учителя едно огромно предизвикателство: “да предложи на младото поколение едно образование и едно 
възпитание, които да са издържани според съвременните изисквания и стандарти на Европа и което да отчита 
социалните и културните особености на съответната страна”[5].  Ефективността на дейността на съвременния 
учител зависи от предварителната му подготовка и изграждането на неговата професионално-педагогическа 
компетентност чрез организирана дейност. “Основните аспекти на педагогическата дейност са информацион-
но-съдържателни, организационно-методически и мотивационни  и са пряко детерминирани от съвкупността 
от социални изисквания и условия, психолого-педагогически принципи и организационно-методически 
условия на работа”[4]. Това налага при подготовката на педагогически кадри да се изисква солидна теоретич-
на и методическа подготовка, съчетана със съвременни личностни качества, придобити в процеса на обуче-
ние. Методическата подготовка е важен компонент в цялостната подготовка на бъдещия учител. За израст-
ването на студентите като добри бъдещи учители, които могат да преподават учебното съдържание свързано 
с природната среда е необходима методическа подготовка, включваща усвояване на система от принципи, 
методи, прийоми, форми на работа и т.н. Заедно с теоретичната подготовка бъдещите учители усвояват и 
редица практически умения, за да са висококвалифицирани и професионално компетентни.  

Цел на настоящата разработка е да разкрие футкциите и мястото на опитите с природни обекти и явле-
ния и методическата подготовка на студентите за използването им в процеса на обучение на учениците в 
началното училище. Необходимо е студентите-бъдещи начални учители по дисциплината «Технологии на 
обучението по природознание и родинознание» (ТОПР) да разглеждат методическите особености при 
представяне на елементарни опити. Това се налага от следните изисквания.  

1. В държавните образователни изисквания за учебно съдържание [2] за културно-образователната об-
ласт „Природни науки и екология” се посочва, че в различните класове и образователни степени ученикът ус-
воява знания, умения и отношения за: описание, разпознаване и групиране на организми, материали, вещест-
ва, природни явления и процеси, като постепенно овладява терминологията; проследява взаимодействието, 
изменението и развитието на природните обекти; използване на първични /наблюдения, опити/ и вторични 
/схеми, графики, модели/ източници на информация за процеси и явления от живата и неживата природа; 
практическа работа с уреди, апарати, вещества, смеси, природни обекти; установяване и анализиране  вътре-
шни връзки между процесите в природата; прилагане на усвоените закономерности при решаване на практи-
чески задачи; използване на изследователски подход при решаване на проблеми от живота.  

2. Обучението по «Роден край и природознание» в началното училище има за задача да даде знания на 
децата за основните компоненти на околната среда. В уроците често се използват опити за възпроизвеждане в 
лабораторни условия на природно явление, запознаване с особености на обекти или със свойства на вещества.  



 

За да се изпълнят тези опити, учителя трябва да има нужната методическа подготовка и да владее правилата 
за безопасна работа, защото в учебника и в учебната тетрадка не винаги са посочени последователните дей-
ствия, които трябва да извършат учениците. Опитите имат голямо значение за развитие на познавателните 
способности на учениците, на креативността им. Опитите дават възможност учениците да се запознаят с 
различни процеси, със свойствата на различни природни обекти, да разберат някои природни явления. Това 
налага необходимостта студентите-бъдещи учители да ги използват в бъдещата си работа. 

3. От особеностите на познавателните процеси възприятие, памет, мислене на децата от началната 
училищна възраст с които ще работят бъдещите учители. За развитие на възприятието в началната училищна 
възраст от голямо значение са анализът и обобщението. Този процес се улеснява при съчетанието на 
обучението с практическа дейност и оптимално използване на речта. Така постепенно умението да се 
възприема преминава в наблюдателност. В тази възраст съхранението е по-кратко и липсва избирателност на 
паметта. Преобладава механичната памет. Най продуктивно е запомнянето на нагледен материал. Най-добре е 
развита двигателната памет, която е в основата на формиране на навиците. Мисленето на учениците в начал-
научилище се определя от опита. То е свързано с практически действия и с речта. Учениците от тази възраст 
оперират с много конкретни образи поради ограничеността на опита, който имат. В процеса на извършване на 
опити се развиват трите вида мислене: практическо, образно и словесно-логическо. Тези особености на 
познавателните процеси изискват при изучаване на обекти и явления да се използват опити. 

За да бъдат добри учители е необходимо студентите да овладеят специализирани знания, умения и на-
вици. Те се овладяват по време на теоретичната и практическата подготовка. В часовете по ТОПР студентите 
усвояват определени знания и чрез учебни задачи ги затвърдяват и формират определени умения. В упражне-
нията по ТОПР  студентите се запознават с методиката на работа при провеждане на опити с цел да получат 
знания за значението на опитите, за организацията на опитната работа, последователността при извършване 
на опити и безопасност на работа. При запознаване със значението на опитите на студентите се посочва, че 
основната цел на опитите е да доведат учениците до осмисляне на знанията в определени практически ситу-
ации. Чрез тях се изучават някои явления, които не могат да бъдат наблюдавани непосредствено в природата. 
Опитите развиват детската наблюдателност, насочват вниманието на учениците към разкриване на причинно-
следствени връзки между явленията и формулиране на изводи. Чрез опитите учениците получават сетивни 
възприятия, необходими за разкриване на същността на изучаваните обекти, вещества, явления. Използват се 
при запознаване на учениците с неживата природа: например при изучаване на свойства на веществата и 
телата, агрегатни състояния на веществата, кръговрат на водата, движение на въздуха, факторите на средата и 
др. При запознаване с живата природа: при изучаване на растенията и при доказване на връзката между 
живата и неживата природа. След това студентите се запознават с двата варианта на опити като съдържание:  

1. Посредством моделиране, т.е. предметите и явленията се изследват чрез модели. Моделът изкустве-
но репродуцира отделни съществени страни на предметите и явленията. Той е опростяване, приближаване и 
схематизиране на действителността. “Моделирането подпомага извънредно много ученика в познавателната 
му дейност както на равнището на сетивното познание, така и на равнището на абстрактното мислене, поради 
това че извежда на преден план съществените свойства на моделираните обекти.”[1] Посочват се примери: 
опитните постановки за представяне движението на Земята, смяната на деня и ноща, движението на въздуха, 
кръговрата на водата, валежи и др. 

2. Работи се с реални обекти в реални условия и действия. Посочват се примери: при запознаване със 
свойствата на веществата, съставът на веществата, опити с растения и др. В този вариант се работи с реални 
обекти и дейността е свързана повече със сетивно осмисляне. 

Студентите се запознават с организацията на опита. Той е в зависимост от дейността на учителя и уче-
ника: демонстрационен – учителят или ученикът прави опита пред класа и се използва за демонстриране 
дадено явление и за потвърждаване на представена словесна информация.; индивидуален – всеки ученик 
изпълнява опита самостоятелно; групов – учениците работят по групи, за да решат поставената от учителя 
задача. Студентите анализират активността при трите варианта: При груповото обучение се обменя по-голям 
обем от информация и те усвояват повече знания, при индивидуалния има възможност за диференциране на 
поставените опитни задачи в зависимост от индивидуалните особености на учениците-интереси, предпочита-
ния и умения. Много важно е бъдещите учители да знаят какъв опит ще правят, защо го правят, какво значе-
ние има за дейността на учениците и какъв е познавателният му  ефект. 

Предварителната подготовка на учителя за провеждане на опити в началните класове включва: добра 
лична подготовка – учителят да има добри научни познания за обектите и явленията, методическа подготовка 
за извършване на опитите, изградени умения и навици за практическа работа; добра предварителна подготов-
ка на материалите и пособията за извършване на опитите – да се използват лабораторни съдове, прибори и 
принадлежности; ако няма необходимата материална база може да се използват подръчни средства; предвари-



 

телно извършване на опита – учителят да е извършил опита предварително, за да е сигурен, че ще бъде прове-
ден успешно; предварителната подготовка към опитната работа налага непременно да се включи и задълбоче-
но обмисляне на беседата, осигуряваща самостоятелно участие на учениците в разглеждане на поставената 
задача. Важно е учителя да подпомогне учениците да осмислят видяното и да стигнат до същността на явле-
нието или обекта. Така ще се преодолее прекъсването на връзката между опита и теоретичните знания и 
провеждането на опита само за да бъде проведен. 

Студентите се запознават с необходимостта преди да започнат да провеждат опит с учениците да 
направят инструктаж за безопасност и за последователност на действията при провеждане на опита. При 
представяне на опити на учениците може да спазват следната структура: изясняват се използваните пособия, 
опитни материали, технически средства, вещества и обекти, свързват се с необходимата безопасност; инст-
руктаж за начина на работа; насочване на вниманието; осъществяване на опитните действия; отчитане и 
анализиране на резултатите; формулиране на изводи и осмисляне на знанието за обекта. Така представяме 
последователността във вид на обобщено предписание или схема, всеки от пунктовете на която указва 
насочеността на дейността, служи като ръководство при установяване на пътя и способите на действие. 

На студентите се поставят учебни задачи от типа: Да опишат последователността при извършване на 
конкретни опити включени в учебното съдържание на началното училище. Да посочат в кои момент на урока 
и с каква цел използват опитната постановка. Да разработят беседата свързана с опита и др. Особено полезни 
са педагогическите ситуации когато студентите представят опитни постановки.  

Със студентите се разглеждат и самостоятелни опити. В учебното съдържание са предвидени само-
стоятелни опити и опити, които изискват продължителни наблюдения. Такива са например опитите, при 
които се работи с реални обекти – проследяване растежа и развитието на растението от семето до развитието 
на стъблото, листата и цветовете; развитието на растението в зависимост от факторите на средата и др. Така 
въз основа на опитите учениците откриват зависимостта между организма и средата; виждат връзката между 
условията и развитието и на тази основа да правят изводи. Чрез тях се формира умение да извършват подхо-
дящи за възрастта им опити за проверка на научни закономерности и да изследват определени свойства на 
обектите; стимулира се интереса на децата. Самостоятелните опити се извършват в домашна обстановка, в 
природата, в живия кът и др., в извънурочно време но са свързани с урочната дейност и я подпомагат. Посоч-
ва се на студентите, че ефективността при изпълнението на самостоятелните опити, зависи от това, как учени-
ците осъзнават необходимостта от провеждането им и дали довеждат опитите до край и оформят ли самосто-
ятелни изводи. При поставянето на опити за самостоятелна работа учителят трябва да се съобразява с индиви-
дуалните особености и интереси на учениците. Необходимо е да има добра организация и да се осъществява 
постоянен контрол. Учителя непременно проверява изпълнението. Отчитат се резултатите и се правят изводи. 

От казаното до тук се вижда необходимостта от включване на упражнения в учебната програма на 
дисциплината технологии на обучението по природознание и родинознание изучавана от студентите в 
колежанската специалност “Начална училищна педагогика и чужд език”, които да дават методически знания 
на студентите и да усъвършенстват уменията им за лабораторна работа. Включването на елементарните опити 
като компонент на методическата подготовка на студентите по роден край и природознание е съобразено със 
съвременните изисквания, които се предявяват към образованието на студентите и с необходимостта от 
приложението им в бъдещата преподавателска работа по роден край и природознание в началното училище. 
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IN ACQUAINTING CHILDREN WITH NATURE 
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Abstract: In the recent years, in connection with the development of the mass media and their penetrating in 

all spheres of social life, there are observed changes in children’s life, which necessitate alterations in children’s 
education. It is watched alienation from nature and decreasing the experience connected with it. Children more and 
more loose their contact with nature. That’s why the teacher has to help children by all activities to become well 
acquainted with nature, to contact with the environment, to teach them to love nature and to protect it willingly. By 
this research we aim at analyzing the possibilities of the out of class activities for stimulating the creative abilities of 
the  children at the primary school and forming new attitude to nature.  
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В последните години във връзка с развитието на средствата за масова информация и навлизането им 

във всички сфери на обществения живот, се наблюдават промени и в живота на децата, които налагат да се 
направят изменения в обучението и възпитанието на децата. Наблюдава се “отчуждаване от природата и 
намаляване на опита свързан с нея” [3]. “Децата рядко имат директни преживявания сред природата, а това 
способства за повърхностно-пасивно разбиране на природните феномени” [2]. “Впечатление прави фактът, че 
децата все повече губят контакта със своята околна среда. За сметка на това те придобиват опит в много 
непознати за техните предшественици области, които имат връзка с развитието на новите технологии.”[1] 
Всичко това поставя изискването пред учителя да съдейства чрез всички дейности детето да опознава 
природата, да контактува с обкръжаващата го среда и да се развива и усъвършенства чрез контакта с нея. 
Овладяването на знания, умения и навици за общуване с природата, започва от най-ранна възраст в 
семейството, учебните заведения и продължава през целия живот на човека. Образованието трябва да 
подготви ученика за реалния живот, да създаде възможност да разбере проблемите на съвременния свят, да 
формира у учениците умения и способности за справяне с проблемите. Получаването на знания за природата 
се разглежда като елемент на общото образование, свързан с овладяване от децата на научните основи за 
взаимодействие на природата и обществото. Знанията за природната и обществената среда в начално 
училище се обединяват в учебния предмет роден край в първи и втори клас и природознание и родинознание 
в трети и четвърти клас. Използваните организационни форми на обучение се делят на три групи: класни 
урочни, извънурочни и извънкласни.  

Чрез настоящото изследване целим да направим анализ на възможностите на извънкласната дейност 
при запознаване с природата, чрез които помощник-учителя да стимулира способностите на децата роми от 
началната училищна степен. Насочихме се към осъществяване на следните задачи: 

- Да направим обективна оценка на изходното ниво на развитие на детските способности и знания. 
Обобщените данни служат за основа при определяне на методите и формите за стимулиране развитието на 
способностите на децата роми в процеса на общуване с природата. 

- Да се направи анализ на най-ефективните форми и методи, които се използват в извънкласната 
дейност и съдействат за развитие на способностите на децата. 

- Да се разкрие как чрез дейността се съдейства за развитие на някои компоненти на детската личност. 
За изпълнение на поставената цел и задачи работихме с ученици от I, II и III клас на базовите училища 

в гр. Добрич. За извънкласната дейност подбрахме деца, които проявяват наклонност и желание да получат 



 

знания за природата и за работа с природни материали. 
Методиката на опитната работа е формиращ експеримент който включва: екскурзия, наблюдение, 

дидактични игри, самостоятелна работа, опити и др. След описанието на всеки момент от формиращия 
експеримент анализираме и оценяваме резултатите. Този подход дава възможност да мотивираме 
конкретното въздействие на всяка форма на работа за развитие на децата роми. 

Във връзка с решаването на първата задача – диагностика на изходното равнище на развитие  
способностите и знанията – използвахме следните методи на изследване: наблюдение, анкета, беседа. 
Резултатите от проведената анкета показаха в общи линии обема от знания на учениците за природата. На 
първия етап от изследването това е от особена важност, защото знанията са изходна база за развитие на 
познанието и в същото време основа за развитие на способностите. Информация за изходното равнище на 
развитие на учениковите способности свързани с изследвания проблем получихме и от проведените с 
учениците беседи. Задаваните въпроси са съставени на базата на последващата извънкласна дейност. От 
анализа на резултатите направихме следните изводи: 

- Учениците имат много елементарни знания за флористичното и фаунистичното богатство на 
природата.  

- Не познават природните забележителности в родния край.  
- Знанията за опазване на природата са повърхностни.  
- Не достатъчно се използват възможностите на извънкласната дейност за преодоляване изоставането 

на ромските деца в образованието.  
- Недостатъчното владеене на българския език възпрепятства правилното представяне на знанията. 
Наред със социалните и педагогическите фактори, природните също обуславят развитието на 

личността на детето. Предимството на природните фактори е в тяхната достъпност, близост до детската 
възраст и висока емоционалност. Връзката с природата помага да се подготвят децата от малцинствата за 
обучение на културата и езика на мнозинството. Съдейства за възпитаване на подрастващото поколение на 
екологично отношение към природата. Извънкласната дейност като една от формите на обучение и 
възпитание дава възможност за по-голяма действеност, самостоятелност, близост с природата. Въз основа на 
извършената от нас дейност представяме някои от възможностите на извънкласна дейност чрез които 
помощник-учителя може да стимулира способностите на децата от началната училищна степен и да формира 
у тях на качествено ново отношение към природата. 

Възможност за реализиране на концепцията за връзка на децата с природата по време на извънкласна 
дейност в началното училище предоставя екскурзията. Най-често използваните по време на екскурзията 
методи са: наблюдението и беседата. В процеса на работа децата се докосват до много обекти от 
заобикалящия ги свят непосредствено, обясняват природните явления през всички годишни времена, като ги 
наблюдават в тяхната естествена среда. По време на екскурзиите помощник-учителят запознава децата с 
обкръжаващата ги природа, дава им знания за растенията, животните; предоставя възможност на децата да 
наблюдават; да описват обектите; да задават въпроси по проблеми които ги вълнуват. Помощник-учителят ги 
запознава с някои отрицателни последици от човешката дейност, предизвикващи нарушение на равновесието 
в природата, с което се цели да се изгради отговорно отношение към нея. С това се съдейства за развитие на 
умението децата да наблюдават, да мислят, да описват с думи обектите които наблюдават, да развиват и 
усъвършенстват речта си и умението да се изразяват, да виждат и описват красивото в природата. Тази форма 
съдейства непосредствено за формиране на нравствени качества у децата. Чрез нея се извършва полезна 
активно-творческа мисловна дейност, която спомага за развитието на познавателните интереси. Дейностите 
имат значение за по-нататъшно изграждане на търсещо-изследователска активност, проявяваща се на всички 
равнища на психическа дейност –познавателна, емоционална, двигателна и т.н. В процеса на усвояване на 
знания за природата и формирането на елементарни представи и понятия за обектите децата събират 
природни материали необходими за практическите занятия. Особено значими и важни за опознаване света на 
природата бяха проведените екскурзиите до резервата “Сребърна”, Батовската гора, Ботаническата градина в 
гр. Балчик, местността “Дъбовете” и др. 

Дидактичната игра, ученето и труда са ефективни инструменти за развитие на способностите. Играта в 
различните си варианти оказва многостранно въздействие върху всички деца. Тя заема важно място в работа 
на помощник-учителя, тъй като дава възможност за изява и развитие на творческите способности, придобити 
в процеса на други дейности. Интересни за децата игри, които им дават възможност да се потопят в света на 
природата и да го опознаят, са от вида: “Познавате ли дърветата?”, “Цветовете при листата”, “Кои ни познава 
най-добре” и др. 

Друга използвана дейност, която има значение за развитие на познанията на децата за природата е 
самостоятелната работа. Тя възпитава самостоятелно мислене, изгражда умение за самостоятелно получаване 



 

на знания от различни източници, средство е за закрепване на теоретичните знания с практически действия, 
има формиращо значение върху личността на ученика. Създава възможност за скъсяване на дистанцията 
между детето и природата. Осъществените самостоятелни задачи, които дават възможност на децата да се 
доближат до природата и да я опознаят са следните: самостоятелни наблюдения на определени представители 
от прелетните птици /лястовица/ и от зимуващите /врабче/; занимания в живия кът ; отглеждане на растения и 
животни; извършване на опити. Самостоятелната работа стимулира познавателните интереси и съдейства за 
развитието на наблюдателността, мисленето, речта. Съдейства за формиране на положително отношение към 
растенията и животните и изпробване на правилата на поведение сред природата. Дава възможност след това 
децата лесно да се справят с задачи от типа: описание и сравнение, определяне на типичното, групиране и др. 

С учениците помощник-учителят залага различни опити с точно определени задачи. Например, опити 
за развитие на растения при различни условия, опити за проследяване на отделни етапи в развитието на 
растенията и др. Това спомага за развитие на способността децата да сравняват, да анализират, да обобщават, 
да натрупват знания чрез конкретни наблюдения. Включването на децата в определени дейности спомага за 
повишаване на интереса към природата.  

Друга съществена дейност, използвана от помощник-учителя, чрез която се осъществява връзка с 
природата, е работата с природни материали. В процеса на тази дейност у учениците се възпитават качества 
като наблюдателност, съобразителност, устойчивост на вниманието, развива се творческата фантазия и 
активната мисловна дейност. В работата децата влагат въображение и творчество, отработват точни 
движения, акуратност, търпение. Изработват от различни природни материали - хербаризирани цветове, 
листа, стъбла, сламки и други, картини, модели, апликации. Тук сполучливо и непринудено се осъществява 
затвърдяване на знанията на децата за природата, усъвършенства се българският език, формират се умения и 
сръчности за работа с природни материали, приучават се да виждат красивото и да работят естетично.  

Анализът на резултатите показва, че извършената опитна работа е полезна и ефективна. Към този 
извод ни насочват резултатите от проведената в края на експерименталната работа анкета с опитна и 
контролна група ученици. 

Точни пълни и верни отговори дадоха 82% от учениците в опитната група. Верни, но непълни отговори 
дадоха 36% от контролната група и само 11% от опитната. Неправилните отговори в контролната група бяха с 
20% повече от неправилните отговори в опитната. Следователно, придобитите от учениците знания за 
природата са трайни и задълбочени. Това се дължи на сполучливо подбраното съдържание и на използваните 
ефективни методи и форми на работа. 

На основата на проведената опитна работа можем да направим следните изводи: 
- Извънкласната дейност в сравнение с урочната е по-динамична и по-гъвкава и дава възможност да се 

разширят знанията на децата за заобикалящата ги природа и на тази основа да се съдейства за развитието на 
способностите. 

- Извънкласната дейност при запознаване с природата има съществено място в работата на помощник-
учителя, тъй като дава възможност децата да влязат в контакт с природата и да вникнат в същността на 
връзките и взаимозависимостите в природата. 

 Основните препоръки са: 
- Да се разработи методика, която да подпомага осъществяването на ефективна извънкласна дейност с 

децата. 
- Въвеждане и осигуряване квалификацията в системата на образованието на т.нар. “помощник-

учители” които спомагат за провеждането на учебния процес. 
- Да се усъвършенства материално-техническата база, като условие за подобряване на извънкласната 

дейност, а от там и за развитие на способностите. 
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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 
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Учениците от начална училищна степен (1-4 клас) извършват познавателна дейност под ръководството 

на учителя, като усвояват научни знания не във вид, в който те съществуват в науката, а във вид, редуциран за 
нуждите на трудовото обучение. Постигането на целта на обучение на конкретния урок довежда до 
формиране на система от понятия и способи на дейност и възпитание на учениците, до повишаване степента 
на усвояване на познавателни и политехнически умения, до формиране и развитие на познавателни интереси 
по отношение на техниката и технологиите.  

Според дидактическата цел уроците се разделят на следните видове (по М. Андреев): за усвояване на 
нови знания; за формиране на умения и навици; за обобщаване и систематизиране на знанията; за прилагане 
знанията, уменията и навиците в практиката; комбиниран урок; за контрол и оценка на знанията; 

Един от най-използваните типове уроци по трудово обучение е комбинираният урок. Като се има 
предвид структурата и неговите компоненти и как студентите го използват на практика, могат да е направят 
следните изводи: 

- при формулиране на цели и задачи в урока не се използват знанията на учениците, усвоени по другите 
учебни дисциплини;  

- не се използват възможностите на учебното съдържание за въвеждане на екологични знания; 
- в часовете по селскостопански труд практическата дейност не се мотивира чрез усвоените в часовете 

екологични знания, а без такава мотивация ученикът не свързва теоретичните знания с практическата дейност 
и трудът му е необмислен и лишен от интерес. Не осъзнава взаимовръзката “Човек-природа”  

Като се имат предвид тези пропуски, в настоящото съобщение е направен опит за кратки харак-
теристики на компонентите на общата дидактическа структура на комбинираният урок по труд и творчество.  

Актуализация на знанията. Включват се: припомняне на определени знания и начини на действия, 
които са нужни за дадения момент; психологическа подготовка на ученика; създаване интерес към темата; 
емоционална нагласа за възприемане на новото учебно съдържание; контрол на знания и умения. 

При актуализацията на знанията се използат: разказ, беседа, ребуси, конструкторски и технологични 
задачи, самостоятелна работа с албумите.  

Съобщаване на темата. Интерес към темата се формира при актуализирането на знанията, като за 
подържането му се използват различни похвати. Мотивира се темата и необходимостта от формирането на 
определени понятия и трудови умения за решаването на конструкторски и технологични задачи, за 
изработване на изделие, модел, технически обект. Когато актуализацията на знанията е оптимална, много 

лесно се мотивира темата.  



 

Анализ на конструкцията на модела. Анализът включва: разглеждане на обекта като цяло, главни 
части, второстепенни части, връзката главни - второстепенни части (начина на съединяване, инструменти), 
тново обекта като цяло.  

За активизиране на творческото мислене у учениците се формират три групи свойства: 
1/ Опериране с динамични образи: 
- изграждане на образи на технически обекти в действие 
- динамика по отношение връзките му с други обекти 
2/ Опериране с технологични образи: 
- пътища и средства 
- процеси и явления 
- технологичен ред за изработване на конструкцията 
- насоченост на учениците към творческа дейност 
- развитие на мисловна дейност 
- творческо въображение 
- мислене при решаване на технически и творчески задачи 
3/ Решаване на технологични задачи: 
- определяне на материалите 
- сравняване свойствата на материалите 
- планиране последователността на технологичните операции (извличат се максимално от учениците) 
- определяне на инструментите и начина на работа с тях (може в таблици). 
Предназначението и същността на новите операции се изясняват от учителя, като се използват всички 

възможни компоненти от изучените вече операции. Демонстрацията на новите операции се извършва от 
учителя, придружена с обяснение. За изучените може да бъде извършена от ученик, а обяснението от учителя. 
Демонстрацията трябва да се извършва така, че да може да се наблюдава от всички ученици: 

- начин на поставяне и закрепване на детайла 

- изходно положение на инструментите 
- последователност на извършване на отделните действия. 
Инструктажът се извършва едновременно с демонстрацията. Уводният инструктаж и демонстрацията 

се провеждат фронтално, а текущият – групово или индивидуално. По-важните правила могат да бъдат запи-
сани във вид на изисквания за извършване на различните операции.  

Инструктират се учениците и за безопасна работа при боравенето с различните инструменти и 
приспособления.  

По време на урока учителя следи за точната и правилна употреба на специалните понятия и термини, 
което води до тяхното затвърдяване.  

Обратна информация. Чрез различни методи и похвати учителя проверява степента на усвоеност на 
новите знания и понятия и готовността на учениците за изпълнение на самостоятелната задача.  

Самостоятелна работа. В  обучението по труд и творчество се усвояват не само знания за техниката и 
технологията, но и се формират конкретно - трудови и общотрудови умения и навици. Тук става прилагането 
на усвоените знания и умения на практика. Учениците виждат продукта на цялостния процес на конструиране 
и изработване на изделието. При изработване на модела в действие те търсят причините за допуснатите 
грешки (какво не е спазено) анализират ги и ги отстраняват. По време на самостоятелната работа става 
трансфер на знания и затвърдявaне на същите.  

Самооценка. По предварително обявени критерии и показатели учениците правят анализ и преценка 
на изработените изделия – мотивирано.  

Обобщаващата преценка от учителя. Учителят обобщава до каква степен класът се е справил с 
поставената задача, а ако има несправили се,   анализират се причините за това.  
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Abstract: The changes in the socio-economical life, the process of democratization of the Bulgarian society 

reveal new opportunities for interaction and collaboration and outline some new points. This work makes an attempt 
to analyse the factors of the sociocultural environment and their relationship with school. The basic functions of the 
cooperation in the system of school government of the contemporary society are also outlined. 
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Промените в социално-икономическия живот, процесът на демократизация на обществото откриват но-
ви възможности за взаимодействие и сътрудничество и очертават редици нови моменти. На съвременния етап 
пред училището стои комплекс от цели и задачи, които следва да се осъзнаят и да се включват нови партньо-
ри за тяхното осъществяване. Формирането на детето като цялостна личност, подготовката му като компетен-
тен и конкурентноспособен  гражданин-член на демократично общество  поражда потребността от разкрива-
не на нови сфери на изява  на индивида, на неговия потенциал, за укрепване увереността в собствените сили.  

Преместването на центъра на образователно-възпитателната дейност към детето поражда нови предиз-
викателства, усложнява управлението, изисква търсене на нови идеи и решения, познаване на индивидуал-
ните потребности, интереси, възможности, развитие и реализиране на интересите и способностите, изява  на 
съзидателното начало у индивида. Постижението на този сложен комплекс от задачи е възможно само в 
условията на единство на учебно, културно и обществена дейност, чрез целенасочена организация на педаго-
гическата, социална и културна среда в общината. Взаимодействието на училището с факторите на социо-
културната среда създава многообразие от зони за развитие на индивида и ситуации за свободен избор. 

Има белези за промяна във формирането на нови нагласи за взаимодействие у различните институции 
и общности в общината, които следва да заемат пълноправното си място и роля като фактори за развитие на 
училището, да проявят загриженост за обновяването на образованието. Сериозно предизвикателство е 
промяната на отношението на пасивност, апатия  към проява на позиция на активен и ангажиран партньор в 
промените. Макар и в не-висока степен е налице стремеж към пълноценна интеграция в живота на местната 
общност (в т.ч. и в образованието), като се създават условия и възможности да изпълняват своя потенциал не 
само за оценяване на училището в условията на криза, но и за обновяване на неговата дейност.  

Това изисква реално осъзнаване на необходимите промени в образователната система, намиране на 
механизми за поощряване на социалното сътрудничество и сплотеността на факторите на местната общност, 
окуражаване на участието им в управлението на образованието, преосмисляне на собствената им роля, 
социалните им задължения и отговорности към училището, обогатяване на местните традиции в селището, 
оптимизиране на социално-икономическите, културните, битовите условия, формиране на общественото 
мнение за качеството на дейността на училището и неговия обществен импулс, престиж и авторитет. 
Очакванията към училището като институция отворена към индивидуалните нужди и потребности на човека; 
участието на местната общност в управлението на училището, както и участието на училищната общност в 
живота на селището; изграждането на нови структури на гражданското общество и тяхната дейност – в своята 



 

съвкупност са важни социално-психологически фактори, определящи комплексите за взаимодействие на 
институциите в общината с училището. 

Създават се нови структури за управление на взаимодействието между факторите от социокултурната 
среда с училището – обществени съвети, възраждат се общинските училищни настоятелства, изграждат се 
социално-педагогически центрове, асоциации, акционерни дружества и др. Включват се нови механизми за 
управление (пазарни, организационни). 

Новото виждане за личността, за обществената позиция и поведение на взаимодействащите общности, 
новите ориентири в дейността им, проявите на компетентност , умения за работа в екип, разработването на 
иновационни проекти, личната ангажираност, отговорност – оптимизират процеса на намиране на решение в 
управлението за преодоляване на рисковете и предизвикателствата. Това позволява да се откроят новите 
възможности на взаимодействието за: комплексно изграждане на система от дейности на основата на 
разкритите потребности и интереси на участниците и удоволетворяване на индивидуалните нужди и 
очаквания; обогатяване сферата на общуване на учениците чрез включване на нови групи възпитатели; 
развитие на способността за комуникация между различните общности на деца и възрастни в реална 
практическа дейност; интеграция на училищната общност към проблемите на обществото и местната община; 
оптимално използване на наличните кадрови, материални, финансови, организационни, информационни 
ресурси, възможности и условия в общината; повишаване на отговорността и оптимизиране на отношенията 
между училището, местната общност и индивида.  

Следва да се разработят и осмислят още и такива възможности на взаимодействието като: разработване 
на стратегия за развитие и иницииране на идеи за обновяване на образованието , пополяризиране на нови 
проекти, инициативи и съдействие за тяхното осъществяване; осигуряване на обществен контрол на качест-
вото на дейността на училището, информиране на обществеността за резултатите от работата, провеждане на 
публични обсъждания, дискусии, референдуми и допитване до гражданството; осъвършенстване на 
финансирането на дейността на училището чрез партньорство на институциите в общината. В образова-
телното и социокултурното пространство протича процес на нова разпределение на ролите и проява на нови 
функции на взаимодействието (като коректив на държавната образователна политика и катализатор на 
процесите на развитие); поощряване и съдействие за реализиране на иновационните процеси в училище; 
постигане на прозрачност на осъществените промени в училище и точна оценка на състояние; утвърждаване 
на висок обществен имидж на училището; оказване на финансова, административна и управленска помощ. 

Във взаимодействието се открояват и нови направления на работа, например, осъществяване на 
гражданско образование на учениците; съвместно участие в набиране , анализиране и използване на 
многостранна информация за развитието на образователно-възпитателната дейност, информация, която до 
сега е била обект на оценка само на съответния институт. 

Анализът на съвременното състояние на взаимодействието показва макар и все още не достатъчно 
ярко, проява на нови тенденции в развитието на процеса – преход от стихийни епизодични форми на 
контакти към целенасочени действия на всички фактори в единство, работещи на основата на принципите на 
плурализма, демократичния подход, творческите търсения. Преодоляването на случайността, формализма 
“мероприятийния” подход дава възможност за постигане на такова равнище на взаимодействие, което се 
осъществява на основата на разработена програма, съвместни проекти в различни направления. 

На съвременния етап е потребно изменения в разбиранията за ролята на училището в обществото и 
възможностите му да се самоосигурява във всички сфери на организация на живота и дейността на децата. 
Училището не е в състояние да осигури като единствена институция целенасочено, качествено и ефективно 
цялостно развитие на личността. Разнообразието и многоплановостта   на връзките с всички институции на 
местната общност, неговото разбиране за същността на партньорството с тях са ефективна форма за участие и 
упражняване на обща отговорност, а не снемане отговорностите от училището. Неговото виждане за 
партньорите на училището в управлението на образователно- възпитателния процес предполага стимулиране 
активността и свободната инициатива на различни заинтересовани групи от населението, които поемат по-
голяма отговорност за подобряване и обогатяване на всички аспекти от живота на местната общност. 

Развитието на взаимодействието предполага развитие на местната инициатива, ангажираност местните 
структури на общинската власт към училището, поощряване общественото съдействие и контрол на дей-
ността на училището. По своята същност на съвременния етап взаимодействието предполага двустранен 
диалог: отваряне на институциите на местната общност към училището и в същото време – отваряне на учи-
лището към обществото при осъществяване на образователни услуги за населението, съвместни културни и 
социални инициативи. Взаимодействието на училището с факторите създава многообразие от зони за собст-
веното развитие на училищната общност, както и възможности за обогатяване живота на местната общност. 

Процесът на интегриране на училището с факторите от социокултурната среда не се развива стихийно 



 

от само себе си: той е предизвикателство и творческата инициатива на училищната и местната общност. 
Взаимодействието на училището с факторите от социокултурната среда е целенасочен процес, който се 

осъществява при следните условия: 
– проучване кои фактори работят в селището, какви са възможностите им в конкретната педагогическа 

ситуация 
– анализ на собствената работа на училището, проблемите му и какво е необходимо да се направи -  кои 

фактори следва да се привлекат, с каква цел, какво се очаква да се постигне в съвместната работа; какви са 
потребностите, интересите, очакванията, нагласите на учителската и ученическата общност във 
взаимодействието 

– какво съчетание от фактори при решаването на всяка конкретна задача може да се използва (напри-
мер, при организиране на извън училищната дейност и пълноценното използване на свободното време следва 
да се осъществи в единство дейността на училището с извънучилищните учреждения, семейството, култур-
ните институции, неправителствените организации и т.н.) 

– каква система от дейности и технологии ще се възприеме като се отчита, че училището не осъществя-
ва само дадена дейност, а в единодействие с други фактори; следва ли да настъпят промени в досегашната 
работа 

– ще бъде ли необходимо и в какви направления ще се осъществи целенасочена подготовка на членове-
те на взаимодействащите с училището общност (кой ще я осъществи в какви форми, срокове, какъв ще е кон-
тингентът - родители, общественици, организатори на ученически извънучилищни общности по интереси) 

– на какви етапи от управленския цикъл ще се привличат факторите и в какви форми - при планиране 
на дейността, нейното организиране, работата с кадрите, координацията , контрола и отчета 

– да се преодолее нагласата на училищната общност за ограничено използване на възможностите на 
местната общност като се търсят не само материални средства , спонсори и т.н. Следва да обмисли какво 
училището може и трябва да направи за местната общност (образователни услуги на населението, 
организиране на културни и социални инициативи и т.н.). 

Взаимодействието на училището с факторите от социокултурното обкръжение е сложен, динамичен , 
противоречив, социално-педагогически и психологически процес. При управлението на процеса липсват 
готови формули и лесни решения. Социално- психологическата атмосфера в местната общност следва да се 
отличава с: разбиране на новите реалности от възрастни и деца, толерантност, диалогичност, отговорност, 
търпимост, двустранна заинтересованост, прагматизъм, плурализъм; постигане на аргументиран диалог на 
училището със средата; преодоляване на разбирането за пасивно гражданство и проява на активна социална 
позиция; отстояване на гражданските права и свободи; решаване на конфликти и проблеми, свобода на 
действията, оперативност, оптималност, гъвкавост, целесъобразност, прогностичност; стратегическо мислене. 

Новите реалности поставят нови изисквания и към подготовката на членовете на различните общности, 
включени във взаимодействието с училището:  

–  разбиране на необходимостта и същността на взаимодействието, на собствена отговорност и 
потребност от него, стимулиране на положителна мотивация за лично ангажирано участие 

– придобиване на компетентност за решаване на проблемите в конкретна ситуация, която изисква общи 
усилия и действия 

– формиране на умения за сътрудничество, за екипна организация на работа, за реализиране на 
съвместни проекти 

– изграждане на нагласи за партньорски взаимоотношения. 
Направения опит за теоретичен анализ позволява да се очертаят функциите на взаимодействието в 

системата на управление на училището: 
– експертната функция се състои в разработване на експертни оценки и предложения; анализ на 

програмите за сътрудничеството; на резултатите от образователно-възпитателната дейност на училището и 
формулиране на предложения за разработване на нормативни документи на местно и национално равнище; 
провеждане на емпирични изследвания и експерименти; изучаване на потенциалните рискове в работата на 
отделните фактори и в процеса на тяхното взаимодействие; 

– прогностичната функция се проявява в проследяване тенденциите за развитие на образователно-въз-
питателната дейност, разработване на прогнози за развитие на училището и за необходимото му ресурсно 
осигуряване; 

– интегриращата функция предполага конструктивно сътрудничество между партньорите, разгранича-
ване на техните компетенции и отговорности, оценяване на дейността им и настъпващите промени; разбиране 
на партньорството като активна взаимна заинтересованост, ангажираност и споделена отговорност; 
осъществяване на взаимен контрол; 



 

– диагностициращата функция се изразява в анализ и определяне на социалните и индивидуалните 
потребности, социалното и индивидуалното търсене на образователни услуги; проучване на възможностите 
на училището и средата; участие в провеждане на изследвания за оценка на дейността на училището и 
взаимодействащите фактори; 

– разработващата функция се свързва с разработване на предложение за развитие на мрежата от 
учебни заведения на местната образователна политика на стратегия за развитие на училището; на оперативни 
модели за сътрудничество; информации за състоянието на съвместната дейност; програми и проекти за 
съвместни инициативи в различни направления при широка ангажираност на факторите от средата; 

– информационната функция се състои от събиране, обработка и разпространение на информация за 
обществените потребности и възможности; провеждане на консултации; диагностика на състоянието и 
протичащите процеси на основа събраните база-данни; запознаване на местната общественост с резултатите 
от работата на училището и тяхното обсъждане; запознаване на училището с общественото мнение и 
оценката за дейността му; 

– организиращата функция е насочена към създаване на условие за внедряване и утвърждаване на 
иновационни идеи и проекти; осъществяване на посредствени инициативи с учениците в различни 
направления на дейността; реализиране на различни форми за квалификация на участващите институции във 
взаимодействието, повишаване на тяхната управленска и организационна подготовка; организиране на 
конференции, кръгли маси, работни семинари, дискусии по проблемите на образованието и възпитанието на 
подрастващите; 

– координиращата функция предполага осигуряване на обществен диалог и обществена подкрепа от 
страна на всички партньори , ангажиране в осъществяването на образователно-възпитателната дейност; 
осигуряване на развитието на иновационните процеси в училище; медийно осигуряване на дейността на 
взаимодействащите институции и на настъпващите промени в училището; осигуряване на допълнително 
финансиране на училището; преминаване на делегиран бюджет; реализиране на проекти и програми в 
различни направления. 
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Abstract: The science report alludes to the results of  integrated pedagogical technologies in primary stage of 

education.The teachers are generalized as a team of teacher-experimenter with a science-guide of the author – Igor 
Matveevich Bistry – scientific assistant at Sofia University St. St. “Kliment Ochridsky”. The accent is on to display 
experiment as an instrument for improving indoor – school life. The life nature impact on student teachers and 
parents’ public form the institution. 
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В условията на преход и остра криза, в които се развива през последното десетилетие българското 
училище, вътрешно-училищния живот е динамичен компонент със съществена роля за изграждане и 
реализиране на образователната му политика с оглед реформата в образованието.  

СОУ“Л.Каравелов”, гр. Добрич  е с 1364 ученика, 101 преподаватели и 29 помощно-обслужващ персо-
нал. Внушителният брой паралелки от първи до дванадесети клас – 57е атестат за големия интерес на гражда-
ните на Добрич и региона към професиите и професионалните направления, по които училището обучава: 
“Бизнес и финанси”, “Информационни технологии”, “Бизнес администрация”, ранно чуждоезиково обучение 
(английски език), засилено изучаване на изобразително изкуство. Училището е типично за България, но как 
едно типично средно общообразователно училище може да се превърне в средище за научно-изследователска 
работа, свързана с най-прогресивните педагогически тенденции?  От учебната 1999/2000 г. под ръководството 
на Центъра за педагогически изследвания (ЦПИ) и Педагогически колеж, гр.Добрич към ШУ “Епископ К. 
Преславски” с директор доц. д-р Славка Славова в СОУ “Л.Каравелов” се експериментират специфични 
педагогически технологии. Автор на интегрираното учебно съдържание, визиращо технологиите, е ученият-
педагог Игор Бистри- н.с. I ст. в СУ “Св. Климент Охридски”. След кончината му през 2000г. внедрителската 
работа по технологиите се продължава в лаборатория „Игор Бистри” на ЦПИ и в  колежа. Училището 
осигурява лабораторните условия за изследване на технологиите и адаптирането им към редовния учебно-
възпитателен процес. Научен ръководител е Мария Караиванова - съавтор на Игор Бистри в проекта. 

Спецификата на педагогическите технологии е:  те са средство за преодоляване на информационната 
претовареност на учениците;  дават реална интерпретация на знанията в заобикалящия свят, като разкриват 
единството и органичната свързаност на проблеми, изучавани изолирано в различните учебни предмети; при-
дават живот на училищните знания и изключително мотивират децата за учебни дейности; гъвкави са, раз-
граждат се на различни съставки- модули, възли, ядра, които могат да се комбинират по различни начини и да 
осигуряват зоната на близко развитие на всяко дете; слагат отпечатък и помагат за развитието на предметното 
учебно съдържание и на съответните частни методики. 

В СОУ “Л.Каравелов” технологиите се реализират посредством “лабораторни и демонстрационни екс-
периментални уроци”. Съответните модули по учебни единици се обсъждат в ЦПИ и се усвояват от учители-
те-експериментатори. Главна характеристика на лабораторния урок е усвояването на знания у учениците 
посредством новите педагогически технологии. Учителят-експериментатор подбира методите и средствата 
съобразно възрастовите особености на учениците и степента им на подготвеност по отделни учебни предмети 
по учебната програма съгластно ДОИ (държавни образователни изисквания); прецизира и дозира обема, 
времето и мястото да отработи съответното “ядро”, “възел” и пр. в интегрирания модул. Например, по темата 
“Часовник” учителят започва с видове часовници, цифри, числа като понятие за време, поднася като пропе-
девтика понятия за кръг и окръжност, дъга, налагане на дъги с оглед измерване на времето и т.н. В края на 
втори клас учениците усвояват със съответната методика и работа с пергел. Описаните дейности се извърш--
ват в часовете по математика наред с работата по усвояване на задължителното учебно съдържание. Ученици-
те изработват видове часовници от хартия и други подръчни материали, очертават, изрязват, облепят в часо-
вете по труд и техника, в часовете по изобразително изкуство след като са усвоили работа с пергел и са изра-
ботили своите “розети”, те ги оцветяват, конструирайки различни десени – плат за рокля, килими, дамаска. 
Технологията допринася за усвояване на знанията и уменията от учениците не фрагментарно, а в комплекс от 



 

дейности, не самоцелно, а мотивирано “защо е необходимо”, “за какво, в какви случаи ще е потребно”. 
Предмет на експерименталната работа е интегрираното учебно съдържание. За осъществяване цялост-

ната система на внедряване на това учебно съдържание И. Бистри е предложил на учителя-експериментатор 
система, в която освен лабораторния експеримент съществен елемент е и демонстрационният експеримент.  
За разлика от т.н. в традиционната методика “открит урок”, при който познатото от всички учебното съдър-
жание се представя с нови средства, демонстрационният експериментален урок е посветен на резултатите от 
експерименталната работа с интегрирани технологии и представя съдържателно и качествено нова подготов-
ка на учениците. Тази същност, това качество, че подготовката на децата е цел, го прави нов и специфичен 
елемент във вътрешно-училищния живот.  

Параметрите на това въздействие са: по отношение на учениците, участници в експеримента и по отно-
шение на онези ученици, които виждат, знаят, че “другарчетата им от съседния клас” правят нещо и в същите 
учебни часове каквито са техните, със същото учебно съдържание, по което и те работят; това мотивира не 
само учениците, но и техните учители да се включат в експериментална работа; учениците-участници в 
експерименталната работа в процеса на усвояване на учебното съдържание по темата (темите) и демонст-
рация (пред други учители в училището, пред родители и пред наблюдаващите ги научни работници, 
специалисти от образователни институции) развиват качества, които са свързани с изява пред публика, при-
добиват умения за прилагане на овладяни знания пред външна публика в непозната ситуация; изявите им 
пред публика ги мотивират за предварителна работа с текста, които артистично и дейст-вено поднасят на 
слушателите. Това не са само овладяна информация, знания, подход, поведение, словесен изказ. 
Изключителна е мотивировката на учениците–участници в демонстрационния експеримент че “правят нещо”, 
което идва от съзнанието, че представят нещо оригинално. 

Демонстрационният експеримент заслужава специално внимание по отношение на ролята, която играе 
сред учителите от цялото училище. Наблюдаването от другите учители е силно въздействащо. Особен аспект 
на това въздействие е:  повод за преосмисляне на традиционната методика, на традиционните учебни 
дейности, които често затъват в рутина и отблъскват учениците; демонстрационният експеримент показва път 
за преодоляване на тази рутина и дава възможност на учителите-наблюдатели не само да видят и себе си в 
ролята на експериментатори, но и да видят опората, която могат да намерят в новаторските дейности у 
колегите си, у тези учители, които вече владеят интегри-раните технологии; като цяло върху учителския 
колектив ефектът е, че се разработват нови форми на педагогическа квалификация, създават се условия за 
събуждане на творчески интерес - обединяващ фактор за учителите като страна в образователната реформа. 

Оригиналните педагогически технологии, разработвани в ЦПИ и в Педагогическия колеж, гр.Добрич  
имат признанието на педагогическите среди в страната – отговорни за образованието институции, 
ръководители на учебни заведения, родители и учители. През учебната 2000/2001 г. училището получи статут 
на “лабораторно” към Министерство на образованието и науката. Разрешението и съдействието на МОН за 
разпространението на технологиите в страната доказва тяхната актуалност, жизненост и приложимост. За да 
се осъществи това разпространение е необходимо в лабораторни условия технологиите да се адаптират за 
масово приложение. Изключителния ентусиазъм и апостолски труд на екипа към центъра за педагогически 
изследвания, обобщените и съхранени конспекти на уроци, дидактически материали, видеофилми на 
демонстрационни уроци, заслужават специалното внимание на педагозите от България и други страни, 
загрижени за квалитетно образование на подрастващите. Резултатите, лабораторно постигнати в СОУ “Л. 
Каравелов”, гр. Добрич са предмет на целенасочена работа за разпостранението им в България. Но това са 
резултати, свързани с решаването на общозначими педагогически проблеми, които надскачат националните 
граници.  
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Abstract: The formation of a monologue text torubles bilingual students not only because they have not 

acquired the basic textoriginating techniques but becuuse of the lack of a sufficient social and linguistic experience, 
of a stock of vocabulary required for communication in Bulgarian. For that reason the development and extension of 
the biligual students’ speech relate to the work on the text as a communicative unit, as well as with the regular and 
purposeful work on the word as a vocabulary unit. The lexical work related with the building up of monologue texts is 
provided as early as in the process of the year’s planning in Bulgarian language and literature. The choice of the 
words for vocabulary work is conformed with different princiles (thematic, situational, associative, etc.) but the 
important condition is to put a stress on the words containing some peculiarity related with the interference between 
the languages used by the students in class. The formation of a monologue text itself supposes building up a system 
for preparation, writing and editing a text and it is connected with the basic phases of the structure of the speech 
activity. 
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Работата върху монологичен текст в началното училище традиционно се свързва с формиране на реце-

птивни и продуктивни умения, с овладяване на разнообразни текстопораждащи техники за репродуциране и 
продуциране на текст. При работа с ученици билингви обаче тези умения се формират значително по-трудно 
и по-бавно. Не е тайна, че тези ученици изпитват сериозни затруднения, когато трябва да се изразяват в устна 
или писмена форма, особено когато генерират смисли и се налага да използват подходящи за комуни-
кативната ситуация речникови единици. Създаването на цялостен монологичен текст ги затруднява не само 
защото не са запознати с основните текстопораждащи техники, даващи възможност за успешно реализиране 
на комуникативното намерение, но и поради липсата на достатъчен социален и езиков опит, на необходимия 
за общуване на български език речников фонд. В същото време тяхната успешна социализация в обществото 
зависи от уменията им да се ориентират в информацията, която ги заобикаля (представена чрез различни 
типове и видове текстове), и при необходимост вярно да я препредават (със свои думи), както и да създават 
свои текстове, адекватни на комуникативните условия.  

Фактът, че учениците билингви използват българския език като втори език (т. е. в междуличностното 
общуване функционира предимно семейният език), дава отражение върху глобалната ориентация на работата 
за развитие на речта им в училище. Докато при учениците монолингви се акцентува върху овладяването на 
разнообразни текстоизграждащи техники,  при билингвите по-специално внимание се отделя и за формиране 
и разширяване на речниковия им запас, т. е. развитието и обогатяването на речта им (в т.ч. и на моноло-
гичната) се свързва както с работата върху текста  като единица на общуване, така и със  системната и 
целенасочена работа върху думата  като речникова единица.  

Системната лексикална работа в началното училище започва с въвеждане на понятието “дума”. В ча-
совете по български език детето постепенно разбира, че думата се разграничава от предмета, който назовава, 
затова е възможно за един и същ предмет да има различни думи. Като се има предвид какво е равнището на 
езиковата подготовка на малките ученици, които постъпват с оскъден речников запас в училище, добре е да 
се използват всички възможности за онагледяване на примерите, за да могат учениците да ги свържат с пред-
метите, които назовават. Освен това примерите трябва да се подбират и с оглед на грешките, резултат от 
интерференцията между семейния и българския език. Например при работа с ученици, чийто семеен език е 



 

турският, е добре в примерите да се съдържат звуковете ц, х, к (в краесловие), струпани съгласни и пр.: летец 
-пилот; коридор-антре и пр. [Георгиева 1995: 30]. Тук е мястото вниманието да се насочи и към възможност-
тта една дума да означава повече от един предмет, т.е. да се въведе омонимията, без тя да се представя като 
понятие (пръст-на ръка, пръст-на почва и пр.). За да се формират умения за точна и правилна употреба на 
думата, постепенно следва да се внушава необходимостта от точно определяне на значението и. С откриване 
на речниковото значение на непознати думи (с помощта на тълковен речник, на контекста, на синоними, опи-
сателно и пр.) и с уточняване значението на по-малко познати думи   започва количественото и качественото 
натрупване на речниковия запас на малките ученици. Това е една от постоянните задачи, присъстващи в 
комуникативните и синтетичните упражнения в часовете по български език, защото осмислянето на текста е 
невъзможно, ако не се познава значението на лексикалните единици. Лексикалната работа с ученици 
билингви като цяло е ориентирана към запознаването им с възможностите на думите за адекватно реализи-
ране на комуникативноречевото намерение на говорещия/пишещия, за изразяване на отношения, чувства и 
пр. Затова запознаването с лексикалните връзки между думите – синоними, антоними, омоними и пр. развива 
езиковия усет на децата и осигурява яснота, точност и комуникативна целесъобразност на изказа.   

Целенасочеността на лексикалната работа във връзка със създаването на монологични текстове се 
осигурява още в процеса на комплексното годишно планиране по български език и литература. За да се оси-
гури количествено натрупване в ученическия речников фонд, при изготвяне на годишното разпределение е 
подходящо по всяка тема да се планират средно по три речникови единици за лексикална работа. Принципите 
за подбора им могат да бъдат различни (тематичен, ситуативен, асоциативен и пр.), но важно условие е да се 
акцентува върху думи, които съдържат някаква особеност, свързана с интерференцията между езиците, които 
ползват учениците в клас, за да се тренират артикулационните и правописните навици.  По тази причина при 
планиране на темите за устни и писмени текстове следва да се има предвид, че всеки следващ текст е добре да 
бъде свързан в някаква степен с предходния (по тематика, по функционално-смислова натовареност и пр.). 
Например ако в ІV клас един от подробните преразкази е върху откъс от приказката “Болен здрав носи”, след 
него може да се работи върху описание на лисица (вълк), като се използват подходящи нагледни материали: 

* Вероятно сте получавали шоколади NESTLE ADVENTURE, в които има картички със снимки на раз-
лични животни (птици, влечуги и т.н.) На гърба на илюстрацията винаги има записани данни за живот-
ното, предложени в следната последователност: наименование, клас, разред, семейство; размери и тегло; 
местообитаване; хранене и привички; размножаване; любопитни факти.Наблюдавайте снимката от кар-
тчката и свържете тези данни в текст, за да получите описание на съответното животно? 

Ако следващото съчинение описание е на тема: “Моят домашен любимец” или “Нашето куче (котка)”, 
учениците ще бъдат улеснени, защото моделът за описване на животно вече е илюстриран както с текстов 
образец (“Болен здрав носи”), така и с описание на животно по предварително уточнени данни. Освен това се 
очаква част от лексикалните единици, с които вече е работено, да са подходящи за описанието на домашния 
любимец. (Детайлите от външния облик на вълка и лисицата са аналогични с тези на домашното животно и 
учениците по-лесно ще изградят  фундамента на своето описание.) 

Работата за създаване на монологичен текст предполага изграждане на система за подготовка, писа-
не и редактиране на текста, която е обвързана с основните фази от структурата на речевата дейност:  

- мотивация за създаване на текста - учениците се поставят в ситуация, налагаща да се удовлетвори 
някакъв мотив, който е възникнал (или може да възникне) в настоящата или  бъдещата им речева практика;   

- ориентиране в речевата ситуация и планиране на текста в зависимост от комуникативното намерение 
и условията на общуване - вземане на решение за средствата, които ще се използват, за да се реализира 
замисълът;  

- реализация на замисъла - подбирайки езикови средства, адекватни на замисъла и на условията на 
общуване, учениците създават текста си така, че да се получи желаният от тях ефект;  

- контрол (проверка) на текста - за да се постигне планираният ефект от общуването и текстът да 
изпълни комуникативното си предназначение, той се проверява и при необходимост се редактира.   

В училище тези фази характеризират т. нар. уроци за подготовка на текста (независимо дали става 
дума за репродуктивен или за продуктивен текст), за самостоятелно създаване (написване) на текста и за 
поправка на текста [Георгиева 2002: 177]. 

Практиката показва, че при работа с ученици билингви организацията на всеки от трите типа урока има 
своя специфика, т.е. тя не се подчинява само на закономерностите, систематизирани от методиката на обуче-
ние на български език като първи език. Тази специфика е мотивирана от по-ограничения житейски и езиков 
опит на тези ученици, от недостатъчния им лексикален запас и от необходимостта да се отчитат интерферент-
ните влияния между двата езика (семейния и българския).  

Урок за подготовка на ученически текст  



 

Същността на този тип урок се свързва с подготовката за изграждане на текста като смислова единица. 
Ако се подготвя съчинение, акцентът следва да се постави върху измисляне на съдържанието на бъдещия 
текст, а ако се подготвя преразказ – върху запознаването със съдържанието и структурата на изходния текст. 
За да се подготви създаването на комуникативно пълнозначен текст, в структурата на урока за подготовка 
задължително трябва да се включи анализ на конкретната ситуация на общуване, която провокира 
създаването на текста. По този начин ученикът ще бъде   мотивиран да съставя текст не само за учебни цели 
(те обективно не могат да се пренебрегнат, защото се знае, че текстът ще бъде проверяван), но и да се 
удовлетвори някаква комуникативна потребност. На учениците се предлага мотиви за създаване на текстове, 
свързани с реалните и/или предполгаемите им житейски (или учебни) потребности. Например преди 
Гергьовден или преди Хедерлез (от мюсюлманския календар) на учениците е подходящо да се предложи да 
работят върху съчинение, свързано с празнуването на този празник, защото информацията по тази тема  е 
полезна за осмисляне на етнокултурните характеристики на населението от смесените райони. За да се 
внушава на учениците, че съдържанието на техните съчинения може да бъде много разнообразно, добре е 
учителят да предложи колкото може повече информация по темата и да обърне внимание, че всеки сам трябва 
да реши каква цел ще преследва с текста си – дали да разкаже какво се е случило вкъщи на Гергьовден 
(Хедерлез), или да опише самия празник. Препоръчително е да се даде възможност на учениците сами да 
изберат адресат на техния текст, като си отговорят на въпросите: На кого ще разкажа как празнуваме 
празника? Нова ли е за него цялата информация или само част от нея? и пр.  

Ако в урока се подготвя създаването на преразказ, мотивацията на учениците най-често се свързва с 
удовлетворяване на техните информационни потребности, с разширяване на духовния им кръгозор, с прово-
киране на интереса и любопитството им и пр. Например изходният текст “Откога българите празнуват първи 
март” дава допълнителна и любопитна информация за това как възниква честването на първи март и какво 
символизират мартениците, а текстът “Птичка на мира” (По А. Каралийчев) – защо гълъбът е символ на мира.  

Съществен елемент от дидактическата структура на урока за подготовка е планирането  на 
ученическия текст. Този структурен компонент има за цел да помогне на учениците да си отговорят на 
актуални за създаването на текста  въпроси: Как се прави това, т.е. как се описва протичането на празника? 
Как се предава вярно и последователно съдържанието на текста за преразказ? Например изготвянето на 
плана за преразказ (като крайна цел на урока за подготовка) се осигурява чрез ориентация на учениците в 
съдържанието на изходния текст. За целта те се насочват към: темата на текста; сюжетната верига;  логиката и 
последователността, в която са представени събитията и участниците в тях; маркерите за пространствено-
времевите граници, в които се разгръща сюжетното действие, и пр. Във връзка с планирането на бъдещия 
преразказ се актуализира и умението на учениците на делят изходния текст на части и да ги озаглавяват. За да 
има разнообразие в езиковия изказ на преразказа, подходящо е да се активизира речниковата работа в 
различни моменти от урока. За целта могат да се записват синоними на някои от ключовите думи, да се 
уточнява речниковото значение на други и пр.  

План е необходим и при работа върху съчинение. Например при подготовка за съчинение описание за 
да се избегнат нежеланите прескоци от една към друга група белези, характеризиращи даден обект от 
различни страни, трябва предварително добре да се обмислят аспектите, в които ще се описва обектът, и да се 
планира последователността на тяхното излагане. Така при съчинение на тема “Моето любимо животно” 
първо се описва общият вид на животното, после – неговите навици, предпочитания, занимания,  храни и т. 
н., и накрая – отношението на хората (респ. на автора) към него. В процеса на изготвяне на плана се записват 
подходящи думи и изрази, както и техни синоними, които са на разположение на учениците при писането на 
текста, защото учениците билингви най-често виждат и разбират какво трябва да опишат, но не им достига 
запас от изразни средства, за да предадат съдържанието.  

Завършващ етап от урока за подготовка е самостоятелното създаване (най-често устно) на части от 
текста. За да улесни учениците си, учителят може да насочи вниманието към някои характерни особености на 
типа текст, към специфичните изисквания за езиковото му оформление, а понякога и превантивно към 
типовете грешки, които се допускат. Така преди да се пристъпи към създаване на подробния преразказ, при 
необходимост се припомнят основните изисквания към него: вярно, точно и последователно да се 
възпроизвежда съдържанието на текста;  да се използват несвидетелски -л- форми или изявителни форми на 
сегашно време; да се преразказва със свои думи; пряката реч да се предава като косвена и др. Добре е повече 
ученици да опитат сами да се справят със задачата да продуцират откъс от текста, чиято тема е предложена на 
класа. Нито в часа за подготовка на съчинение, нито в часа за подготовка на преразказ се препоръчва един 
ученик да прави опити за създаване на цялостния текст. Освен че задачата е сложна за времето, което се дава 
за нея в часа за подготовка, има опасност останалите ученици да възприемат текста на съученика си като 
текст-образец, с който трябва да се съобразяват. Това противоречи на крайната цел на уроците за създаване на 



 

текст – да се развива самостоятелното мислене и умението на учениците да изразяват своето, а не чуждото 
комуникативно намерение. 

Урок за самостоятелно създаване (написване) на текста   
Целта на този урок е да се даде образец на дейност при съставяне на който и да е текст. Това се постига 

като се следват операциите, които протичат в съзнанието на човека при продуциране на текст. Първата от тях 
включва действия за изграждане на смисловото съдържание на текста; втората – предаване на смисловото 
съдържание със средствата на езика и третата – усъвършенстване на текста.  

Съдържанието на текста в урока за самостоятелното му създаване се изгражда на принципа на 
записване на потока от мисли, които обикновено се свързват с предварителния план, разработен в часа за 
подготовка. Това т. нар. “свободно писане” е предназначено само за автора на текста, затова може да е 
съпътствано с разнообразни по рода си грешки – логически, езикови и т. н. В технологичен аспект това 
“нахвърляне” на съдържанието се свързва с работата върху чернова, затова учителят трябва да обръща 
специално внимание на изграждането на умение за водене на бележки върху черновата на текста. С по-малко 
свобода се отличава “свободното писане” на черновата на преразказ, защото неговото съдържание се 
определя от изходния текст. Акцентът там се поставя върху последователността и логиката на текста, за да не 
се допусне разместване на епизоди от изходния текст и/или изпускането на някои от тях. Работата върху 
преразказ дава възможност на учениците билингви да се съсредоточат върху търсенето и подбора на свои 
думи за предаване на съдържание, което не трябва сами да измислят, а това намалява бариерите, които се 
налага да преодолеят, т. е двете задачи – да преценят какво да кажат и как да го кажат, се редуцират до една.   

При писането на съчинения записването на потока от мисли по поставената тема (или по отделни точки 
от плана) често е непълно и неясно, а смисловите единици не са организирани в едно цяло (понякога дори не 
са тематично обвързани), затова се оформя текст, който е разбираем само за автора му. Тъй като целта на 
създаването на текста е той да бъде разбираем за адресата му, работата върху чернова продължава с подбор 
на съществена за темата на текста информация и подреждането й в нужната последователност (не е 
задължително тя да съответства на тази в предварителния план, но обикновено се прави точно така). Текстът 
се конструира в съответствие с функционално-смисловите и жанровите му специфики, като се използва 
собственият езиков запас на ученика. Така се оформя първият вариант, т. е. цялостната чернова на текста. 
Оттук нататък следва да се продължи с работа върху беловата, но тъй като малките ученици трудно откриват 
собствените си грешки (за да ги избягнат при беловата), препоръчително е учителят да събира за проверка 
първия вариант на черновите, написани в клас, да ги проверява вкъщи и да маркира грешките в тях, без да 
поставя оценка на текста. В следващ учебен час черновите с бележките по тях се връщат и учениците пишат 
беловата на текста, която се взема за проверка и оценка. По този начин учителят реално помага на учениците 
сами да усъвършенстват написаното от тях (а не да ползват помощта на близките си), защото само маркира 
грешките, а всеки сам решава как да ги редактира. Така естествено се стига до третият структурен компонент 
в урока за създаване (написване) на текста – усъвършенстване на написаното. 

Урок за поправка на текста   
Умението да се редактира собствен текст е особено значимо за речевата практика, затова в училище с 

организира специално обучение за формирането му. Тъй като редактирането е най-мотивирано, когато е 
свързано със собствен речев продукт, в урока за поправка на текста обект на редактиране следва  да бъде 
черновата на ученическите текстове. Дали то ще се прави след като учителят е маркирал грешките в нея, или 
преди, това не е от съществено значение. Разбира се, трябва да се има предвид, че учениците в начална степен 
по-лесно и целенасочено работят, ако в часа за поправка се усъвършенстват вече проверени чернови, които 
трябва да се подготвят за проверка като белова на текста.  

Редактирането на цялостен текст има свой алгоритъм, който стои в основата и на структурата на урока 
за поправка. Тя включва: усъвършенстване на смисловата и тематичната завършеност на текста; на 
композиционната му цялост; на уместната употреба на лексикалните единици и на правописните 
(пунктуационните) грешки. 

Насочването на учениците към смисловата и тематичната завършеност на текста е първото действие, с 
което започва усъвършенстването на който и да е текст. За целта те трябва да се научат да четат текста през 
“погледа на адресата”, т. е. да усъвършенстват съдържанието дотогава, докато текстът стане разбираем за 
читателя и докато авторът прецени, че замисълът му е реализиран достатъчно добре от гледна точка на 
собственото му комуникативно намерение. 

Композиционната завършеност на текста е обект на редактиране, когато погрешно са оформени трите 
основни части на текста – увод, изложение и заключение. В същото време на учениците трябва да се внушава, 
че уводът и заключението са факултативни елементи от композицията на текста, докато изложението е 
задължително и то трябва да бъде цялостно, завършено и тематично оформено.  



 

Редактирането на лексикалните, граматическите и правописните (в т. ч. и пунктуационните) грешки се 
организира по различен начин в зависимост от това дали текстът е бил проверяван от учителя, или не. Ако се 
редактира проверена чернова, учениците са улеснени, защото грешките са маркирани и остава само да се 
прецени как ще бъдат отстранени. Понякога се налага в часа за поправка да се припомнят изучени вече 
правила и норми (например за членуването, за използване на запетаята и пр.), тъй като в текстовете 
преобладават грешки от този тип. В други случаи е полезно вниманието да се насочва към конкретни грешки 
от текстовете – например: Как написахте думата …? В текстовете ви често се среща грешно изписана 
думата…  как ще я поправите? и пр. Специално внимание следва да се обърне на грешките, които са 
типични за учениците билингви (неправилно съгласуване по род и число, изпускане или замяна на една буква 
с друга, словоредни нарушения и пр.) 

Завършваща дейност във всяко редактиране на текст е цялостното прочитане на текста.  Ако авторът 
прецени, че текстът е разбираем, че съдържанието и структурата му съответстват на целта, която си е 
поставил, че техническото му оформление (четивност, прегледност, правилно разполагане на заглавието 
спрямо текста, обособяване на абзаците, оформяне на полета и пр.) е подходящо, черновата може да бъде 
преписана на белова, т. е. текстът може да бъде предоставен на своя получател (в случая на учителя). След 
проверка на беловите той организира поправка (цялостна или частична), в която систематизира допуснатите 
от учениците билингви грешки.  
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A SYSTEMATIZATION OF THE GROUPS OF PROBLEMS 

 OF AN ISOSCELES TRIANGLE 
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Abstract: This work presents a systematization of the groups of problems, which could be composed 

concerning the multitude of isosceles triangles parameterized to uniformity. We point out the three main groups to 
which all the rest are brought to. We also define levels of systematization on the basis of the length of the operator of 
the groups of problems and the system of knowledge which it includes. 
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Да разгледаме множеството триъгълници в равнината. За основни елементи на произволен триъгълник 
приемаме: страните a, b, c, ъглите , ,α β γ , височините ha, hb, hc,  медианите ma, mb, mc , ъглополовящите 

, ,l l lα β γ , радиусите r и R на вписаната и описаната окръжности съответно , периметърът P  и лицето S. Тъй 

като ъглите не са независими (α β γ π+ + = ), то разглеждаме само два от тях, с което броят на основните 

елементи на триъгълника се намалява на 18. До еднаквост множеството триъгълници се определя със система 
от три параметъра-скалара, поради което всяка система от три параметъра поражда 15 задачи.  При описване 
на групите задачи следва да се има предвид, че: не всеки набор от три независими елемента определят 
триъгълник до еднаквост; равноправието на някои елементи води до приемането на някои системи параметри 
и съответните им задачи за неразлични; операторът на някои задачи и системата от знания може да са едни и 
същи, поради което такива задачи също приемаме за неразлични. Под решаване на триъгълник разбираме 
определяне на останалите основни елементи при избрана система от три параметъра. За дадена система 
параметри се налага да се поставят ограничения, за да не бъде празно множеството триъгълници. В 
зависимост от оператора в някои групи задачи тези ограничения могат да се поставят още преди решаването 
им, а в други ограниченията се проявяват в процеса на решаване.  

Основните групи задачи, които могат да бъдат съставени при така избраните елементи, са 
систематизирани в четири групи на базата на признаците за еднаквост:  

І основна група.  Да се реши триъгълник по дадени две страни и ъгъл между тях. 
ІІ основна група. Да се реши триъгълник по дадени страна и два ъгъла. 
ІІІ основна група.  Да се реши триъгълник по дадени три страни. 
ІV основна група.  Да се реши триъгълник по дадени две страни и ъгъл  срещу по-голямата от тях. 
Другите групи се получават в комбинаторен порядък, но те се свеждат  към една или повече от една 

основна група в зависимост от дължината на оператора и знанията, които той включва. Ако системата 
параметри на една група съдържа две страни, най-естествено е да се търси оператор, водещ до І, ІІІ или ІV 
основна група; ако съдържа два ъгъла – към ІІ основна група; ако съдържа страна и ъгъл – към І, ІІ или ІV 
основна група. Новите групи задачи са общо 158: чрез вариране само на един параметър от системата 
параметри, определящи всяка от четирите основни групи – 33; чрез вариране на два параметъра  - 69; чрез 
вариране и на трите параметъра – 56. С добавянето на четирите основни групи получаваме общо 162 групи 
задачи от решаване на триъгълник при  избраните  основни елементи. Такава систематизация на съставените 
задачи може да бъде осъществена и в случая, когато множеството триъгълници е определено до подобие или 
до равнолицевост. 

Да разгледаме сега множеството равнобедрени триъгълници. За основни елементи на произволен 



 

равнобедрен триъгълник приемаме: бедрото a  ( b = a ), основата c, ъгъла при основата α ( β  = α  ), 

височините ha,   hc,  ( hb = ha ),  медианата ma  ( mb = ma , mc = hc ),  ъглополовящата  la   ( lβ  =  la , lγ = hc ),  

радиусите r и R на вписаната и описаната окръжности, периметърът P  и лицето S. Така основните елементи 
на равнобедрен триъгълник са намалени на 11. До еднаквост множеството равнобедрени триъгълници се 
определя със система от два параметъра-скалара, поради което всяка система от два параметъра поражда 9 
задачи. Тук основните групи задачи се свеждат до три, получени от първите три основни групи за произволен 
триъгълник. 

Първа основна група. Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени бедро и ъгъл. 

Нека системата параметри е a, α  ( a >0, 0 ).
2

α
π

< <  

Останалите основни елементи се определят по следния начин: 
І.1. Страната  c -  чрез a  и α   по тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник;  

І.2. Височината  hc  ( ha  ) - чрез a  и α   по тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник;  

І.3. Радиусът  R  -  чрез a  и α  по синусова теорема; 

І.4. Лицето  S - чрез a  и α   по формула за лице на триъгълник;  

І.5. Периметърът  P - чрез a  и  c (І.1.) по определение на  периметър; 
І.6. Радиусът  r  - чрез  α   и  с  (І.1.) по тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник;  

І.7. Медианата  ma -  чрез a  и  c (І.1.) по формула за медиана; 

І.8. Ъглополовящата lα  - чрез a  и  c (І.1.) по формула за ъглополовяща.  

Втора основна група. Да се реши равнобедрен  триъгълник по дадени основа  и ъгъл. 

Нека системата параметри е  с, α  ( с >0, 0 ).
2

α
π
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Останалите основни елементи се определят по следния начин: 
ІІ.1. Бедрото a  -  чрез с  и α   по тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник;  

ІІ.2. Височината ha  ( hc )- чрез  с  и α   по тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник;  

ІІ.3. Лицето  S - чрез  с  и α   по формула за лице на триъгълник;  

ІІ.4. Радиусът  r  - чрез  с  и α  по тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник; 

ІІ.5. Радиусът  R  -  чрез с  и α  по синусова теорема; 

ІІ.6. Ъглополовящата lα  - чрез  с  и α   по синусова теорема; 

ІІ.7. Периметърът  P - чрез  с и  a (І.1.) по определение на  периметър; 
ІІ.8. Медианата  ma -  чрез с  и  a (І.1.) по формула за медиана; 
Трета основна група. Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени бедро и основа.  

Тук системата параметри е  a , с ( 0 < c < 2a ,  | a – c| <  a ). 
Останалите основни елементи се определят по следния начин: 
ІІІ.1. Периметърът  P -  чрез  a  и  c по определение за периметър; 
ІІІ.2. Ъгъл  α   -  чрез  a   и  c по тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник;    

ІІІ.3. Височината  hc  -  чрез  a  и  c по питагорова теорема; 
ІІІ.4. Медианата  ma  - чрез a  и  c по формула за медиана;    
ІІІ.5. Лицето  S  -  чрез  а и c  по формула за  лице; 
ІІІ.6. Радиусът r -  чрез  c и  α  (ІІІ.2.)  по тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник;    

ІІІ.7.Височината ha  - чрез a  и α  (ІІІ.2.) по тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник;. 

ІІІ.8.Радиусът  R  -  чрез  a  и α  (ІІІ.2.)  по синусова теорема ; 

ІІІ.9. Ъглополовящата la - чрез  c и  α  (ІІІ.2.) по синусова теорема.  

От ІV основна група за множеството на триъгълниците тук не се получава съответна  основна група за 
множеството на равнобедрените триъгълници, защото се свеждат до бедро и ъгъл (І основна група)  или до 
основа и ъгъл (ІІ основна група). Трите основни групи съдържат общо 25 задачи, които във всяка група са 
подредени по дължината на оператора. Нови групи задачи ще получим от основните при вариране на 
параметрите. Следващите нови групи се получават по комбинаторен принцип чрез вариране на единия или на 
двата параметъра от системата, определяща всяка една от основните групи. Да направим уговорката, че няма 
да се спираме на ограниченията за параметрите, някои от които могат да бъдат поставени едва в процеса на 
решаване на групата задачи.  



 

І. Групи задачи, получени чрез вариране само на един параметър.  

Да разгледаме първо новите групи, които се получават при вариране само на един от параметрите в 
системата, определяща всяка от основните групи. Те са 22 на брой и по-голямата част от тях се свеждат до І 
или до ІІ основни групи. 

* Нека в системата параметри, определяща І (ІІІ) основна група, фиксираме бедрото а и варираме ъгъла 
α (основата с) като последователно заменяме с останалите основни елементи ha , hc,,ma, la, r, R, P, S. В 

получените нови групи  лесно се определя ъгъла α  и свеждаме до І основна група, а в част от тях -   основата 

с и свеждаме до ІІІ основна група.  
1.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени бедро а  и височина  ha. 
Чрез тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник свеждаме към І основна група с 

намиране на ъгъл α . Означение: 1. (І).  
2.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени бедро а  и височина  hc.. 
Чрез тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник намираме основата с и свеждаме към ІІІ 

основна група или намираме ъгъл α  и свеждаме към І основна група. Означение: 2. (ІІІ), 2. (І).  
3.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени бедро a и медиана ma. 
Чрез косинусова теорема се определя ъгъл α  и свеждаме към І основна група. Може да се сведе и към 

ІІІ основна група с намиране на основата с чрез формула за медиана. Означение: 3. (І), 3. (ІІІ). 
4.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени бедро a  и ъглополовяща la. 
Чрез синусова теорема се определя ъгъл α , с което свеждаме към І основна група. Означение: 4. (І).  
5.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени бедро a  и радиус  r на вписаната окръжност. 
От подобни триъгълници и питагорова теорема свеждаме до намиране на основата с, а оттам   към ІІІ 

основна група. Може чрез тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник да се състави уравнение 
и да се намери ъгъл α  , с което свеждаме до І основна група. Означение: 5. (ІІІ), 5. (І). 

6.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени бедро a  и радиус R  на описаната окръжност. 
Чрез синусова теорема се определя ъгъл  α , с което свеждаме към І основна група. Означение: 6. (І). 
7.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени бедро  a  и периметър P. 
Тривиално свеждаме към ІІІ група с намирането на основата с. Означение: 7. (І).  
8.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени бедро  a  и  лице S. 
Чрез формула за лице определяме ъгъл α  и свеждаме до І основна група. Означение: 8. (І).  
* Нека сега в системата параметри, определяща І (ІІ) основна група, фиксираме ъгъла α  и варираме 

бедрото а (основата с) като последователно заменяме с останалите основни елементи ha , hc,, ma , la , r, R, P, S.  
В повечето групи  се определя бедрото а  и свеждаме до І основна група, а в някои групи  - основата  с и 
свеждаме до ІІ основна група. 

9.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени ъгъл  α  и височина  ha .   

Чрез тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник намираме основата с и свеждаме до ІІ 
основна група. Означение: 9. (ІІ).  

10.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени ъгъл  α  и височина   hc. 

Чрез тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник намираме бедрото a или основата с и  
свеждаме до І или до ІІ основна група. Означение: 10. (І), 10. (ІІ).  

11.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени ъгъл  α  и медиана ma. 

Чрез косинусова теорема определяме бедрото а и свеждаме до І основна група. Означение: 11. (І).  
12.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени ъгъл α  и  ъглополовяща la. 

Чрез синусова теорема свеждаме до І или до ІІ основна група с намиране на бедрото а или на основата 
с. Означение: 12. (І), 12. (ІI).   

13.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени ъгъл  α  и радиус  r на вписаната окръжност. 

Чрез тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник намираме основата с  и свеждаме до ІІ 
основна група. Означение: 13. (II).  

14.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени ъгъл  α  и радиус R  на описаната окръжност. 

Чрез синусова теорема свеждаме до І или до ІІ група с намиране на бедрото а или на основата с. 
Означение: 14. (І), 14. (ІІ). 

15.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени ъгъл  α  и  лице S. 

От формулата за лице намираме бедрото а или основата с и свеждаме до І или до ІІ основна група. 
Означение: 15. (І), 15. (ІІ).   

16.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени  ъгъл  α  и периметър P. 

Чрез тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник и определението за периметър се 



 

намира бедрото a или основата c, с което свеждаме до І или до ІІ основна група. Означение:  16. (І), 16. (ІІ). 
* Нека в системата параметри, определящи ІІ (ІІІ) основна група, фиксираме основата с и да варираме 

ъгъла  α  (бедрото а) като последователно заменяме с останалите основни елементи ha , hc,, ma , la , r, R, P, S. 

Тук в повечето групи се определя ъгъла α и свеждаме до ІІ основна група, а в някои – бедрото а  и свеждаме 

до ІІІ основна група.  
17.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени основа с и височина ha .  
Чрез тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник определяме ъгъла α (получаваме група 

9.)  и свеждаме до ІІ основна група. Означение: 17. (ІІ).  
18.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени основа с и височина  hc. 
Чрез питагорова теорема определяме бедрото а ( получаваме група 1.) и свеждаме до ІІІ основна група, 

или чрез тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник определяме ъгъла α ( получаваме група  

10.) и свеждаме до ІІ основна група. Означение: 18. (ІІІ), 18. (ІІ).  
19.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени основа  с  и медиана  ma. 
Чрез формулата за медиана намираме бедрото а  (получаваме група 3.) и свеждаме към ІІІ основна 

група. Означение: 19. (ІІІ).  
20.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени основа  с  и  ъглополовяща  la. 
Чрез синусова теорема определяме ъгъла α (получаваме група 12.) и свеждаме до ІІ основна група. 

Означение: 20. (ІІ).  
21.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени  основа  с  и  радиус  r на вписаната окръжност. 
Чрез тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник свеждаме до ІІ основна група с 

намиране на ъгъл α . Означение: 21. (ІІ). 
22.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени основа с и лице S. 
Чрез формулата за лице определяме височината hc. (получаваме група 18.), а оттам и до ІІІ или ІІ 

основна група. Означение: 22. (ІІІ), 22. (ІІ). 
Тук не отделяме в група решаването на равнобедрен триъгълник по дадени основа с и радиус R на 

описаната окръжност, защото има същия оператор, както група 6 и по смисъла на нашата уговорка е 
неразличима от нея.  Същото се отнася и до решаването на равнобедрен триъгълник по дадени основа с и 
периметър Р, защото това по същество е група 7.  

При вариране само на единия от параметрите от системата, определяща всяка една от трите основни 
групи,  получихме 22  нови групи, които се свеждат до основните както следва:  

І група  –  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 14., 15., 16., ( 14 групи ); 
ІІ група –  9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 22. ( 12  групи ); 
ІІІ група –  2., 3., 5., 18., 19., 22. ( 6 групи ). 
ІІ.  Групи задачи, получени чрез вариране и на двата параметъра. Да разгледаме сега новите групи, 

които се получават при вариране само на един от параметрите в системата, определяща всяка от основните 
групи. Те са 25 на брой и по-голямата част от тях се свеждат до ІІ или до І основни групи. 

* Нека фиксираме първо височината  ha  и да варираме втория параметър с останалите основни 
елементи   hc,, ma , la , r, R, P, S. 

23.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени височини ha  и hc. 
Чрез тригонометрични зависимости в правоъгълни триъгълници се съставя уравнение и се намира  

ъгъл α  (получаваме групи  9., 10.), с което свеждаме до ІІ или І основна група. Означение:23. (ІІ),  23. (І). 
24.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени височина ha  и медиана ma. 
Чрез двукратно прилагане на питагорова теорема се намира бедрото а (получаваме група 1.), с което 

свеждаме до І основна група. Означение: 24. (І). 
25.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени височина ha  и ъглополовяща la. 
Чрез тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник се намира ъгъл α  (получаваме група 

9.), с което свеждаме до ІІ основна група. Означение: 25. (ІІ). 
26.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени височина ha  и радиус   r на вписаната окръжност.  
Чрез тригонометрични зависимости в правоъгълни триъгълници се съставя система за основата  с  и 

ъгъла α , с което свеждаме до ІІ основна група. Означение:  26. (ІІ).  
27.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени височина ha  и радиус R  на описаната окръжност. 
Чрез синусова теорема и тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник намираме ъгъла 

α (получаваме група 9.), с което свеждаме до ІІ основан група. Означение:  27. (ІІ). 
28.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени височина ha  и периметър P.  
От тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник и определението за периметър 



 

определяме ъгъла α (получаваме  група 9.), с което свеждаме до ІІ основна група. Означение: 28. (ІІ). 
29.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени височина ha  и  лице S.  
Чрез формулата за лице намираме бедрото а (получаваме група 1.), а оттам свеждаме до І основна 

група. Означение: 29. (І).   
* Да фиксираме  сега височината  hc.  и да варираме втория параметър с останалите основни елементи  

ma , la , r, R, P, S. 
30.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени височина hc.   и медиана ma. 
Чрез формулата за медиана и питагорова теорема се определят бедрото а  и основата с  и свеждаме до 

ІІІ основна група.  Означение: 30. (ІІІ). 
31.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени височина  hc.   и ъглополовяща la. 
Чрез синусова теорема и тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник се намира ъгъл 

α (получаваме група 10.) и свеждаме до І или ІІ основна група. Означение: 31. (І), 31. (ІІ). 
32.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени височина hc.  и радиус R на описаната окръжност. 
Чрез питагорова теорема и тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник определяме 

основата с  и ъгъла α и свеждаме до ІІ основна група. Означение: 32. (ІІ). 
Не отделяме в група решаването на равнобедрен триъгълник по дадени височина hc.   и радиус  r на 

вписаната окръжност, защото има същия оператор, както група 26 и по смисъла на нашата уговорка е 
неразличима от нея.  Същото се отнася  до решаването на равнобедрен триъгълник по дадени височина hc.   и 
периметър P  ( група 28. )   и по дадени  височина hc.   и  лице S ( група 29.). 

* Да фиксираме медианата ma  и да варираме останалите основни елементи   la , r, R, P, S.   
33.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени медиана ma. и ъглополовяща  la., 
Чрез синусова и косинусова теорема се свежда до определяне на бедрото а  и ъгъла α  или на основата 

с  и ъгъла α  , с което се свежда до І или до ІІ основна група. Означение: 33. (І), 33. (ІІ). 
34.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени медиана ma.  и радиус r на вписаната окръжност. 
Чрез формулата за медиана и подобни триъгълници се намират бедрото а и основата с, с което 

свеждаме към ІІІ основна група. Означение: 34. (ІІІ). 
35. Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени медиана ma.  и радиус R  на описаната окръжност. 
Чрез синусова теорема и формулата за медиана определяме ъгъла α (получаваме група 12.) и свеждаме 

до І или ІІ основна група. Означение: 35. (І), 35. (ІІ). 
36.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени медиана ma и периметър P. 
Чрез формулата за медиана и определението за периметър се определят бедрото а и основата с, с което 

свеждаме до ІІІ група. Означение: 36. (ІІІ). 
37.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени медиана ma и лице S. 
Чрез косинусова теорема и формулата за лице се намира ъгъла α  (получаваме група 15.), с което 

свеждаме до І или до ІІ основна група.  Означение: 37. (І), 37. (ІІ). 
* Да фиксираме ъглополовящата la      и да варираме останалите основни елементи  r, R, P, S.   
38. Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени ъглополовяща la и радиус r на вписаната 

окръжност. 
Чрез синусова теорема и тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник се определят 

основата с  и ъгъла α , с което свеждаме към ІІ основна група. Означение: 38. (ІІ). 
39. Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени ъглополовяща la и радиус R на описаната 

окръжност. 
Чрез двукратно прилагане на синусова теорема определяме ъгъла α (получаваме група 14.), с което 

свеждаме до І или до ІІ основна група. Означение:  39. (І), 39. (ІІ). 
40.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени ъглополовяща la   и периметър P. 
Чрез синусова теорема и тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник определяме ъгъла 

α (получаваме група 16.), с което свеждаме до І или до ІІ основна група. Означение:  40. (І), 40. (ІІ). 
41.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени ъглополовяща la   и  лице S. 
Чрез синусова теорема и формула за лице намираме ъгъла α (получаваме група 15.), след което 

свеждаме към І или ІІ основна група.  Означение:  41. (І), 41. (ІІ). 
* Да фиксираме радиуса  r на вписаната окръжност и да варираме останалите елементи R, P, S.   
42.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени радиуси  r и R  на вписаната и описаната 

окръжности.  
Чрез синусова теорема и подобни триъгълници свеждаме до І основна група с намиране на ъгъла α и 

бедрото а.  Означение:  42.(І).  



 

43.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени радиус r на вписаната окръжност и периметър P.  
Чрез тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник и определението за периметър се 

съставя уравнение за ъгъла α (получаваме група 16.), с което свеждаме до І или до ІІ основна група. 

Означение:  43. (І), 43. (ІІ). 
44.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени радиус r на вписаната окръжност и лице S.  
Чрез формула за лице веднага се определя r  и свеждаме до група 43., т.е. до І или ІІ основна група. 

Означение: 44. (І),  44. (ІІ).  
* Да варираме накрая по два основните елементи R, P, S.   
45. Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени радиус R на описаната окръжност и периметър P. 
Чрез синусова теорема и тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник се намира ъгъла 

α (получаваме група 14.), след което свеждаме до І или ІІ основна група. Означение: 45. (І), 45. (ІІ). 
46.  Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени радиус R  на описаната окръжност и лице S.  
Чрез синусова теорема и формулите за лице се определят бедрото а  и ъгъла α  и и се свежда до І 

основна група. Означение: 46. (І).  
47. Да се реши равнобедрен триъгълник по дадени  периметър P и лице  S.   
Чрез формулата за лице определяме r (получаваме група 43. или 44.), с което свеждаме до – или до ІІ 

основна група. Означение: 47. (І), 47. (ІІ).  
И така, при варирането и на двата параметъра от системата, определяща всяка една от трите основни 

групи,  получихме 25  нови групи, които се свеждат до основните както следва:  
І група  –  23., 24.,29.,31., 33., 35., 37.,39., 40., 41., 42., 43, 44., 45., 46., 47. ( 16 групи ); 
ІІ група –  23., 25., 26., 27., 28., 31., 32., 33., 35., 37., 38., 39.,40., 41., 43., 44., 45., 47. ( 18  групи ); 
ІІІ група –  30., 34., 36. ( 3 групи ). 
Разгледаните 47 групи задачи, получени от варирането на параметрите, могат да бъдат 

систематизирани на базата на дължината на оператора (броя на отделните подзадачи-компоненти), 
посредством който групата задачи може да бъде сведена до някоя от основните групи. Нивата в тази 
систематизация имат относителен характер, защото в някои случаи са използвани средствата на 
тригонометрията (синусова теорема, косинусова теорема и др.), както и известните формули за медиани и 
ъглополовящи в триъгълника. В процеса на обучение понякога операторът на дадена група е по-дълъг за 
сметка на ограничения набор от математически знания и средства. 

Към І ниво отнасяме онези групи задачи, които непосредствено се свеждат до основна група с 
намирането на един елемент (1 подзадача - компонент), а към ІІ ниво - такива групи задачи, които се свеждат 
до основна група с намирането на повече от един елемент (поне 2 подзадачи-компоненти). При групите от 
двете нива ограниченията за параметрите могат да се поставят преди решаването на задачите. Към ІІІ ниво 
отнасяме онези групи, които се свеждат до основна група с намирането на един елемент, но за този елемент 
се съставя уравнение и за решаването му се налагат допълнителни ограничения за параметрите. На пръв 
поглед операторът има само 1 подзадача-компонент, но самото решаване и изследване на уравнението 
съдържа неявно повече такива, при това по-сложни от тези на ІІ ниво. Към ІV ниво отнасяме онези групи 
задачи, които се свеждат до основна с намирането на повече от един елемент и трябва да се състави и реши 
система от уравнения, откъдето се получават допълнителни ограничения за параметрите. 

  

Да разгледаме и групите задачи, които могат да бъдат съставени за подмножеството на равностранните 
триъгълници.  Основните елементи на произволен равностранен триъгълник получаваме от тези на равнобед-
рен триъгълник и те са: страна а,  височина ha , радиус r на вписаната окръжност, радиус R на описаната 

Група  

Ниво  

I основна група 

a, α  

II основна група 

с, α  

III основна група 

a,  c 

I  1., 2., 7., 8., 14.       14., 17., 18.  2., 18. 

II 
 3., 6., 10., 11., 12., 
15., 
16., 24., 29., 35., 41.  

  9., 10., 12., 13., 15., 16., 20.,  
21., 22., 25., 27., 28., 35., 41.   

 3., 5., 19., 22.  

III 
 4., 5., 23., 31., 33., 
37., 39., 40., 43., 44., 
45., 47.     

 23., 31., 32., 37., 39., 40., 43., 
44., 45., 47.     

 36.    

IV 42., 46.  26., 33., 38.  30., 34.  



 

окръжност, лицето S. Получихме 5 основни елемента, тъй като с = а, α = 60о, hc = ha , ma  = ha , la = ha , P = 3a. 

Това множество се определя до еднаквост с един параметър-скалар. Получаваме единствена основна група. 
Основна група. Да се реши равностранен триъгълник по дадена страна а. 

При ограничението а > 0 определяме останалите основни елементи по следния начин: 
1. Височината  ha  - чрез a  по питагорова теорема или с тригонометрични зависимости в правоъгълен 

триъгълник;  
2. Радиусът  r  -  чрез a  и тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник; 
3. Радиусът R - чрез a  и тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник; 
4. Лицето S - чрез a   по формула за лице на триъгълник или чрез а и ha  по формула за лице.  
Останалите групи задачи, които могат да се съставят, са следните: 
1.  Да се реши равностранен триъгълник по дадена височина ha . 
2.  Да се реши равностранен триъгълник по даден радиус r на вписаната окръжност. 
3.  Да се реши равностранен триъгълник по даден радиус R  на описаната окръжност. 
4.  Да се реши равностранен триъгълник по дадено лице S. 
И четирите групи тривиално се свеждат до единствената група  и са на І ниво.  
Приведената систематизация е полезна в обучението по математика, тъй като позволява да се 

илюстрират конкретните нови знания от геометрията и тригонометрията чрез класически задачи за решаване 
на триъгълник. Не по-малка дидактическа стойност имат ограниченията, които се налагат за параметрите – 
често се изисква решаване на неравенства, с което се затвърдяват алгебричните знания. Тези ограничения в 
значително по-сложен вид  се проявяват главно на ІІІ и ІV ниво при решаване на уравнение или система 
уравнения относно неизвестните елементи. Тази систематизация би била полезна и за авторите на учебници 
по математика, за да допълни системата от учебни задачи, предложени в тях.  
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MODELING BY MEANS OF CALCULATOR AS AN INSTRUMENT FOR SPIRITUAL DEVELOPMENT 

IN THE PEDAGOGICAL PROCESS IN THE SPECIALIZED SCHOOLS 

 

Igor M. Bistriy 

 
Abstract: In this  paper we develop the idea for the great possibilities for realization of mathematical methods 

using sculptures in teaching disciplines from the natural science and humanity cycle. We develop the principle of 
subject modeling which gives possibilities for presenting the syllabus of different subjects by means of mathematical 
methods, and the principles for early propaedeutic and integration are also realized. 

 
Key words: subject modeling, mathematical methods, calculator, calculus means 

 
Осталось всего лишь два года до того, как XX век уйдëт в Историю. Что ждëт нас в следующем, ХХI 

веке? Футурологи утверждают: по крайнен мере, в первой его половине – всемерное развитие коммуникаций 
и информационных технологий, основанных на вычислительной технике. Значительно большую роль, чем 
прежде, будут играть наука и практика, связанные с жизнедеятельностью человеческого организма – 
биология, биофизика и биохимия, медицина, геронтология и фармакология, возрастная психология общения 
людей с вычислительной техникой. 
Словом, этот век будет посвящен Человеку во всех аспектах его жизнедеятельности. Реализация подобных 
футурологических планов потребует изменения в подготовке квалификацированных кадров. 
Педагоги промышленно развитых стран предсказывают массовое внедрение в учебно–воспитательный 
процесс калькуляторов, компьютеров и аудиовизуальных средств. Недаром уже в настоящее время 
специалисты по дидактике говорят не о приготовлении учебных материалов, а о создании, педагогических 
технологий, подразумевая под этим термином совокупность литературного текста, лабораторных опытов, 
методики изпользования физических и химических приборов, вычислительных машин /калькуляторов и 
компьютеров/ и аудиовизуальной техники. 

Внедрения в школьное образование вычислительных машин предполагает разработку принципа  
„предметного моделирования” - изпользование математических методов с применением калькуляторов и 
компьютеров в преподавании географии, истории и литературы, биологии, химии и физики, 
изобразительного искусства и теории музики. А это, в свою очередь, должно было бы вызвать более широкое 
распространение в педагогическом процессе принципов ранней пропедевтики и интеграции вопросов из 
разных областей знаний. Между тем, практика показывает, что даже в лучших школах Западной Европы и 
США, в том числе и в тех, где учащиеся  занимаются по программам предуниверситетской подготовки, все 
еще превалирует принцип „логики предмета”. В результате школьники в своëм подавляющем большинстве не 
могут полноценно усвоить  громадный объем информации, наполняющий учебники. 

Аналогично обстоит дело и в нашей образовательной системе. До 1989г. наша педагогика, 
подкрепляемая мощной промышленной базой, могла легко включиться в процесс создания новых 
педагогических технологий. Так, за период 1982 – 1989г. Тогдашнее Министерство народного просвещения 
закупило для школы 8-битовые компьютеры отечественного производства на сумму 127 млн.$. Но педагоги 
использовали столь щедрый дар однобоко: вместо создания программных продуктов для преподавания 
интегрированных образовательных модулей, оптимально излагающих многие темы учебного содержания из 
разных предметов, математики заставили поголовни всех учеников изучать „Курс информатики”, 
необходимый лишь специалистам. 

Ныне наша промышленность разбита, компьютеры устарели физически и морально, средств для их 
замены нет и не предвидится. Но это лишь одна сторона проблемы. Не меньшую тревогу вызывает отсуствие 
разработанных технологий и программных продуктов, предназначенных для использования компьютеров. 

Внедрение вычислительной техники в школьное образование предполагает разработку принципа 
„предметного моделирования”, который дает возможность подойти к учебному содержанию различных 
предметов с математическими методами и реализовать в педагогическом процессе принципы ранней 
пропедевтики и интеграции. Благодаря этому можно расширить и углубить круг изучаемых вопросов в 



 

различных областях человеческого познания без увеличения количества учебных часов. Таким образом, для 
нашей педагогики имеются два пути: или она должна стать пассивным потребителем учебных технологий, 
которыми время от времени нас будет одаривать Запад, или, активизировав свой богатый научный потенциал, 
она приступит к созданию интегрированных модулей, обогащающих не только отечественное, но и 
европейское образование. 

Какой вклад может дать моделирование с помощью калькулятора в духовное развитие учащихся? 
Повсеместно бытующие представления не могут дать ответ на этот вопрос - он нуждается в более обширном 
рассмотрении. 

Преподаватели математики, работающие в системе основного образования, как правило, скептически 
смотрят на дидактические возможности микрокалькуляторов. По их мнению, систематическое применение 
заученных „на память” таблиц сложения и умножения более интенсивно развивает умственные способности 
учащихся, чем вычислительные приспособления. Не отрицая подобного взгляда, все же отметим два 
обстоятельства: 1/ таблицы умножения „твердо усваиваются” лишь к шестому классу; 2/ вычислительные 
задачи, предлагаемые в качестве тренировочных упражнений, зачастую не только вызывают у учащихся 
отвращение к учебе, но и действуют на их неокрепшее сознание отупляюще. 

Между тем, для каждого математика, знающего возможности микрокалькуляторов, очевидно: ранняя 
пропедевтика математического моделирования природных и общественных явленний с помощью 
микрокалькулятора развивает ум не меньше, чем формальное манипулирование с числами; и мотивирует 
изучение разнообразных явлений, вызывая и поддерживая интерес к учебе. 

Особенно важную роль может играть математическое моделирование с микрокалькулятором в 
педагогическом процессе специальных школ /для слепых и слабовидящих, для глухих и слабослышащих, для 
детей–асматиков, для детей, находившихся долгое время в больницах и т.п./ В этом случае микрокалькулятор 
выступает в качестве эффективного средства, компенсирующего отставание ученика, обремененного тем или 
иным недугом, в духовном отношении. 

Чтобы продемонстрировать разнообразные возможности калькулятора для развития учащихся, 
приведем несколько примеров из двух интегрированных модулей, разработанных педагогической 
лабораторией МЕЛ. Эти модули – „Историческая хронология” и „Береги время” – предлагают, в культурно – 
историческом контексте, достаточное количество вычислительных задач, в которых используется 
калькулятор. 

Многие ученики знают и с интересом смотрят популярную телевизионную передачу–игру „Минута – 
это много”. По регламенту, каждый участник в игре должен дать ответ на какой нибудь вопрос из 
определенной области знаний. Таким образом, минута приобретатет исключительную ценность для игрока. А 
в жизни? Всегда ли мы дорожим минутой или даже часом? В связи с этим представляет интерес 

Задача 1 Сколько часов и минут прожил человек, если он: 
а/ родился 1 января 1928г. В 0 часов 0 минут и умер 1 января 1998 г. в 0 ч. и 0 мин? 
б/ если он родился 1 января 1927 г в 0 ч и 0 мин и умер 1 января 1997 г в 0 ч и 0 мин? 
в/ если он родился 1 января 1926 г в 0 ч и 0 мин и умер 1 января 1996 г. в 0 ч и 0 мин? 
г/ если он родился 1 января 1925 г в 0 ч и 0 мин и умер 1 января 1995 г. в 0 ч и 0 мин? 

Подобные задачи интересны прежде всего специалистам по астрономической хронологии – ведь 
нахождение промеждутков времени есть одна из основных задач этой древней науки. Ясно что в оперативном 
плане это задача нужна также будущим физикам, математикам, химикам, биологам, и инженерам. Умение 
решать задачи по астрономической хронологии необходимо и историкам. Дело в том, что хронологический 
анализ часто позволяет установить фактологию явления. Например, в „Царском каноне”, лежащем в основе 
греческой хронологии, сказано: 1–й год Первой Олимпиады был за 345 лет до начала Пелопонесской войны, а 
смерть Александра Великого – через 108 лет после ее начала. Поскольку историкам из других источников 
было известно, что Александр Великий умер 10 июня 323 г до н. э то, согласно „Царскому канону”, начало 
Пелопеносской войны нужно отнести к 431 г. до н. э. Насколько точна это дата? Древнегреческий историк 
Фукидид /460 – 395 г до н н. э./ сообщал, что в начале Пелопонесской войны произошло затмение Солнца. 
Астрономы, пользуясь периодичностью затмений установили, что 3 августа 431 г до н. э. такое событие 
действительно имело место. Отсюда историки делают вывод о правдоподобности дат, указанных в „Царском 
каноне”. Умение правильной датировки событий и определения промежутков времени очевидно необходимы 
историкам, историографам, искусствоведам , общественным деятелям. Оно присуще крупным писателям, 
создавшим биографии видных деятелей культуры /Ст. Цвейг, А. Моруа, В. Вересаев ...., и др./ и 
искусствоведам, оставившим значительные исследования в истории искусства /И. Грабарь, И. Асафьев ....,  и 
др. 



 

Ошибки, допускаемые из–за незнания хронологии, иногда оборачиваются конфузами и даже 
политическами скандалами. Так, в начале 1937 г. академии наук фашистской Италии и национал–
социалистической Германии приняли решение отметить 2000–летие со дня рождения первого римского 
императора Октавиана Августа, поскольку Гитлер считал „Третий рейх” наследником Священной римской 
имшерии. Однако по окончании пышных торжеств критики национал–социализма ехидно заметили, что 
празднование было преждевременным: фашистские академики „забыли”, что християнский календарь не 
содержит „нулевого года” ввиду чего эту дату следовало отмечать не в 1937 г., а в 1938 г. 

Вернемся к задаче 1 Если она сформулирована для известных исторических личностей, то она 
приобретатет културно – историческое значение. Однако она представляет интерес и с методической точки 
зрения. По существу, эта задача дает возможность пропедевтики на первый взгляд простой, но значимой для 
каждого человека проблемы – хронологии человеческой жизни. Но так ли проста эта задача? Чтобы решить 
ее, ученик должен иметь знания, которые мы представим в форме алгоритма: 

1. Время жизни человека /обозначим его ΔТ/ равно разности Т2 – Т1, где Т1 – полная дата рождения, а Т2 
– полная дата смерти. 

      Тогда: ΔТ = Т2  - Т1 = (1998 + 1 января + 0 ч + 0 мин) – (1928 + 1 января + 0 ч + 0 мин.) = 70 г. 
 

2. В течение семидесяти лет человек переживал високосные годы, содержащие 366 дней, и обычайные, 
содержащие 365 дней. В григорианском календаре високосными считаются годы, номера которых 
имеют одно из следующих двух свойств: а/ число, образованное последними двумя цифрами, не 
равно нулю и делится  на четыре; б/ число, образованное последними двумя цифрами, есть ноль, а 
число, образованное первыми цифрами, делится на четыре. Например 1600 – високосный год, а 1700 
– невисококосный. 

3. 3. Человеческая жизнь является сравнительно краткой и позволяет непосредственно указать номера 
високосных годов, прожитых человеком. На рисунке они отмечены кружочками. Мы видим, что в 
промежутке /1828 – 1998/ было 18 высокосных  и 52 простых года. Согласно с этим общее число 
прожитых суток n = 365.52 + 366.18; число часов m = 24.n = 24.(365.70 + 18), а минут N = 
60.24(365.70 + 18) 

4. Теперь можно вычислить величины n, m и N с помощью калькулятора. Изпользованию калькулятора 
предшествует составление вычислительной схемы. / Программа 1/ 
Программа 1. 

„С” 365 х 70 + 18 х 24 х 60  = „АС” 
                           ↓              ↓          ↓ 
                        25568  613632     36817920 
Оказывается что человек, жизненный путь которого продолжался от 1928 г до 1998 г., прожил 25568 

суток или 613632 часа 36817920 минут. 
Моделирование при решении задачи 1 /а/ позволяет обобщить результаты и почти без вычислений 

решить задачи 1/б/, 1 /в/, 1 /г/. Действительно из рис. 1 следует что семидесятилетняя человеческая жизнь в 
интервале /1927 г – 1997 г./ содержит столько же високосных и невисокосных лет, и следовательно, столько 
же суток, часов и минут, как в первом случае, а интервалы /1926 г. – 1996 г./ и /1925 г. – 1995 г./ содержат 17 
високосных и 53 невисокосных года. Для них запишем: 

Программа 2. 

„С” 365 х 70 + 17 х 24 х 60 = „АС” 
                          ↓               ↓           ↓    
                        25567       613608    36816480 
Следовательно, здесь: n  = 365.70 + 17 = 25 5676 
m = 24.(365.70 + 17) = 613608; N  = 60.24. (3654.70 + 17)  = 36816480 

Если бы вы попробовали совершить эти вычисления с помощью карандаша и бумаги, вы убедились бы, 
насколько больше вам нужно было бы вложить времени и сил. В педагогической практике вычисления такого 
рода отнимают у учеников столько времени и умственной энергии, что они как правило, теряют интерес к 
проблеме. Особенно утомительны подобные вычисления для детей, страдающих физическими недастатками. 
Отказываясь от дальнейшего рассмотрения подобных вычислительных задач они многое теряют в духовном 
развитии, потому что подобные отказы в конечном итоге переходят в привычку, в отставание от программы и 
неверие в собственные силы. Между тем микрокалькулятор как раз и создан , чтобы освободить человеческий 
ум от рутинных утомительных вычислений, чтобы дать възможность человеку заниматься не столько 
вычислительной работой, сколько творчеством на более высоком уровне. 



 

Возникает интересный вопрос: как будут меняться значения n, m, N, если 70–летний интервал 
перемещать влево по хронологической оси? Для получения ответа ученики должнь исследовать все 
интервалы вида [19AБ г., 19(А + 7)Б г.], где А цифра десятков, а Б – цифра единиц в номере года. 
Исследавания показывают, что особый интерес представляют интервалы [189 С г., 196С г.], где С - 
обозначает число единиц в номере и принимает значения 6, 7, 8, 9, 10, 11. Для этих интервалов нарушается 
установленная выше периодичность. После того, как ученики усвоили решение задачи 1, от математического 
рассмотрения проблемы можно перейти к ее культурно–нравственному аспекту. Им предлагается 
Задача 2. Сколько суток прожили выдающиеся болгарские поэты: 
1/  Иван Вазов (27.06.1850г. – 22.09.1921 г.) 
2/ Христо Ботев (25.12.1848 г. – 20.05.1876 г.) 
3/ Димчо Дебелянов (28.03.1887 г. – 02.10.1916 г.) 
4/ Пейо Яворов (01.01.1878 г. – 16.10.1914 г.) 
5/ Гео Милев (15.01.1985 г. – 15.05.1925 г.) 
6/ Христо Смирненски (30.09.1898 г. – 18.06.1923 г.) 
7/ Никола Вапцаров (28.12.1909 – 23.07.1942 г.) 
Задача 2а – настоящая хронологическая проблема, часто возникающая перед исследователем. Сложность ее 
не только в математике, но и в некорректном задании условия. Даты жизни наших поэтов /кроме Яворова/ 
заимствованные из Краткой болгарской энциклопедии /Издательство БАН, т.,1. 1963 г./ обладают следующей 
особенностью: даты до 31 марта 1916 г. даны „по старому стилю”. Кроме того даты могут содержать ошибки: 
например, год рождения Христо Ботева по старому стилю не 1848, а 1827 г. Таким образом, прежде чем 
приступить к ответу на вопрос задачи, ученики должны перевести все даты на новый стиль. Разумеется, даты 
жизни Христо Ботева могут остаться неизменными, так как они соответствуют одному стилю. Правило для 
перевода дат от юлиянской к григорианской системе в нашем случае выглядит так: чтобы получить дату 
„нового стиля”, следует дату „старого стиля” перевести вперед на 12 суток, если событие произошло в период 
от 1 марта 1800 г. до 29 февраля 1900 г. и на 13 суток, если событие произошло /или произойдет/ в период от 
1 марта 1900 г. до 29 февраля 2100 г. Приведенное правило дает ученикам возможность получить даты жизни 
поэтов, упомянутых в условии задачи 2, по григорианскому календарю /см. табл.1, столбец 2 / 
Таблица 1 

a b c d 

1/ Иван Вазов 
(09.07.1850 г. – 22.09.1921 г.) 
2/ Христо Ботев 
(06.01.1848 г. – 01.06.1876 г.) 
3/ Димо Дебелянов 
(09.04.1887 г. – 02.10.1916 г.) 
4/ Пейо Яворов 
(13.10.1878 г. – 28.10.1914 г.) 
5/ Гео Милев  
(15.01.1895 г. – 15.05.1925 г.) 
6/ Христо Смирненски 
(12.10.1898 г. 19.06.1923 г.) 
7/ Никола Вапцаров 
(10.01.1910 г. – 23.07.1942 г.) 
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 А – поэты даты жизни 
B – ni - число суток, прожитых каждым из поэтов 
C – n1 – ni   /ni  = 2, 3, 4, 7/ 
D – n1/ni 

 
Число прожитых каждым поэтом суток вычисляется аналогично решению задачи 1, но здесь 

существенную трудность представляет несовпадение календарных дат. Например, при вычисленнии числа 
суток, прожитых Гео Милевым, расчет выглядим следующим образом: а/ от 27.01.1895 г до 27.01.1925 г. 
Прошло 30 лет, из которых 7 - высокосных /рис.5/; б/ от 27.01.1925 г до 15.05.1925 г. поэт прожил 5 суток в 
январе, 28 - в феврале, 31 – в марте и 15 суток в мае. Общее число суток, прожитых Гео Милевым, есть 
численное значение выражения n5 = 365.30 + 7 + 5 + 27 + 31 + 30 + 15. 
Составим программу 3: 
Программа 3. 



 

„С” 365х 30 + 7 + 5 + 27 + 31 + 30  = „АС” 
                                                                  ↓ 
                                                                11066 
Таково общее количество суток в жизни Гео Милева. Результаты остальных вычислений указаны в таблице 1. 

Римский писатель Плиний Старший, живший в I в н. э., сообщает в своей „Естественной истории” что 
знаменитый древнегреческий живописец Апеллес / IV в до н. э./ „имел обыкновение каждый день, как бы 
хотя бы он ни был занят, упражнятся в своем искусстве, проводя хотя бы одну черту”; это послужило 
основанием для поговорки „Ни дня без штриха”. Впоследствии литераторы преобразовали его в изречение 
„Ни дня без строчки”. Оно стало правилом для Гете, Шиллера, Бальзака и многих других. Русский писатель 
Юрий Олеша даже написал литературные воспоминания под таким заглавием. 

Многие настоящие творцы сознают, сколь краток период жизни, отпущенный человеку, и поэтому 
ценят каждый свой день. С этой точки зрения интересно сравнить число суток жизни наших поэтов с 
продолжительностью жизни патриарха болгарской литературы Ивана Вазова. 
Задача 3 Вычислите, на сколько суток поэты, указанные в задаче 2, прожили меньше, чем народный поэт 
Иван Вазов. 

Результаты, полученные в этой задаче, будут более красноречивы, если их интерпретировать образно. 
Будем считать что творец действительно живет по правилу „Ни дня без срочки”. Тогда такой талант, как 
Христо Смирненски, „не дописал” по сравнению с Иваном Вазовым 16 933 строчки. Они составили бы 
внушительний том в 566 страниц. 

Некогда, в глубокой древности жители древней Греции в память о прекрасном Нарциссе украшали гроб 
молодого человека или девушки этими цветами. В новое время неожиданная кончина талантливого 
английского математика Уильяма Нейля - /17.12.1637г. – 24.08.1670 г./, политическое убийство на дуэли 
гениального французскогово математика Эвариста Галуа /1811 - 30.05.1832 г./, неосторожная смерть 
прекрасного русского математика Павла Урысона /03.02.1898 г. – 17.08.1924 г./ вызывают у всех любителей 
науки острое сожаление - как много они могли бы сотворить! А уничтожение в концентрационных лагерях 
таких несомненных талантов, как польский математик Юлиуш Шаудер /21.09.1899 г. – 1941 г.; полная дата 
смерти неизвестна из–за гибели в гитлеровском лагере во Львове/ и как русский физик–теоретик Матвей 
Бронштейн /1905 г. – 1938 г.; погиб в лагере на Колыме/ - не только сожаление, но и гнев и ненависть к 
репрессивным режимам. 

Чтобы ученики могли задуматься и оценить, сколь громадные потери понесло общество от 
преждевременного ухода из жизни первоклассных математических талантов, взращенных разными 
национальными школами, предлагаем им решить следующие задачи. 
Задача 4 Вычислите с помощью калькулятора число суток, прожитых названными выше замечательными 
математиками. Сравните результаты с числом суток, прожитых „математиком королей и королем 
математиков” Карлом Фридрихом Гауссом /30.04.1777г. – 23.02.1855 г./ 
Замечание. Поскольку данные о датах гибели Ю. Шаудера и М. Бронштейна отсуствуют, предлагаем считать 
/как это принято в науке в подобных случаях/, что Ю. Шаудер погиб 31.12.1938г., а М. Бронштейн родился 
01.01.1905 г. и погиб 31.12.1938 г. 

Общообразовательные модули „Историческая хронология” и „Берегите время” имеют много общих тем 
и входят как составная часть в интегрированный комплекс „Время”. В нем эта отвлеченная философская 
категория рассматривается под углом зрения физики и астрономии, географии и геологии, биологии и 
медицины, экономики и истории цивилизации. Но главное дидактическое направление комплекса „Время”, 
как и разрабатываемого нами комплекса „Пространство”, состоит в том чтобы с его помощью воспитать у 
учащихся чувство времени и помочь им задуматься над вопросом: какое место во Времени и Пространстве  
занимают люди вообще, и в частности, „Я сам” 

Ответить на столь трудные психолого–мировоззренческие вопросы помогает знание одного из 
основных свойств Времени – необратимость. Ученики смотрят на медицинские песочные часы или на 
водяные часы „клепсидру”. Три минуты они видят, как сыплется песок или как убегает вода из сосуда. И в 
конечном счете понимают: эти три минуты ушли в небытие, они никогда не возвратятся в их жизнь. Сколько 
же времени люди тратят без пользы в своей жизни? Тонны песка сыплются  впустую, реки воды утекают  
напрасно! 

Об этом писали еще древние философы и писатели. „Бежит невозвратимое время”, „Но бежит между 
тем, бежит безвозвратное время” – дважды восклицает в поэме „Георгики” древнеримский поэт Вергилий. О 
том, как „льются, скользят года” говорил в своих „Одах” Гораций, а Овидий в произведении „Фасты” писал: 

Время уходит, и мы молчаливо с годами стареем, 
Дни убегают, и нам их сдержать невозможно 



 

Многие геронтологи считают, что человеческая жизнь должна длиться до 120 лет. По их мнению, 
смерть человека в 70 лет – убийство! Раннюю смерть могут вызывать  различные причины: войны, эпидемии, 
природные катаклизмы, преступления и разные случайности. Но существуют и факторы, зависящие от самого 
человека – нарушение личной гигиены, злоупотребление пищей, алкоголизм, курение, наркотики. Человеку 
отпущено природой достаточное время жизни. Но чтобы прожить это время осмысленно, интересно, с 
пользой для себя, для семьи, для общества, его необходимо тратить разумно. Вот почему афоризмы 
„Научитесь беречь время!” и „Берегите время!” не пустые фразы, а призывы гуманистов, умудренных 
многовековым опытом развития человечества. 

Задумайтесь над тем, сколько времени вы прожили к настоящему моменту. Разумно ли потратили 
прожитые месяцы, сутки, часы? 
Задача 5. Составьте программы для вычисления с калькулятором: а/ числа суток, которые вы прожили от 
рождения до данного момента; б/ числа суток, которые вам осталось прожить, если считать, что вы 
проживете до ста лет. 

Думаем, что примеры, приведенье выше, дают достаточно наглядное представление о богаттых  
образовательных возможностях калькулятора. Очевидно, они могут быть использованы при моделировании 
ситуаций, явлений и процессов, встречающихся при изучении любой общеобразовательной дисциплины. В то 
же время  их изпользвание позволяет пропедевтически ознакомиться с такими понятиями курса 
информатики, как „алгоритм”, „программа”, „программирование”, „операнд”, „экспоненциальная” форма 
записи чисел. 

Провозглашая необходимость раннего введения калькулятора в процесс обучения, мы не отрицаем 
традиционных вычислений с помощью карандаша и бумаги. Существует много задач, в которых работе с 
калькулятором должно предшествовать такое преобразование выражений, которое производится при 
обычных вычислениях. Например, численное значение выражения А = √9316132-9316122 невозможно 
последовательно вычислять помощью 8–разрядного микрокалькулятора, так как результаты возведения чисел 
в квадрат превышают допустимое число разрядов. 

Решение находиться после преобразования: 
А = √(931613+931612).(931613-931612). Сразу видно, что результат во второй скобке, есть единица, что 

позволяет применить Программу 4 и получить результат А = 1365  
Программа 4 

931613 + 931612  = √ 
                               ↓ 
                             1365 
Другой пример преимущества  вычислений  „вручную” дает выражение: 
      51 + 9/51 – 6 
В  - 
     51 + 9/51 + 6 

Если найти его численное значение с помощью калькулятора, получаем обычную десятичную дробь В 
= 0,7901234. В то же время после предварительных алгебраических преобразований видно, что это есть один 
из способов задания численного значения музыкального интервала „пифагорова терция”. 

51 + 9/ 51 – 6 512 – 6.51 + 9 (51 – 3)2 (48)2 (8)2 64 

В - = - = - = - = - = - 

51 + 9/ 51 + 6 512 + 6.51 + 9 (51 + 3)2 (54)2 (9)2 81 

 
Более того, калькулятор в данном случае не позволяет установить периодичность отношения 64/81. Это 

можно увидеть лишь при непосредственом делении „столбиком”: 64/81 = 0,(790123456). 
Уже из этих примеров видно, что при изучении математики необходимо сочетать работу с 

калькулятором и традиционные вычислительные приемы. Стратегия введения калькулятора в педагогический 
процесс нам представляется следующим образом: 

1. В первых трех классах начальной школы ученики должны понять принципы построения таблиц 
сложения и умножения и научиться пользоваться ими „наизусть” 

2. В четвертом классе уже можно приступить к изучению калькулятора, производя вычисления и 
традиционными методами. 

3. В пятом классе, когда моделирование ситуаций, явлений и процессов в математике и других предметах 
начинает занимать все большее место, калькулятор должен стать основным инструментом вычислений. В то 
же время ученикам следует предлагать большое число задач, посвященных действиям с дробьями и 
переобразованию дробных выражений. 



 

4. Начиная с шестого класса, моделирование с помощью калькулятора должно стать основным видом 
деятельности учащихся. 

В специальных школах калькулятор как компенсационное средство в образовании должен быть введен 
как можно раньше. Здесь мы хотим обратить внимание на следующее обстоятельство. Гениальные 
математики И. Кеплер, Л. Эйлер, и К. Гаусс были феноменальными вычислителями. Джон Валлис в одну из 
бессонных ночей вычислил в уме 27 цифр квадратного корня из 53-значного числа и утром продиктовал их на 
память. С другой стороны, великий физик Энрико Ферми /29.09.1901г. – 28.11.1954г./ столь феноменальными 
вычислительными способностями не обладал и поэтому постоянно носил с собой карманную 
логарфмическую линейку. Даже когда он ложился спать, линейка находилась в кармане его пижамы. 
Современная промышленисть выпускает дешевые и удобные для изпользования калькуляторы, размеры 
которых много меньше карманных логарифмических линеек. И если такой гений как Ферми не обременял 
свой ум таблицей умножения, то почему необходимо это требовать от глухих или больных детей, нервная 
система которых перегружена постигшим их недугом. Подчеркнем еще раз: калькулятор создан, чтобы 
освободить мозг от рутинных  вычислений. Освобожденные таким образом время и умственная энергия 
учащихся могут быть обращены на их интеллектуальное и духовное развитие, что особенно важно для детей, 
страдающих физическими недугами. 

Пропедевтика моделирования в начальных классах возможна при наличии учебных пособий. Между 
тем в нашей литературе книги подобного рода отсуствуют: учебники лишь рассказывают, как можно 
выполнить те или иные математические операции с помощью калькулятора. Отсюда ученики /нередко и их 
учителя/ делают вывод: калькулятор есть вычислительный инструмент, который можно использовать при 
усвоении математики и физики, а также в быту, например, в бакалейной лавке. При изучении же 
гуманитарных наук – истории, литературы и т.д. он совершенно излишен. 

Чтобы рассеять подобное заблуждение, педагогическая лаборатория МЕЛ готовит учебное пособие, 
цель которого – научить школьников изпользовать калькулятор при моделировании ситуаций, явлений и 
процессов в разных сферах человеческой  деятельности. Мы надеемся, что издание таких пособий будет 
содействовать духовному развитию как учеников общеобразователных школ, так и детей с физическими 
недугами из специальных училищ. 
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Abstract: Some features of Operating Systems (OS) are described informally. The main purpose of the 

discussed OS is its use in computer science education in Bulgarian schools. The conclusion is that Windows is not an 
appropriate OS for any application in teaching. 

 

 
Напоследък сме свидетели на бурното навлизане на компютрите във всички сфери на човешката дей-

ност. Появи се и нов предмет в средното училище - информатиката. Масовата компютризация постави на пре-
ден план въпроса за неговото използуване или за усвояването на втората – компютърната грамотност. Що е 
това компютърна грамотност, от различни хора се схваща по различен начин. Но като имаме предвид, че за-
сега единственият начин за общуване между човека и компютъра е чрез програмите, то можем да се съгласим 
с мнението, изказано от акад. Ершов, че програмирането – това е втората грамотност, това е основното. Сле-
дователно, въпреки че информатиката не се свежда само до програмиране, един от най-важните въпроси е как 
да се преподава програмиране в училище и какъв език е най-удачно да се избере като средство за обучение. 
Наред с това не по-маловажен е въпросът за избор на операционна система (ОС) за преподаване на практи-
ческите занятия по информатика. Очевидно е, че изборът им не е неограничен и той се налага основно от дър-
жавната политика в областта на приложение на компютърната техника. Дали този подход винаги е правилен?  

Прието е да се говори за обучение на професионалисти и на непрофесионалисти, но в средното учи-
лище този въпрос не е основен. Например учебната програма по математика и по който и да е друг предмет е 
еднаква за всички ученици, без разлика от това дали ще стават професионалисти в дадена област или не. Но 
при всички случаи тези програми са съставени така, че да дават основата и възможности за последващо 
професионално израстване на всеки ученик. Така ли е обаче и при обучението по информатика? За обучение 
на непрофесионалисти ОС трябва да бъде проста и лесна за усвояване. Това изискване е станало толкова важ-
но, че заради него понякога се правят жертви. За професионалното обучение ОС трябва да  притежава сред-
ства, осигуряващи бъдещото им професионално израстване.  

Исторически като ОС за обучение са се наложили DOS и Windows. Причините за това са основно 
рекламната поддръжка от страна на фирмите производителки на компютри и софтуер и не на последно място 
на традицията. Те са известни повече със своята популярност, отколкото с възможностите си. Прието е да се 
смята, че Windows е нова ОС въпреки, че формално погледнато е приложна програма, която се изпълнява под 
управлението на DOS. В последно време масово се използва Windows и не се държи сметка на това, че тя не 
притежава всички необходими свойства. Наред с това нейното използване е свързано е с доста материални 
средства, което е от съществено значение за съвременното общество.  

Преди всичко ОС трябва да е такава, че да осигурява всички възможности на една ОС и да е подходящ 
за обучение.  ОС е множество от програми, които изпълняват две основни функции: осигуряват връзката 
компютър-човек;  служат за ефективно управление на машинните ресурси. Връзката компютър-човек трябва 
да е "човешки" ориентирана, т.е. да дава възможност за такова общуване, което е прието между хората. Има 
три основни начини на общуване между хората - на равнище на мимики и жестове, говорна реч и писмена 
реч. По този ред те са се и развили в историческото развитие. Почти всички хора биха се съгласили, че най-
примитивен начин на общуване е първият, а най-висш - писмената реч. При DOS общуването компютър - 
човек се осъществява на равнище на писмена реч - човек пише командите на клавиатурата, а компютърът 
"отговаря", като изписва съобщения на екрана. Смятаната за съвременна ОС Windows, която замени DOS има 
други начини за общуване с човека. Основният начин е работата с компютърната мишка - това е на равнище 



 

на мимики. Има книги за обучение по информатика, които започват с изрази за "жизнено важното значение 
на мишката в работата с компютъра". Очевидно това е връщане назад в начините на общуване. Представете 
си какво би станало, ако ние общуваме помежду си основно с жестове.  

Човечеството познава връщане назад в своето развитие при природни или исторически катастрофи на-
пример, потопите, световните войни. Каква катастрофа се е случила в последните няколко години? За съжале-
ние, с появата на микрокомпютрите се забелязва отстъпление в развитието на информатиката. За това поло-
жение известният холандски информатик проф. Ед. Дейкстра със съжаление е казал, че "микрокомпютрите са 
върнали с 20 години назад прогреса в областта на програмното осигуряване". При DOS не може да се говори 
за ефективно използване на машинните ресурси, защото във всеки момент може да се изпълнява само една 
програма. Причината за това е, че в нея отсъства понятието процес, а оттам и всички необходими негови 
свойства, да речем за защита и разпределение на ресурсите между процесите. Това е и основното за лесното и 
бързо писане на програми - компютърни вируси. Известно е, че за момента такива са около 55000. Основните 
писачи на вируси са ученици, т.е. съставянето им не е задача, изискваща голяма квалификация. При Windows 
има развитие в тази посока. Говори се за многозадачност, но е ясно, че една надстройка на нещо наследява 
всички основни качества на основата. При това положение точното наименование на нещата се разминава с 
общоприетото и с преподаваното в училище. Нито DOS, нито Windows са ОС, в най-добрия случай те са 
полу-ОС. Тогава на какво се научава ученик, преминал курс на обучение, използващо DOS и Windows?  

Каква ОС е подходящо да бъде използвана и дали произволно избрана би била по-добра от използ-
ваната в момента Windows? Едно такова заключение би било подобно на твърдението, че вместо елементарна 
математика в средното училище е добре да се изучава висша математика. Цялата работа е в това, че средст-
вата, които използваме, оказват дълбоко и разностранно влияние на нашите мисловни навици и Windows, за 
съжаление, не дава възможност за творческо развитие на учениците в областта на информатиката.  

По повод на използването на изразните средства може да се направи следният аналог. Спомнете си, 
когато за първи път сте започнали изучаването на някакъв чужд език. Всички изречения, които сте обра-
зували, сте съставяли най-напред на родния си език – този, който е оставил у вас най-трайни впечатления. 
Същото се получава и когато след Windows започнете да изучавате някоя друга ОС. Отначало, а някои и за 
цял живот продължават "да мислят" на Windows, даже и когато използуват новата ОС.  

Веднага може да се изтъкне следният довод. A защо трябва всички да се обучават като бъдещи 
информатици или програмисти? Не е ли истина, че само малка част от човечеството се занимава с инфор-
матика като професионалисти? Това е така, но защо тогава трябва изобщо да се изучава информатика? Не е 
ли по-добре, в съответствие с тези доводи, информатика да се изучава само факултативно?  

Най-добре предимствата и недостатъците на две ОС проличават при съпоставянето им. За съжаление 
това не може да се направи, защото засега Windows в българското училище няма алтернативи. Не така стоят 
нещата в света и в Европа, в частност, към чиито ценности искаме да се приобщим. Известно е, че на 
международните олимпиади по програмиране за средношколци вече трета година се използват езици за 
програмиране, които са проектирани за други ОС. Известно е, че няма по света реномирано висше учебно 
заведение в учебната програма, на което по дисциплината ОС се споменава за Windows. Възможно ли е в 
науката да се игнорират съществуващи факти или причината в случая е това, че Windows не е ОС?  

Всичко казано поставя много въпроси пред обучението по информатика и бързото и правилното им 
решаване биха дали в кратко време положителни резултати. Изводът, който може да се направи е следният: 
Windows не е удачна ОС за обучение по информатика. Следователно,  

WINDOWS НЕ ТРЯБВA ДA СЕ ИЗУЧAВA 
Въпреки това, това е ОС, която се използува масово за обучение. Един парадокс, върху който си струва 

да се замислят организациите, произвеждащи хардуер и софтуер у нас.  
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Abstract: The author talks about some ways of thee-dimensional computer modeling with the program product 
for 3D graphic - 3D Studio max and its application in the teaching process.The basic aim and task of the 
investigation is application of 3D Studio max, its various modifiers and ways of three-dimensional modeling. The 3D 
objects might be edited towards all their parameters – shape, color, texture (Adobe Photoshop); to be attached, 
united, modified; to be made photo-realistic renderings, clips with made animation etc.The investigation proves the 
usefulness of the three-dimensional computer modeling, showing a new “virtual” world full of creativity and 
professionalism. 
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Голяма част от информацията, която човек получава, се предава чрез образи. Създаването на така наре-
чената "виртуална реалност" чрез тримерни реалистични обекти поставя едно ново начало в използването на 
компютърните технологии. Те имат голямо приложение навсякъде в света около нас и затова трябва да наме-
рят и своето трайно място в образователния процес. Това е и целта на моето изследване, насочено към внима-
нието на преподаватели, студенти и учители. 

Основните начини за тримерно компютърно моделиране, преобразуването на обектите, движението, 
визуализацията зависят от програмния продукт, който се използва. За целта се създават по-нови и с все по-го-
леми възможности програмни продукти за професионална тримерна графика и анимация - 3D Studio max, Co-
rel Bryce (3D пейзажи), Light Wave, Maya и др. Това разширява кръга на тримерното компютърно моделира-
не, защото начините за трансформация на обектите е почти неограничена. В 3D Studio max това се осъществя-
ва с помощта на множество инструменти и команди с безброй възможности за модифициране (панелът Modi-
fy с многобройните си модификатори), трансформиране, задаване на параметри на осветление (light), на тек-
стури, материали, обкръжение (environments), с готови геометрични обекти (objects) и форми (shapes), камери. 

Компютърното моделиране дава възможност да бъдат създавани тримерни модели на различни про-
мишлени изделия – пластични и цветови решения, на интериори, на пейзажи, на разнообразни 3D модели, из-
ползвани в анимацията, визуални ефекти в киното, в мултимедията, на клипове, реклами от движещи се обек-
ти и текстове и т.н. То намира приложение в университети при специалности в сферата на изобразителните 
изкуства, инженерен дизайн и др. и предмети, свързани с ергономично проектиране, компютърна графика, 
компютърно моделиране в дизайна, моделиране на промишлени форми, графичен дизайн, формоизграждане, 
анимация, мултимедия, реклама, силикатни форми, дизайн на детска среда, художествено-пространствено 
оформление, текстил, архитектура.Това доказва и успешното използване от преподаватели и студенти на ком-
пютърни методи за тримерно моделиране в Технически университет-Варна,специалност “Инженерен дизайн”. 

Работата с професионални тримерни програмни продукти изисква както творческо въображение, така и 
аналитично мислене. Използването на програма за тримерна графика означава преди всичко създаването на 
тримерни модели. Една от предпочитаните програми е 3D Studio max, защото при моделирането в нея се 
използват същите основни принципи на скулптиране като в реалния свят. Разликата между добрия и лошия 
модел е, че преподавателя или студента, конструирали лошия модел, не са обърнали достатъчно внимание на 
формата. Съществено значение за подобряване на реалистичността на създадените модели имат средствата за 
прилагане и настройване на осветеност и светлосенки от студентите. Могат да се променят параметрите на 
повърхностите на обектите (грапавост, материал) и на фона. Много важен момент е с какво се разполага, 
когато се започне моделирането. Самият процес трябва да се обмисли от начало до край, защото има много 



 

варианти за направата на едни и същи неща, но е необходимо да се избере правилният метод. 
Развитието на стил на моделиране е строго индивидуално. Поредици от действия, които са лесни и дос-

тъпни за едни преподаватели и студенти може да не са предпочитани от други. Съществуват много пътища за 
постигане на почти всяка цел при моделирането. Също така може да се използва един метод за част от ра-
ботата, след това да се преобразува обекта в друг вид и да се продължи моделирането. Студентът може да 
създава собствени ефекти, текстури и материали, които да запише в библиотека за многократно използване, 
като по този начин да улесни своята по-нататъшна работа при разработката на други проекти. Основното при 
използване и направата на тримерни модели е това какво е количеството на полигоните – показател, рефле-
ктиращ пряко върху работната система. Съответно колкото повече са те, толкова по-качествен ще е моделът, 
но и повече ще затруднява кампютъра и обратното. Предимствата за това са много и до някаква степен ком-
пенсират високите изисквания. 3D Studio max предлага и средства за импортиране и експортиране от и към 
други пакети, мощни средства за създаване и редактиране на тримерни обекти, инструменти за моделиране, 
трансформиране, солидни web и анимационни възможности, разнообразни опции за изход на печат, видео, 
мултимедия и Internet.  

Целият процес – от създаването и редактирането на обектите до проектирането на сцени и визуали-
зация на крайно изображение – се улеснява от лентата с бутони Tab Panels, съдържаща десет групи бутони, 
отговарящи на повечето команди на панелите Create (Създаване), Modify (Променяне), Rendering (Визуали-
зиране), като и командните панели (Command Panel) съдържащи шест такива – Create (Създаване), Modify 
(Променяне), Hierarchy (Йерархия), Motion (Движение), Display (Показване на екрана), Utilities (Пособия) с 
повечето команди за моделиране и анимиране, които могат да бъдат изпълнени и от други части на интерфей-
са. Чрез щракане с десния бутон на мишката върху някои от прозорците с изгледи се появяват четворните 
контекстно-чувствителни менюта (Quad menu) с възможност за достъп до голяма част от редактиращите ко-
манди на Modify. Работата се улеснява от многото прозорци на изгледите, които имат възможност за настрой-
ка и могат да бъдат променяни - изглед в перспектива, ортогонален – User view (потребителски изглед) и ак-
синометричен – Top (Отгоре), Front (Отпред), Left (Отляво), Bottom (Отдолу), Back (Отзад) и Right (Отдясно).  

Специалното визуализиране (rendering) на 3D сцените в 3D Studio max е много важно. В компютърната 
графика терминът визуализиране означава да се изчисли от информацията за сцената това, което се показва 
на екрана. Това е изобразяване на тримерен свят посредством двумерно плоско изображение. Що се отнася до 
качеството на рендериране, 3D Studio max постига впечатляващи резултати с добър антиалайзинг. Ренде-
рирането се извършва по метода на трасиращия лъч (ray-tracing), като се получават изображения, които с 
право могат да се нарекат фотореалистични. Повечето от операциите свързани с моделиране на обектите, се 
осъществяват в помощта на модификаторите (modifiers), които правят точно това, което означава името им: 
модифицират обекти. Има групи за селекция (selection), редактиращи (editing), анимиращи (animation), UV ко-
ординати (UV Coordinate), инструменти за кеширане (cache Tools), разделяне на повърхности (subdivision Sur-
faces), свободни деформации (free from deformation), параметрични (parametric), повърхности (surface), преоб-
разуване (conversion). 3D Studio max има различни готови тримерни обекти – цилиндър, конус, кутия, сфера, 
звезда, (cylinder, cone, box, sphere, hedra и т.н.), които могат да бъдат видоизменяни по всичките им парамет-
ри, могат да въдат модифицирани и прилагани към тях ефекти, характерни за трите основни вида повърхно-
сти - меш (mesh), пач (patch) и NURBS, да бъдат разтегляни, завъртени, мащабирани, да бъдат преобразувани 
в булеви обекти (Booleans) или изтегляни по път или лофтинг, да им бъдат прилагани текстури, осветление.   

Примерите, дадени в доклада, са само част от многобройните начини за компютърно тримерно модели-
ране. Тук ще разгледаме основните методи за моделиране в 3D Studio max, както и свързването им с реализи-
рането на различни проекти и конкретни задачи и проблеми, стоящи пред преподаватели, студенти и учители. 

Повърхностите в max биват меш (mesh), пач (patch) и NURBS. Но в много случаи те могат да се преоб-
разуват от едни в други и да се комбинират техните специфични начини за моделиране. Най-старият вид мо-
дели в компютърната графика са меш повърхностите (mesh). Те се състоят от върхове и полигони. По отно-
шение на геометрични форми, машини или архитектурни модели мешовете са правилният избор. Те са "най-
евтиният" модел - ефективност на изчисляване, линейни описания са и се справят много добре с прави линии. 
Друга възможност за органично моделиране е използването на подразделени повърхности (subdivision sur-
face) при меш обектите. Техниката им, реализирана в модификаторите Mesh Smmoth, HSDS (за йерархични 
подобектни повърхности) и Тessellate, разделя полигоните на части, за да се получи по-гладка извивка на 
повърхността. По този начин може бързо да се построи модел, съставен от малко полигони, и след това да се 
"подраздели", за да се получи модел с по-висока разделителна способност.  

Чрез Quart Patch повърхнините и модификатора Displace могат да се направят различни терени, където 
според според стойностите на сивата скала на избраното растерно изображение се получава различна 
височина на сегментите. Така студентите могат да създадат многобройни пейзажи, както и орнаменти за раз-



 

лични части на архитектурен проект, за проекти на декоративно-монументални пана, за създаване на дефекти 
върху различни предмети или обекти. Чрез рисуване със сплайни на Безие и след това с използване на лоф-
тинг могат да бъдат получени чаши, вази, различни промишлени форми и да бъде направена реконструктивна 
възстановка на предмети, изделия, гробници, и др. от историческото минало. Студентите могат да експери-
ментират с различните по форма сплайни и след това върху готовите обекти да прилагат различни материали 
и да изследват степените им на отражение, рефлекс, хвърлена сянка и др. с цел постигането на реалистична 
сцена и запознаване с основните физични закономерности на телата. 

С помощта на Булевите операции (Boolean) студентите могат лесно и бързо да направят първо по-еле-
ментарни упражнения, свързани с прилагането на основните булеви (логически) операции на два обекта – 
Обединяване, Сечение, Изваждане; създаване на различни обекти чрез указване на типа копие на втория 
обект, който ще участва в операцията и въз основа на който ще се изпълни операцията, чрез разклонението – 
Избери операнди (Pick operands) – Преместване (Move), Копие (Copy), Препратка (Reference), Екземпляр 
(Instance). Чрез запознаване на основните начини на работа с операндите могат да бъдат създадени 
многобройни архитектурни обекти и промишлени форми. Използвайки модификатора за заглаждане на моде-
ла (Mesh Smooth) може да се моделират самолети, коли, различни по-сложни изделия, техни пластични и цве-
тови решения. При моделирането на органични форми с гладко изкривени повърхности, пач и NURBS 
повърхностите, които се базират на математически описания на криви, имат съществени предимства пред 
меш повърхностите. С NURBS обикновено се създават обекти, използвани след това в анимацията, а чрез 
модификаторите – обвивка (Skin), свиване (Flex) и преобразуване (Morpher) могат да се създават анима-
ционни движения. Инструментите за обработка на повърхности (Surface Tools) също са предпочитани от 
аниматорите. Чрез избирането на NURBS Curves и от тип на обекта CV Curve и с помощта на модификатора 
завъртане (Lathe) също могат да се получат множество обекти с различна форма. Мах осигурява голяма 
гъвкавост при моделирането като позволява преобразуването на различните типове данни. NURBS и пач 
моделите могат да бъдат преобразувани в меш модели и след това редактирани с инструментите за меш. Меш 
моделите, от своя страна, също могат да бъдат преобразувани в пач и NURBS модели, и после редактирани 
със съответните инструменти и методи, въпреки че това най-общо не се препоръчва.  

Чрез средствата на анимация в 3D Studio max дават възможност да се използват за множество проекти 
– за направа на клипове с движещи се обекти и текст – на презантации (presentation), които след това биха 
могли да бъдат публикувани в Internet, за раздвижване на обекти в анимацията, за означаване и проверяване 
преместването на даден компонент спрямо местоположението на останалите при проектирането на 
промишлени изделия. Студентите могат да създадат последователни изображения на обекта като имитират 
ефектът на движение /работа/ на проектирания компонент.  

Като допълнение може да бъде използвана и програмата Adobe Photoshops за създаване и редактиране 
на фотографски изображения, за обработване на различни текстури, които да бъдат използвани в профе-
сионалните програми за 3D графика.Чрез използването на фотоизображения и прилагането им в 3D Studio 
max може да се постигне абсолютно реалистично представяне на обектите чрез техните материали. Всички 
характеристики на реално съществуващите обекти и обкръжаващата ги среда могат да бъдат пресъздадени в 
3D и представени от различни гледни точки в панорамни или детайлни "фотоси". Често телевизионни и пе-
чатни реклами се базират на 3D-визуализация, която до такава степен е реална, че е трудно да бъде разпо-
зната като изкуствена. В момента най-често използваният начин за визуализация на растителност в 3D Studio 
max е чрез използване на изображения, поддържащи алфа-канал, приложени като текстура. Предимството му 
е, разбира се, в по-малките изисквания към системата и значително съкращаване времето за визуализация. 
Сцени, предмети, картини, чертежи могат да бъдат фотографирани с цифрова камера, така че изображенията 
да се превърнат в цифров формат. Този формат може да бъде въведен в компютъра и репродуциран на екрана. 
С това той е достъпен за преподаватели и студенти като изходен материал за редактиране. Той е много 
удобен за обединение на компютърно изградени изображения с реално фото изображение. 

Могат да бъдат разглеждани и обсъждани различни клипове и части от филми, където е използвано 
тримерното компютърно моделиране за създаване на различни визуални ефекти, както и шапки на 
предавания, анимацианни филми и т.н., с цел обогатяване общата култура на студентите и въвеждането им в 
света на новите технологии. 

Чрез различните начини на моделиране, промяна на параметрите и 3D- визуализацията (rendering),3D 
Studio max е една от предпочитаните програми за създаването на тримерни изделия. Възможностите на про-
грамата могат да дадат представа за съществуващия мощен механизъм за графично проектиране на ранния 
етап на концептуалния дизайн на дадено изделие, интериор. Може да бъде решен проблемът за формата на 
промишлените изделия, който е ключов както в теорията и историята на дизайна, така и в приложно-прак-
тическата дизайнерска дейност. Това може да бъде приложено при различни ученици от строителни технику-



 

ми, студенти, изучаващи дизайн, изобразително изкуство и т.н. 
Тенденциите сочат, че една от сферите, в които 3D моделирането ще бъде незаменим помощник, е 

обзавеждането, промишления дизайн. 3D моделирането позволява на различни проекти да се видат как 
изглеждат от различни гледни точки. Има възможност за предварително моделиране на помещенията с 
техните размери и особености, както и за търсене на различни форми и цветови решения при промишлените 
изделия. 3D моделирането предоставя изключително достъпен и разбираем вид на бъдещите изделия и 
интериори. Методите за тримерно компютърно моделиране са подходящи за създаването на проекти за 
пространствено оформление на сгради и осъвременяване на стари, на университети, училища, галерии, 
болници, почивни станции, брегови ивици, селищни системи, офиси и т.н. Във вече създадената архитектурна 
среда може спокойно да се прави и различно преподреждане, за да се постигне най-доброто функционално и 
пространствено решение за конкретния случай. Възможно е и създаване на кратък филм, в който камерата 
пресъздава една разходка в компютърно изградения интериор. 

Особен интерес представляват достиженията на компютърната графика в областта на създаването на 
3D обекти, използвани достатъчно ефективно в системите за компютърно проектиране на машини, съоръ-
жения и технологии; при моделирането на различни процеси в областта на фундаменталните науки - физика, 
химия, биология и особено медицина, където създаването на тримерни компютърни модели позволява по-лес-
но да се интерпретират сложните процеси в анатомията, биологията и "химията" на човека, в автомоби-
лостроенето, самолетостроенето, в текстилната и обувна промишленост; в електрониката, електротехниката; 
строителството, в счетоводството, предпечатната подготовка. ЗD моделирането се използва при създаване на 
видеоигри, филми, архитектурен дизайн и презентации, в рекламата, в съдебните зали при проиграване на съ-
бития, при научни презентации, в хореографията, индустриалния дизайн и обучението по медицина, авиация 
и спортни дисциплини, при илюстрирането на новини и в дизайна на информационни технологии. Ком-
пютърната графика се прилага при моделиране на ситуации от реалния свят, с цел да се предвидят по-
тенциални проблеми или да се планират евентуални нововъведения. Компютърните начини за тримерно мо-
делиране се използват в изкуството за създаването на картини, графики; за компютърно генерирани сцени и 
образи във филмовата индустрия, в тримерното моделиранe при компютърна анимация, в рекламата, издател-
ска дейност. Чрез мултимедията компютърната графика придобива нови свойства и приложения. 

При разгледаните примери за приложение, методи на моделиране и неограничените им възможности се 
налагат следните изводи: 

- Изучаването на тримерното компютърно моделиране в университетите помага на студентите да са по-
конкурентно способни след завършването си. У тях се развива изследователското начало, запознават се с 
основни закони и закономерности в изкуството, науката и техниката. 

- Реалистично моделирани тримерни форми, с възможности за бързо и лесно търсене на пластични и 
цветови решения, които в недалечно минало изискваха скъпи, високопроизводителни системи, сега имат 
реално приложение в дизайнерския процес. Затова моделирането трябва да намери трайно място в учебните 
програми на студентите с цел улесняване на бъдещата им реализация. 

 - Умението за компютърно тримерно моделиране е и интуитивно, и творческо, и не може лесно да се 
сведе до набор от инструкции, които преподавателят може да обясни, но при всички положения се развива 
чрез реална практическа работа, затова е необходмо запознаването с него и използването му при различни 
дисциплини в образователния процес за спомагане развитието на творческите възможности на студентите. 

- Рязкото поевтиняване на компютрите и тяхното програмно осигуряване, наблюдавано в последно вре-
ме, създава реални условия за използването им от преподаватели, студенти и учители като допълнително 
средство в часовете по изобразително изкуство, ергономично проектиране, компютърно моделиране в дизай-
на, моделиране на промишлени форми, графичен дизайн, формообразуване и т.н. От своя страна въвеждането 
на компютърните технологии в този процес дава нови средства за създаване, съхраняване, обработване, 
възможност за търсене на множество решения, лесно разпространяване на продуктите и т.н. В обобщение на 
всичко казано дотук може да се направи извод, че прилагането на компютри при дизайна е в състояние 
значително да повиши ефективността и качеството на проектантския процес. То улеснява извършването на 
рутинни операции и което е по-съществено, предлага на студента нови методи и инструментариум за 
решаване на проектантските проблеми в процеса на обучение. 

- 3D Studio max дава възможност да се разработват фотореалистични тримерни обекти за целите на 
репрезентативното представяне на един дизайнерски проект с рекламна цел или пък да се реализира 
анимационен видеофилм, представящ най-пълно една разработка. За нейното използване са необходими по-
високи изисквания, поставяни пред студента. Именно тук той може и следва да приложи всички свои тясно 
професионални знания и умения, тъй като по сложност и диапазон на необходимите знания такива задачи 
предполагат най-висока ерудиция в тази област и забележителна рутина. 



 

- В крайна сметка фотореалистичното изображение, създадено в програмите за тримерно моделиране, с 
всичките му изброени предимства може да бъде използвано за оформяне на едни изключително прецизни и 
впечатляващи с вида си проекти, анимации, реклами или клипове в крак с времето, в което живеем. Пример 
за това са проектите, създадени в процеса на обучението, от преподаватели и студенти, специалност 
“Инженерен дизайн” в Технически университет – гр.Варна. 

Изводите и препоръките са за по-честото използване на компютърното тримерно моделиране в сферата 
на образованието. Трябва да се даде възможност на преподаватели, студенти и учители да навлязат в света на 
компютърната графика, да изпитват радост от това, което правят, създавайки ефектни проекти, композиции, 
реклами, клипове и анимации, превъръщайки се в истински професионалисти. С течение на времето 
тримерното компютърно моделиране и създаването на така наречената 3D-визуализация излиза от сферата на 
скъпите технологии и става все по-достъпна и приложима за нуждите на всеки от нас. 
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В съвременната дидактическа литература авторите са единодушни за необходимостта от използване на 
учебно-технически средства в процеса на обучение [1, 2, 4, 5]. Те са едно от важните средства за реализиране  
дидактическите принципи за нагледност и активност. Признава се важната им роля в процеса на познанието и 
по-точно – в процесите на усещанията, възприятията и емоциите. Цел на настоящата разработка е да се раз-
крие състоянието, развитието и приложимостта на начините за записване и предаване на звук и съвременните 
звукови технически средства в процеса на обучение. Звуковите средства не предлагат такова интензифи-
циране на учебния процес като средствата за статични, и особено средствата за динамични изображения, тъй 
като човек възприема около 80% от информацията за заобикалящия го свят по зрителен път и само около 10% 
– по слухов път. Защо се спираме на тях? Причината за това е, че те имат широко приложение в много обла-
сти на обучението: чужд език, роден език и литература, музика, обществени науки, география, природозна-
ние, физкултура и др [2, с.70-71, с.90-92], осигурявайки използването на документални записи, записи на 
артистични изпълнения и специално структурирани за обучението записи [5, с.48]. Освен това, звукът може 
да бъде важна съставна част при използване на техническите средства за статично и динамично изображение, 
като в този случай се съчетават двата основни вида възприятия – зрителното и слуховото. 

В проучената литература е правен подобен преглед и са разглеждани различни класификации на зву-
ковите технически средства за обучение по различни признаци. Кое налага да се връщаме към този проблем? 
Бурното развитие на техниката и технологиите и главно на компютърната техника и програми. Процесите са 
толкова динамични, че литературата по въпроса остарява морално в рамките на няколко месеца. Например, 
преди няколко години записващите CD устройства бяха скъпи и достъпни само за малцина професионалисти, 
а днес те се радват на широка популярност и могат да се използват и за целите на образованието. Скоро така 
ще стане и с DVD устройствата и MP3 плейърите. В същото време от употреба излизат традиционни средства 
като грамофона и магнетофона. Сред разноообразието от звукови технически средства е целесъобразно да 
отделим тези с най-голяма приложимост в образованието, изхождайки от тяхната достъпност (цена, раз-
пространение, сложност за употреба); актуалност (да не са морално остарели); дидактическа пригодност и др. 

За целите на изложението е необходимо да припомним, че звукът представлява надлъжни механични 
трептения на средата (газообразна, течна или твърда) с честота от 16 Hz до 20 kHz, които човек възприема 
посредством слуховия анализатор. Разглеждането на звуковите устройства е неразривно свързано с  принци-
пите, на които са изградени - начините за запис (съхраняване), пренасяне, обработка и възпроизвеждане на 
звука. Съществуват два основни начина за представяне на звуковата информация: аналогов и цифров. При 
аналоговите средств, трептенията на средата се трансформират и представят като механични, електрически 
или магнитни следи или сигнали, които макар че имат различен физичен характер от ориги-налния сигнал, 
запазват подобие с него, по отношение на такива характеристики като честота, фаза и/или амплитуда. 
Математическите функции, описващи първоначалния и производния (отразения) сигнал са аналогични. При 
цифровите средства, звукът се представя дискретно (в прекъснат вид) като числа в двоичен код –поредица от 
единици и нули. Понастоящем съществуват три основни начина за представяне на звуков сигнал в цифров 



 

вид: вълнов (waveform, sampled sound); нотен; хибриден (използващ нотна информация и образци на ин-
струменти). Вълновите (waveform) формати представляват цифровизиран аналогов сигнал. Цифровизирането 
на звука включва в себе си два процеса – дискретизация по време и квантуване по амплитуда. Процесът на 
дискретизация по време представлява получаване на стойност за величината на преобразувания сигнал за 
определен промеждутък от време, наречен стъпка на дискретизация Приема се, че през този малък интервал 
от време стойността на амплитудата е една и съща. Продължителността на интервала е обратно пропорцио-
нална на честотата на дискретизация, която от своя страна се определя в съответствие с известната теорема на 
Найкуист (Nyquist)1: f d ≥ 2f max, където f max е максималната честота в спектъра на квантуваната по време 
функция. В аудиоиндустрията са приети стандартни честоти на дискретизация по време: 44.1 kHz, 22.05 kHz, 
11.025 kHz, но се ползват и 48, 32, 16, 8, 6, 5.5 kHz. Квантуването по амплитуда е процес на замяна на реал-
ните стойности на сигнала с приближения с определена точност. То представлява сравняване на стойността 
на амплитудата с наличните, които се поддържат (обикновено 65 536 стойности при 16-битово квантуване) и 
приравняването й към една от поддържаните за дадения времеви интервал. За преобразуване на аналоговия 
сигнал в цифров се ползват аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП), а за обратното – цифрово-аналогови 
преобразуватели (ЦАП).  

Цифровият звук във вълнов формат може да бъде съхранен по два различни начина: без компресия и с 
компресия на данни. Звуковите файлове без компресия са големи и са неудобни за пренасяне по Интернет или 
за съхраняване върху носители с малък капацитет. Например, за запис на 16-битов стереозвук с честота на 
дискретизация 44.1 kHz, с продължителност 1 минута, са необходими около 10 MB. Известни вълнови 
формати са: CD-DA, WAV, VOC, AU, AIFF и др. Компресията от своя страна може да бъде без загуби на 
информация (lossless) и със загуби на информация. Компресия на звук без загуби се реализира с програми от 
типа на: Shorten, MUSICompress (WaveZIP), WavArc, Pegasus SPS, Sonarc, LPAC и др. При нея се постига 
относително малка степен на компресия – в най-добрия случай до около 2 пъти. С най-голямо практическо 
значение е кодирането със загуба на информация. Използват се различни алгоритми за опростяване на 
оригиналния сигнал чрез отстраняване на ненужните слабочуваеми детайли. В резултат декодираният сигнал 
на практика не е напълно идентичен с оригиналния и съответно звучи по-некачествено, но при степен на 
компресия до 10-15 пъти тези разлики са незабележими. Към най-известните методи за компресиране на звук 
със загуба спадат MPEG-1 Layer 1, 2 и 3 (последният е известен като MP3), MPEG-2 AAC (Advanced Audio 
Coding), Ogg Vorbis, WMA (Windows Media Audio), TwinVQ (VQF), MPEGPlus и др. Популярност набират и 
форматите за многоканален (surround) цифров звук като: DVD-audio, SACD, THX, DTS. Спецификацията на 
DVD-аудио, определя висококачествен многоканален звук при честоти на дискретизация от 44,1 до 192 KHz, 
поддръжка на допълнителна информация като видео, текст, web сайтове и навигационно меню.  

От особен интерес е навлизането в Интернет на поточните (streaming) аудио- и видеотехнологии от 
типа на Real Audio, Director Shockwave, Flash, Quick Time и др., позволяващи в реално време в мрежата да се 
излъчват глобални радио- и телевизионни предавания, да се гледат филми и да се слуша музика. Поточните 
формати работят на принципа на компресия на цифров звуков (видео) файл, който след това се разбива на 
малки пакети, изпращани по Интернет. При възпроизвеждане, последователността от пакети се сглобява в 
единен поток. Тази технология може да намери широко приложение в дистанционното обучение. 

Нотните формати описват нотна информация , въз основа на която може да бъде синтезиран звук, а 
също и да се отпечатат партитури. Най-широко разпространен и добре стандартизиран е форматът MIDI и 
неговите модификации: MIDI 1.0, SMF (standard MIDI files), MMC, MSC 1.1, MTC, GM, GM-Lite (General 
MIDI), SP-MIDI (Scalable Polyphony), XMF (eXtensible Music File), DLS и mobile DLS (Downloadable Sounds). 
Много от известните програми за нотиране: Sibelius, Finale, Capella, Noteworthy, SCORE, Lime и др., 
поддържат собствени файлови формати, но те са със затворен код (не са документирани) и поради това имат 
ограничено разпространение. Известни са също стандартът за обмен SMUS IIF на Electronic Arts, 
стандартният код за музикално нотиране NIFF и др. [8] 

MIDI стандартът е създаден, за да се осъществи съвместимост между синтезаторите. В MIDI файла се 
описва нотна информация: вида на инструмента (тембъра), височината на тона, силата, продължителността и 
др. Параметрите на звуците се съхраняват в ROM паметта на звуковата карта, а звукът се генерира под 
действие на командите от звуковия файл. Файловете са с много малък размер (10 KB за 1 мин. запис), но имат 
един съществен недостатък – един и същи MIDI файл звучи различно при възпроизвеждане върху апаратни 
средства на различни фирми. 

Хибридните формати преодоляват този недостатък, тъй като съдържат освен указания за 
инструментите и нотите, също и образци на звуци (семпли) на тези инструменти, и по такъв начин звучат 

                                                 
1 В литературата се среща и като теорема на Шенон [4, с.14], а също и на Котелников [7] (бел. авт.) 



 

навсякъде еднакво. В същото време те са относително малки по размер (20-200 KB за 1 мин.) Такива формати 
са MOD и неговите производни, както и Koan, Beatnik RMF и др. Koan е базиран на идеята на великия 
музикант Брайън Ено за „генеративна” музика. Файловете на Koan не съдържат музика, а структури (кадри) 
за композицията. Те се задействат в математическия процесор на компютъра и произвеждат музика, която се 
променя всеки път, когато се просвирва, тъй като правилата за композицията съдържат определена част 
случайни изчисления. 

По-долу ще разгледаме съвременните звукови средства от двете групи: аналогови и цифрови, като 
направим оценка на предимствата и недостатъците и приложимостта им в обучението. 

І. Аналогови звукови средства 
Сред аналоговите звукови средства най-популярни и използвани в практиката са: 
1. Грамофон. Работи на електромеханичен принцип – звуковите трептения се представят като спира-

ловидна, модулирана със звукова честота, бразда върху дисков носител, наречен грамофонна плоча. Възпро-
извеждането на този запис се осъществява чрез звукоотнемател, който превръща механичните трептения на 
грамофонна игла, движеща се в браздата, в електрически трептения. Грамофоните започват да излизат от 
употреба поради по-трудната и неудобна работа с тях, механична уязвимост, износване на грамофонните пло-
чи и игличката. Недостатък е и невъзможността в любителски условия да се правят записи върху плоча. 
Въпреки това, грамофонът не бива да се пренебрегва като дидактическо средство, тъй като звукът, записан 
върху плоча, е с високо качество. На много места съществуват богати фондове от грамофонни плочи с ценни 
звукозаписи, които могат да се ползват пряко или от тях се правят презаписи на други носители. 

2. Магнетофон и касетофон. Работят на магнитен принцип – звуковите трептения се представят като 
променливо намагнетизиране по дължината на лента, покрита с тънък слой магнитен материал. Записът и въз-
произвеждането на звука се осъществява чрез магнитни глави, които превръщат магнитните колебания в 
електрически и обратно. Въпреки по-високото качество на звука и по-големия капацитет на магнетофонните 
ролки, в сравнение с касетофона, магнетофонът вече почти не се използват в процеса на обучение, поради по-
големите си размери и тегло и главно, поради неудобната работа с магнитния носител. Той бе изместен от ка-
сетофона, благодарение на неговата компактност, ниска цена и лесно обслужване. В практиката най.често се 
ползват музикални комбинирани системи, включващи едно- или двукасетъчен механизъм, вграден микрофон, 
радиоприемник, компактдисково устройство. Въпреки безспорните предимства, касетофонът има и редица 
недостатъци, наследени от магнетофона: трудно и бавно се намира необходимото място за просвирване, 
повторението на определен участък е свързано с превъртане на касетата, водещо до увреждане на лентата и 
механизмите на апарата, трудно се правят монтажи, качеството на записа се влошава с течение на времето. 

3. Микрофони, високоговорители и слушалки. Най-разпространените конструкции работят на електро-
магнитен принцип. Микрофоните служат за превръщане на звука в променлив електрически ток, а високо-
говорителите и слушалките, обратно – превръщат променливия електрически ток в механични трептения 
(звук). Без тези устройства е трудно да си представим съвременната аудиотехника. Те се ползват и в цифро-
вите звукови средства – микрофоните като входни, а слушалките и говорителите – като изходни устройства. 

4. Нискочестотните усилватели служат за усилване на сигнали със звукова честота. Те могат да бъдат 
самостоятелни устройства (за озвучаване) или звена в електроакустическа система (напр. усилвател за запис 
и усилвател за възпроизвеждане в магнетофона). На входа на нискочестотния усилвател се подават слаби 
електрически сигнали, получени от различни източници (микрофон, радиотунер, адаптери за възпроиз-
веждане на грамофонни плочи, магнитни ленти и компактдискове). Усилването става стъпаловидно до необ-
ходимото номинално изходно напрежение (усилвател на напрежение) или до необходимата номинална изход-
на мощност за захранване на озвучително тяло (усилвател на мощност). Усилвателите имат и смесителни стъ-
пала, които позволяват да се прави монтаж чрез смесването на сигналите от различните източници, включени 
на входа на усилвателя. В нискочестотните усилватели звуковите сигнали се подлагат на различна обработка: 
регулиране на нивото на звуковите сигнали (регулиране на усилването), регулиране на амплитудно-честотна-
та характеристика и др. В последно време се налагат многолентовите честотни коректори (еквилайзери), ито 
осигуряващи честотна корекция в отделни тесни честотни ленти, разположени по целия честотен диапазон.  

5. Смесителни пултове. В професионалната работа (звукозапис, радио, кино и телевизия), както и в по-
лупрофесионалната практика, се прилага много по-широкообхватна обработка на сигналите в електроакус-
тическите канали. Използват се многоканални смесителни пултове, които позволяват режисиране (редактира-
не и смесване) на сигналите от много източници, за да се получи определено емоционално-естетическо въз-
действие върху слушателите. Обработката в режисьорския смесителен пулт включва: промяна в широки гра-
ници на динамичната и спектралната характеристика на сигналите, изменения в тембъра, транспониране на 
спектъра, промяна на динамичния обхват чрез компресия и експанзия, преобразуване на формата на сигна-
лите и др. Тези устройства почти не се използват в системата на образованието, отстъпвайки място  на цифро-



 

вата технология поради по-голямата и достъпност, ниска цена и големи възможности за редактиране на звука. 
ІІ. Цифрови звукови средства 
1. Аудиокомпактдисковите устройства (CD-DA) бяха създадени през 1982 г. и бързо се наложиха на 

пазара, благодарение на лесното си обслужване, сравнително ниска цена и кристалното качество на звука, ко-
ето се запазва неизменно поради цифровия характер на записа. Компакт дискът съхранява информацията, ка-
то използва цифрова технология, тоест всички данни се съхраняват под формата на 1 и 0. Те са представени  
чрез плоски участъци или вдлъбнатини на отразяващата повърхност на диска, подредени под формата на спи-
рала, дебела 0.5 микрона и дълга 5 километра, започваща от центъра на диска. За да извлече тази информация, 
CD плейърът облъчва диска с лазерен лъч. Когато мине над плосък участък, той се отразява директно и 
попада в оптичния сензор на четящото устройство, като това се приема за логическа единица. Когато лъчът 
мине над вдлъбнатина, той се разсейва и не попада в сензора - това е еквивалентно на логическа нула. По този 
начин се получава поток от цифрова информация. При аудиодисковете се използва PCM (Pulse Code 
Modulation - импулсно-кодова модулация). Това е способ за цифрово кодиране на сигнала чрез запис на 
абсолютните стойности на амплитудата (може да бъде знаков или беззнаков). CD-DA представя 
висококачествен стереозвук с разрядност на амплитудата 16 бита и честота на дискретизация 44.1 kHz, 
възпроизвеждаща точно честоти до 22 kHz (горна граница на човешкия слух-20 kHz). Аудиокомпактдискове-
те притежават недостатъци, които затрудняват и ограничават ползването им в обучението: върху тях не може 
да се извършва запис или презапис; технологията, използвана за записване при серийно производство, не е 
приложима в любителски условия; въпреки бързия достъп до началото на съответната пътечка, на която е 
записана песента или урока, не е лесно да се открие и възпроизведе строго определен участък от записа в 
рамките на пътечката. (например, аудио CD е трудно приложим при чуждо-езиковото обучение, където се 
налага многократно повтаряне на определени пасажи); на един диск се побира сравнително малко количество 
звукова информация (до 80 мин.). Сред аудио-компактдисковите устройства можем да отделим като особен 
клас портативните CD плейъри (diskman), даващи възможност да се слуша звук в движение. От гледна точка 
на обучението те нямат голямо значение, но ги споменаваме, тъй като могат да се използват при 
самообучение. Освен това те са предшественици на съвременните MP3 плейъри. 

2. Компактдисковите устройства за компютър са: CD-ROM – само за четене; CD-R – за еднократен 
запис; CD-RW – презаписваеми. Компактдисковете CD-ROM, CD-R и CR-RW са с подобно устройство и 
принцип на работа като аудио CD. Всички компактдискови устройства за компютър могат да възпроизвеждат 
и аудиодискове, докато обратното е вярно само ако дискът е записан в аудиоформат. Трябва да се знае, че 
CD-RW дисковете не могат да се четат на по-стари модели аудио CD, CD-ROM и CD-R, тъй като не отразяват 
светлината толкова добре, както стандартните CD-ROM или CD-R дискове. За да бъдат ефективно ползвани 
тези устройства, компютърът трябва да е снабден със звукова карта. С тях се решиха много от проблемите и 
недостатъците на звукозаписа: при CD-R и CD-RW устройствата е преодолян проблемът със записването в 
любителски условия; на тях може да се съхранява не само звукова, а всякакъв вид информация, което дава 
възможност да се записват мултимедийни информационни системи като енциклопедии, атласи, картинни 
речници, обучаващи модули и др., да се записват текстове, филми и т.н.; чрез ползване на подходящи файло-
ви формати и съответен софтуер, се дава възможност да се открива мигновено и с огромна точност необхо-
димото място, както и да се възпроизвежда многократно определен участък от звуковия файл, без видимо за-
бавяне; чрез ползване на компресия, е възможно на един диск да се побере многократно по-голямо количе-
ство информация, без видима загуба на качеството. Например, при средни стойности на компресията за стан-
дарта MP3, един компактдиск 650 MB, който обикновено побира около 1 час стереозвук, може да съхрани над 
10 часа звукова информация; компактдисковите устройства за компютър станаха много привлекателни 
поради спадането на цените им и цените на носителите, което в съчетание с относително ниските цени на 
персоналните компютри им осигурява реално място в съвременното образование. 

3. DVD устройства. DVD (Digital Versatile Disk – Универсален Цифров Диск) устройствата работят на 
същия принцип като CD и дори дисковете имат същите размери, но има няколко съществени разлики, които 
позволяват върху един DVD диск да се запише много по-голям обем информация: от 4.7 GB до 17 GB. Това 
се постига по няколко начина. Основната причина за увеличения капацитет е, че при запис и четене на DVD 
дискове се използва лазер с по-малка дължина на вълната, отколкото при CD дисковете, което позволява да се 
увеличи плътността на записа. Освен това, стандартът поддържа двуслойни и двустранни носители. При 
двуслойните DVD данните се четат от два слоя, разположени един над друг, като първият е полупрозрачен. 
Вторият се чете, след като бъде префокусиран лазера. DVD устройствата съществуват в два основни вариан-
та: DVD плейъри (самостоятелни устройства); DVD устройства за компютър. Много от съвременните модели 
DVD плейъри могат да възпроизвеждат както обикновени DVD дискове, така и повечето от форматите: VCD, 
SVCD, CD-DA, Audio-DVD, SACD, а също и някои от компютърните формати: аудио - MP3, WMA, Ogg 



 

Vorbis; видео - MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (DivX и Xvid); изображения – JPEG и GIF. Някои устройства под-
държат голямо разнообразие от конектори, позволяващо им да се включват към различни приемници: Coaxial 
Digital, Component Video, RCA, SCART, S-Video, Composite Video, Optical Digital и др. При DVD устрой-
ствата за компютър също съществува голямо разнообразие. Най-евтини и широко разпространени са DVD-
ROM, които могат само да четат DVD и CD дискове. Съществуват и комбинирани устройства DVD-ROM + 
CD-RW. Доскоро една от причините за задържане масовото навлизане на DVD беше невъзможността за запис 
в любителски условия, но вече на пазара се появиха множество модели записваеми и презаписваеми DVD. Те 
работят по няколко различни стандарта: DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, някои от които са 
несъвместими. Засега записващите DVD устройства са с доста високи цени и поради това все още не могат да 
намерят широко приложение в образованието, но бъдещето им принадлежи.  

4. Портативни цифрови плейъри. Системата Minidisc (http://www.minidisc.org) е представена от Sony 
през 1991 г. като цифров носител на звук, а през 1993 г.  и като носител на компютърни данни. Носителят е 
диск с диаметър 64 мм, затворен в малка (70 x 70 х 5 мм) касетка, с капацитет 160 MB за 74 мин., а MD с 
данни – 140 MB. Произвеждат се дискове за 60, 74 и 80 мин.Има два физически различни типа дискове MD: 
предварително записани, подобни на  CD по методите на производство и принцип на действие (разликата е 
единствено, че данните са записани във формата на Sony за компресия със загуби ATRAC-Adaptive 
TRansform Acoustic Coding) и презаписваеми MD, които могат да бъдат записвани повторно (до 1 млн. пъти) 
и ползват магнито-оптична технология. Системата Hi-MD е почти цялостно преработване на оригиналната 
MD система. Най-значимата промяна е въвеждането на носителя Hi-MD, използващ технологията DWDD 
(Domain Wall Displacement Detection), който е със същия размер като MD, но с капацитет 1 GB и 
преформатирането на съществуващите MD носители, което удвоява техния капацитет до 305 MB. В Hi-MD се 
използват подобрените алгоритми за компресия ATRAC3 и ATRAC3plus, но звукът може да се записва и без 
загуби, в линеен PCM формат. Съвременните MD системи поддържат и форматите MP3, WMA и WAV.  

MP3 плейърите са сравнително нови цифрови аудиоустройства, които бяха създадени в отговор на 
големия потребителски интерес към ползване на звук, записан във формата за компресия MP3. В много от тях 
е добавена поддръжка и на други придобиващи популярност стандарти за компресия на цифров звук: WMA, 
Ogg Vorbis, ASF, както и на формата Wav, някои формати за цифрови изображения (JPEG, GIF, BMP, MMF) и 
видео (MPEG-2, MPEG-4). Повечето модели имат възможност за директно (хардуерно) превръщане на 
записвания звук в MP3 формат. В момента на пазара се предлагат конструкции с голямо разнообразие на 
носители на информацията: MP3-CD (с компакт диск; поддържат и CD-DA); MP3-flash (с флаш памет); MP3-
HDD (с твърд диск). Предлагат се и MP3 плейъри във форма на различни предмети: часовници, очила, 
слушалки и т.н. От интерес за целите на образованието са и съществуващите комбинирани модели с вграден 
микрофон (диктофони), FM тюнер, секундомер или цифров фотоапарат. 

Много от съвременните CD, HDD и flash плейъри притежават възможности не само за просвирване на 
най-разпространените звукови формати, но и за разглеждане на цифрови изображения във форматите JPEG, 
GIF, BMP, MMF и възпроизвеждане на цифрово видео (MPEG-2, MPEG-4), като в някои модели се осигурява 
и изход към телевизор. Устройства, притежаващи тези възможности, се наричат мултимедийни плейъри. 
Тенденцията е към производство на миниатюрни мултимедийни плейъри, поддържащи голям брой цифрови 
формати за звук, изображения и видео, увеличаване на паметта и повишаване ресурса на батериите. Въпреки, 
че са все още относително скъпи, MP3 плейърите започват да се налагат поради своята портативност, 
възможност за съхраняване на голям обем данни и ниска консумация на енергия, които ги правят 
изключително удобни за ползване при придвижване, извън помещения и т.н. Към тези удобства можем да 
добавим и липсата на механично движение при плейърите с карти памет, което означава че те са много 
надеждни при употреба, съпроводена с вибрации и тръскане. 

5. Персонален компютър, оборудван със звукова карта. Персоналният компютър притежава универса-
лни възможности за работа с цифров звук. Няма единни изисквания за избор на подходяща конфигурация, 
тъй като тя зависи от задачите, които ще се изпълняват, но могат да се формулират някои най-общи съобра-
жения. Най-важното условие, за да бъде превърнат персоналния компютър в звукова система, е да му бъде 
поставена качествена звукова карта, по възможност от реномиран производител като Creative Labs, Yamaha, 
KORG, M-Audio и др. Желателно е комплектоване и с някой от видовете CD или DVD (или няколко такива 
устройства). За да може да се извършват бързо и безпроблемно ресурсоемките процеси по обработка и ком-
пресия на звука е необходимо компютърът да притежава мощен процесор (над средния клас сред предла-
ганите на пазара, но по икономически причини не е желателно да е от най-новите и най-добрите модели), го-
ляма оперативна памет (поне 256 MB), голям и бърз твърд диск (над 40 GB), по възможност различен от този, 
на който е инсталирана операционната система. Звуковата карта е сложно устройство, в което най-важните 
модули са аналогово-цифровия преобразувател (АЦП) и цифрово-аналоговия преобразувател (ЦАП). Тя по-



 

зволява директно да се прави запис на твърдия диск на компютъра чрез микрофон или да се прави презапис 
по кабел от външно аудиоустройство (касетофон, грамофон и др.). Съществува и обратна възможност – от 
компютъра да се прави запис на касетофон. Чрез нея в компютъра може дирекно да се въвежда нотен запис 
(MIDI файлове), ако бъде свързана към електронен музикален инструмент с MIDI интерфейс. Звуковата 
информация, записана на твърдия диск на компютъра или на CD, може да бъде прослушана посредством слу-
шалки или тонколони, свързани към изхода на звуковата карта, директно или през усилвател. Вижда се, че 
благодарение на звуковата карта компютърът се превръща в център за обмен между всички видове 
звукотехнически средства. Другото голямо предимство на компютъра е, че той може да бъде снабден с един 
или няколко твърди диска с голям капацитет, които да поберат огромно количество информация. Например, 
един средно голям диск – 40 GB, може да побере около 650 часа (приблизително 1 месец), висококачествен 
компресиран стереозвук. Като добавим високата скорост на търсене и четене на твърдия диск (многократно 
по-висока от тази на CD устройствата), става ясно, че компютърът може ефикасно да замени голяма 
фонотека, като при това откриването на необходимия запис е почти мигновено. От наличните записи с лекота 
могат да се създават музикални програми, с последователност на просвирване на файловете, избрана от 
потребителя, при това без да се местят файловете от оригиналното им местоположение. Тези програми могат 
да се записват под формата на плейлисти (списъци за възпроизвеждане). 

Редица софтуерни продукти като Sound Forge, Vegas Audio, WaveLab, CoolEdit Pro и др. предоставят 
разнообразни възможности за аудиообработка, които преди бяха достъпни само за професионалното студио: 
монтаж, смесване на няколко канала, увеличаване или намаляване амплитудата, честотата или темпото на 
сигнала, разнообразни ефекти и т. н. Това означава, че преподавателят е в състояние със собствени сили да 
подготви висококачествен звуков дидактически материал. Съществуват и програмни продукти като Cakewalk, 
Cubase, MidiSoft Session, Sonar, Logic, MIDI Maestro, Sibelius, NoteWorthy Composer и мн. др., които дават 
възможност на потребителя да въвежда и редактира нотна информация, посредством клавиатурата и мишката 
или чрез MIDI инструмент. Тези ноти впоследствие могат да бъдат просвирени от самия компютър, и то с 
тембъра на най-различни музикални инструменти, които потребителят си избере. Това разкрива нови, 
неподозирани възможности при обучението по музика. 

След направения преглед на огромното разнообразие от звукови технически средства, възниква 
основателния въпрос кое е най-подходящото средство за конкретния случай. Върху избора важно влияние 
може да окаже наличността на определен дидактически материал върху съответния носител – плоча, касета 
или CD. Други съображения могат да произтичат от характера на дидактическата задача. Когато се изисква да 
се прослуша дълъг запис, неизискващ повторение, подходящ избор може да бъде грамофона, 
аудиокасетофона или аудио CD. Ако е необходимо бързо откриване на различни записи или многократно 
възпроизвеждане на един и същ откъс – задачи, поставяни често при чуждоезиковото обучение – в такива 
случаи е препоръчително ползване на персонален компютър или MP3 плейър. Когато трябва да се извърши 
запис на открито, подходящото решение може да бъде портативен касетофон или MP3 плейър. Компютърът, 
от своя страна, ще бъде ценен помощник на преподавателя в много от случаите на подготовка на 
дидактически аудиоматериали: звуков монтаж, смесване, изчистване на шумове и усилване на записа, запис 
от и върху CD или DVD и мн. др. 
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Звуковите технически средства имат широко приложение в много области на обучението, осигурявай-

ки използването на документални записи, записи на артистични изпълнения и специално структурирани за 
обучението записи. Освен това, звукът може да бъде важна съставна част при използване на техническите 
средства за статично и динамично изображение, като в този случай се съчетават двата основни вида въз-
приятия – зрителното и слуховото. През последните 10-15 години  в българските училища се забелязва отри-
цателна тенденция за задържане и дори намаление в ползването на технически средства в обучението, в част-
ност на звукови технически средства. Тази тенденция е истинска аномалия на фона на световните постижения 
в областта на аудиовизуалните технологии и непрекъснатото намаление на цените на техническите средства и 
носителите на информация. Причините за това са много и не са предмет на тази разработка. Ще се спрем само 
на една от тях – намаления асортимент на  произвежданите аудиовизуални дидактически материали. Малко са 
учебните предмети, за които се произвеждат специално предназначени аудиокасети или компакт дискове. 
Поради тази и други причини, често в практиката не е възможно да се намери готов, подходящ за директно 
ползване в урока дидактически материал. В такива случаи е необходимо преподавателят да го подготви сам. 
За това са му нужни много знания и практически умения, както и известна находчивост и въображение. Целта 
на настоящата разработка е да се представят технологиите за изготвяне на аудиоматериали, като се ползват 
съвременните звукови технически средства поотделно и в комбинация. Ще покажем, че цифровите техноло-
гии са с голяма мощ и гъвкавост и в съчетание с традиционните аналогови технологии могат да осигурят 
създаването на разнообразни и качествени дидактически материали със собствени сили. 

При изготвяне на звуковите дидактически материали предварително трябва да се уточни техническото 
устройство, на което ще се извърши възпроизвеждането. Носителят на записаната информация пряко зависи 
от избраното устройство, но понякога са възможни няколко варианта (например, на съвременно CD устрой-
ство може да се възпроизведе CD-DA, CD-R, CD-RW). Изборът на носител и устройство зависи от много фак-
тори, сред които можем да посочим: достъпност, наличност, цена, дидактически цели, техническа квалифи-
кация на преподавателя и др. За да може да се извърши правилен избор, е необходимо добре да се познава 
съвременното състояние на звуковите устройства и носителите на информация.  Според принципа на предста-
вяне на звуковата информация звуковите технически средства са два вида: аналогови и цифрови. Към анало-
говите средства се отнасят: грамофон, магнетофон, аудиокасетофон, микрофон, високоговорител, слушалки, 
нискочестотен усилвател и смесителен пулт (миксер). Цифрови звукови средства са: аудио CD (CD-DA), DVD 
плейър, MP3 плейър, MD (минидисково) устройство и персонален компютър, задължително оборудван със 
звукова карта, а незадължително – с едно или повече устройства по някой от стандартите: CD-ROM, CD-R, 
CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM. За пълнота ще споменем DAT и DCC устрой-
ствата, тъй като не са получили широко разпространение и нямат приложение в сферата на образованието. 

Съвременните носители на звукова информация са: грамофонна плоча, магнетофонна ролка, аудио-
касета, аудио CD (CD-DA), CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, мини-



 

диск, твърд диск (HDD), дискета (но само за звукови файлове с малък размер, от типа на MIDI или MOD), Zip 
диск, флаш памет (вградена или под формата на флаш карти: Compact Flash, Smart Media, Secure Digital, Me-
mory Stick, Memory Stick Duo и др.), DAT и DCC касети. Някои от носителите, като плочите, фабричните ка-
сети, аудио CD и DVD се ползват готови, а на други може да бъде записан звук от потребителя. Съвре-
менните носители на цифрови аудиозаписи се отличават с изключителните си качества: висококачествено 
възпроизвеждане, много близко до естественото звучене; дълготрайност на първоначално постигнатите каче-
ствени показатели; свободен, много бърз и надежден достъп до всички части на фонограмата, както и въз-
можност за прередактирането й, постигане на различни монтажни ефекти и т.н. По принцип е възможно ди-
ректното ползване в учебния процес на радио- и телевизионни предавания, но това е свързано с редица неу-
добства: необходимост от съобразяване с времето на излъчване  и съответно нагаждане на учебния процес 
към предаванията, предварително познаване на програмата на предаванията, невъзможност за предварително 
запознаване с материала, невъзможност за повторно ползване и др. Затова е препоръчително предаванията да 
се ползват в записан и обработен вид, т.е. в учебния процес основно се ползва записана звукова информация. 

Звукозаписите върху носителите могат да бъдат фабрични или любителски. По отношение на готовите 
записи от особена важност е правилното им съхраняване, подреждане и каталогизиране. Препоръчително е 
училището да има изградена фонотека, организирана в библиотеката или методическия кабинет. Част от 
фонотеката може да се съхранява и в съответните учебни кабинети. Фонотеката трябва да бъде оборудвана с 
висококачествени звукови средства за възпроизвеждане и запис. 

По-долу ще разгледаме технологиите за запис на дидактически аудиоматериали в любителски условия. 
1. Запис върху аудиокасета. Източникът на звуков сигнал може да бъде: микрофон (външен или вгра-

ден в касетофона), радио, телевизор, друга касета (от същия касетофон, ако е двукасетъчен или от друг касе-
тофон, чрез кабел), видеокасетофон, аудио CD (външно или вградено в касетофона). Записването от тези из-
точници е традиционно и общо взето познато на повечето хора. Само е добре да се напомни, че трябва вни-
мателно да се следи за нивото на записа. Ниското ниво ще доведе до тих запис, с много силни собствени шу-
мове, а прекомерно високото – до изкривяване на звука. Категорично трябва да се избягва презаписът от едно 
аудиосредство на друго посредством микрофон, поради големите смущения и влияние на странични шумове 
(например, собствения шум на двигателя на касетофона, случайно покашляне или скърцане на стол), както и 
поради изкривяването на звука. При повечето видове звукови записи са необходими специални екранирани 
кабели, с подходящи за съответното устройство накрайници, чието разнообразие никак не е малко: куплунги 
с 3 или 5 пера (DIN), жакове, чинчове и т.н. При всички видове запис, с използване на кабел, е необходимо 
съгласуване на изходите и входовете по импеданс (съпротивление). Като сравнително нова технология, по-
особен интерес представлява изготвянето на запис върху аудиокасета чрез използването на компютър. 
Записът се осъществява, като се свърже изходът на звуковата карта (стерео жак) с входа за запис на касе-
тофона. При това трябва да се има предвид, че много модели касетофони, особено по-евтините, не при-
тежават такъв вход и не са пригодни за целта. Може да се използва всеки софтуер, който може да възпро-
извежда съответния формат на звуковия файл. След стартиране на звуковия файл записът се осъществява по 
обичайния начин, чрез натискане на клавиша за запис на касетофона. По този начин може да се записва както 
от твърдия диск, така и от CD на компютъра. Предимството е, че може във файл на твърдия диск предва-
рително да се подготви звуковият монтаж, сигналът да се усили и изчисти от шумове. 

2. Запис върху CD-R (CD-RW). При подобен запис има възможност да се записва директно от едно CD 
устройство на друго или от твърдия диск на CD. Първият метод не е за препоръчване при запис на CD-R 
дискове (дискове за еднократен запис), тъй като съществува опасност при забавяне на четенето от 
оригиналния диск, копието да се повреди невъзвратимо. По-добре е в такива случаи върху твърдия диск да се 
създаде образ (image) на оригиналния CD диск. Когато се записва от микрофон, грамофонна плоча, 
аудиокасета или друг аналогов източник, звукът също се записва предварително на твърдия диск, ако е 
необходимо се обработва, и едва след това се записва на компакт диск. Записването върху CD е капризна 
операция, която често дава брак. За избягването му, препоръчително е преди запис да се затворят всички 
останали програми, особено антивирусните, а записващия софтуер да се стартира първо в тестов режим. Да се 
ползва изпитан софтуер като Easy CD Creator, Nero Burning Rom, MusicMatch Jukebox и др. и да се осигури 
достатъчно дисково пространство на твърдия диск за буфер на операциите по записа. Препоръчително е CD 
дискът да се почисти предварително (особено ако е замърсен). Почистването се извършва, като с насапунисан 
пръст, без да се натиска, се извършват радиални движения от центъра към периферията [5]. Кръговите 
движения крият риска за надраскване на съседни участъци, а тези повреди не биха могли да се компенсират 
от алгоритъма за възстановяване на кода. След това дискът се изплаква с топла струйка вода, след което се 
попива (не се изтрива) с кърпичка без власинки, например, гюдерия за очила. 

Ако дискът трябва да се възпроизвежда от аудио CD устройство, той трябва да се запише в 



 

аудиоформат (CD-DA). Трябва да се има предвид, че не всички аудио CD устройства могат да 
възпроизвеждат записани по този начин дискове, особено CD-RW дискове. Ако дискът ще се възпроизвежда 
от MP3 плейър, DVD плейър, система за домашно кино или компютър, може да се избере формат за 
компресия, даващ възможност на един диск да се съберат 10-20 часа висококачествен звук, при незначителна 
загуба в качеството. Изборът на звуков формат зависи от поддържаните формати от конкретното устройство – 
MP3, WMA, Ogg Vorbis и др. При запис на данни (файлове) върху CD-R и CD-RW дискове е възможно да се 
избере мултисесиен режим, който дава възможност обемът на  диска да се запълни на няколко пъти, но за 
формата CD-DA този режим не е възможен. 

Процесът на записването включва стъпките: поставя се празен диск; избира се типът диск, който ще 
бъде създаден от потребителя - аудио (CD-DA), с данни, с MP3, с WMA и др.; в диалогов прозорец се създава 
списък със звуковите файлове (или файловете с данни), които ще бъдат записани (обикновено това се извър-
шва чрез маркиране на файловете и натискане на бутон за добавяне или чрез завличане с мишката на съответ-
ните файлове, програмите изчисляват и графично показват необходимото за записа дисково пространство и 
ако е недостатъчно, извеждат предупреждение); задава се име (етикет) на диска, посочва се на кое устройство 
ще се извърши записа, броят на копията, дали дискът ще бъде мултисесиен, т.е. дали ще могат да се добавят 
още файлове при следващо записване на същия диск, скоростта на запис и др. настройки; стартира се проце-
сът на прогаряне на диска. По време на този процес не бива да се извършва друго на компютъра (добре е да 
бъдат деактивирани антивирусните програми, мрежовата връзка, скрийнсейвъра и всякакъв друг софтуер, 
който не е необходим в момента). 

3. Запис върху DVD дискове. Извършва се по подобен начин на записването върху CD, но засега не 
представлява интерес за сферата на образованието поради високите цени на записващите устройства и 
записваемите дискове, както и поради все още малкото разпространение на формата DVD-audio. 

4. Запис върху MP3 плейър. Обикновено файловете, които ще се възпроизвеждат на MP3 плейър, са 
предварително записани на твърдия диск на компютъра и е необходимо само да бъдат копирани, най-често 
чрез интерфейса USB. Някои програми като MusicMatch Jukebox имат специални функции за копиране на 
файлове върху MP3 плейър (File-Send to portable device). За моделите с вграден микрофон или FM тунер 
съществува и възможност за запис от вградените източници, и то с компресия на звука в реално време. 

5. Запис върху твърдия диск. За запис върху твърдия диск може да се ползват всички изброени при за-
писа на аудиокасета източници. Допълнителни възможности са: запис на звук в MIDI формат от електронни 
инструменти, синтез на музика или говор чрез специализиран софтуер, копиране на файлове от друг носител 
(дискета, CD, магнитооптичен диск и др.) или по мрежа (локална или Интернет), Интернет радио, гласова по-
ща, конферентна връзка и т.н.  Често записът от аудио CD или аналогов източник върху твърдия диск се съче-
тава с компресия на звука, обикновено във формат MP3, като този процес се обозначава на английски с тер-
мина ripping (изкормяне). За да се извърши такъв запис върху диска е необходимо да бъде инсталиран подхо-
дящ софтуер.  Звук може да се записва със софтуерните миксери, придружаващи звуковите карти, с редактори 
на звук или със специализирани програми за изкормяне (рипери). Авторът е имал възможност да експери-
ментира безплатни или пробни версии на следните програми за ripping: CD ripper, Cdex, AudioCatalyst, Free 
Rip MP3, MP3 Toolz, Eazy CD-DA Extractor, Rip Vinyl, MusicMatch Jukebox, Real Jukebox, Media Jukebox и др. 
Без подробен да сравняваме може да обобщим, че MusicMatch Jukebox показва най-много положителни черти. 
С тази програма, за разлика от другите изброени, един CD диск може да се запише в MP3 формат за 5-6 пъти 
по-малко време, отколкото е времетраенето му, т.е за десетина минути. Освен това, тя има мощен инструмен-
тариум за създаване и редактиране на т. нар. тагове (текстова информация за албума, изпълнителя, името на 
песента и др., която се визуализира при възпроизвеждане). Ако аудиодискът е фабричен, съществува голям 
шанс информацията за него да е съхранена в базата данни  (CDDB или др. под.), намираща се в Интернет, и 
таговете да се попълнят автоматично, стига компютърът да е свързан със световната мрежа. С MusicMatch 
Jukebox може да се записва и звук от микрофон, свързан към входа Mic или от аналогови източници, свързани 
към входа Line-in на звуковата карта в следните формати: Wav, MP3, MP3pro и WMA.  Известен интерес за 
записването представляват и програми от типа на Rip Vinyl, която може автоматично да разделя на файлове 
звукозапис от грамофонна плоча или аудиокасета, основавайки се на паузите. Съществуват и програми като 
StreamRipper за "изкормяне" на поточно аудио от Интернет и записването му в MP3 формат. 

Записването с MusicMatch Jukebox се извършва на следните стъпки: свързва се източника на звука към 
съответния вход на звуковата карта - ако се записва от CD-DA диск (ripping), CD устройството трябва да е 
свързано със специален аудиокабел към звуковата карта (вътре в компютъра); поставя се звуковият носител 
(касета, плоча, CD) в устройството; стартира се MusicMatch Jukebox и от менюто Options - Recorder - Source 
се избира входа, който ще се ползва; от менюто Options - Recorder - Format и Options - Recorder - Quality се из-
бира звуковият формат и качеството на компресия; щрака се върху бутона Rec за да се отвори прозореца за 



 

запис. В него се извършва редактиране на името на звуковата пътечка (track), след което се стартира процесът 
на запис чрез щракане върху бутон Record. За спиране записа се щрака върху бутон Stop. 

Някои програми позволяват още по време на записа върху диска да се извърши смесване от няколко 
източника, но това може да стане и по-късно, чрез ползване на специализиран софтуер. Истинската мощ на 
записа на звук върху твърдия диск, се състои в огромните възможности за последващо редактиране на този 
звук. Звук, който ще се редактира, трябва да бъде записан с възможно най-висока честота на дискретизация и 
разрядност, и то в некомпресиран формат, за да не се получи загуба на качество от многократното кодиране и 
декодиране. Популярни звукови редактори са: Sound Forge, WaveLab, Cool Edit, Vegas Audio, Soundprobe, 
Gold Wave и др. С тяхна помощ може да се извършва монтаж, смесване на няколко канала, увеличаване или 
намаляване амплитудата, честотата или темпото на сигнала, разнообразни ефекти и т. н. 

Ще разгледаме някои от най-често използваните дейности при редактиране на звук, при използване на 
програмата Cool Edit 2000 на Syntrillium: 

1. Избиране (маркиране) на част от фонограмата. Най-често се използват: ляво влачене с мишката, Shift 
+ ляво щракване, Shift + стрелки и Ctrl+A (за избиране на цялата фонограма). 

2. Избраният участък може да бъде: изтрит (чрез клавиш Delete), копиран през клипборда (чрез Edit- 
Copy, Edit-Paste), преместен (чрез Edit-Cut, Edit-Paste), смесен с друг участък (чрез Edit- Copy, Edit-MixPaste) 
или трансформиран. 

3. Често използвани трансформации са: усилване (Transform-Amplitude-Amplify); намаляване на шума 
(Transform-Noise Reduction); добавяне на различни ефекти (ехо, реверберация, закъснение) и променящи 
звученето  филтри (повдигане на басите или високите честоти, имитация на старо радио и др.); промяна на 
стъпката (гласът звучи пискливо или басово), темпото (гласът звучи нормално, но е в ускорено или забавено 
темпо) или и двете едновременно (ефект, подобен на пускане на грамофонна плоча на различни от 
нормалните обороти). 

4. Обработеният файл може да бъде записан чрез File-Save as в някои от най-често използваните 
формати за цифров звук, включително и в компресиран формат MP3 с различна степен на компресия.  

По-мощните звукови редактори притежават допълнителни възможности за редактиране, както и 
подобрени възможности за смесване. Звуците, които ще се смесват, се разполагат в отделни писти (tracks). 
Звуковите писти могат да се включват и изключват и така да се проследява влиянието на всяка от тях върху 
общото звучене. Записаните върху твърдия диск звукови файлове могат да се възпроизвеждат чрез програми, 
наречени плейъри. Известни плейъри са: WinAmp, Windows Media Player, Apollo, Sonique, QCD, както и 
гореспоменатите MusicMatch Jukebox, Real Jukebox и Media Jukebox. Много от тях позволяват каталогизиране 
на записаните на диска звукови файлове, осигуряващо бързото им намиране по различни критерии. Лесно 
става и подреждането за възпроизвеждане по желания от потребителя начин – чрез създаване на т.нар. 
“плейлисти”, които могат да се съхраняват като файл. По този начин преподавателят може да организира 
предварително цялата звукова информация, необходима му за часа. Ценни са и възможностите за циклично 
повторение и случайно възпроизвеждане. Звуковите файлове, ползвани в учебния процес могат да бъдат 
фрагменти (клипове), напр. звукове от природата, завършени произведения (музикално произведение, 
литературно произведение в изпълнение на майстор на словото, документален запис и др.) или специална 
учебна звукокомпозиция, наричана магнитофилм  в ерата на магнетофонния запис [1, с. 92]. 
Звукокомпозицията се реализира по сценарий, съобразен с целта и мястото й в урока, със задачата на учащите 
се преди прослушването и въпросите към тях след завършването й. 

В заключение трябва да се подчертае, че независимо от ентусиазма на учителите и усилията, които 
полагат за самостоятелно създаване на аудиовизуални материали, този процес трябва да бъдат подпомогнат 
от страна на държавата. Във връзка с това могат да се дадат следните препоръки: един от критериите за 
одобряване на учебник от МОН трябва да бъде, той да е придружен от съответните аудиовизуални материали; 
нормативно да се поощрява издаването от частни и държавни фирми на учебни аудиовизуални материали и 
помагала; да се поощряват проекти, свързани с публикуване на учебни аудиовизуални материали в Интернет. 
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В Турция едва през последните десетилетия се обръща по-сериозно внимание на възпитанието на децата 

от предучилищна възраст в обществени възпитателни заведения. 
Още през 1895 г. в страната е открито предучилищно възпитателно заведение. То е създадено по 

настояване на падишаха Абдул Хамид и е с подкрепата на Рефат паша. В него са приети деца сираци  [3, с.10]. 
По време на управлението на султан Мехмед II съществуват детски училища, които са популярни с названието 
"Събиански училища". В тях децата се подготвят за училище. 

По-големи грижи за развитие на образованието в Турция започват да се полагат след като през 1923 г. 
страната става република. Усилията на правителството обаче не са насочени към създаването на детски градини. 
Турция си остава страна със слабо развито обществено предучилищно възпитание. Според сведенията на 
Международното бюро за възпитание в Турция през 1923-1933 г. съществуват само 55 детски градини [2, 
с.817]. Бавното развитие на общественото предучилищно възпитание се дължи най-вече на факта, че по-голямата 
част от жените не са заети в обществено-полезен труд. Друга причина е липсата на специално подготвени 
детски учители. Правителството осъзнава това и през 1958 г. в доклада на Комисията по просветата в дела за 
предучилищното възпитание се изтъква необходимостта да се поканят на работа в Турция от други страни 
предучилищни педагози, а също така да се командироват турски начални учители в чужбина, където да 
придобият специална подготовка за работа с деца от предучилищна възраст. В същия доклад е подчертано, че 
е нужно да се открият в Турция детски градини по чужд модел, където децата да усвояват знания и умения [4, 
с.11]. Този факт е доказателство за желанието на Министерството да преустрои предучилищното възпитание 
съобразно опита на други страни и да получат детските учители по-добра подготовка. 

Явно мерките, които взема правителството за развитието на предучилищното възпитание са 
недостатъчни, защото и през 1990-1992 г. детските заведения се посещават едва от 5,1%. В страната през 1991-
1992г. функционират 4460 детски учреждения, в които са обхванати 131 023 деца. Те се възпитават от 7763 детски 
учители [1, с.232]. 

През последните години броят на предучилищните възпитателни заведения нараства. На настоящият етап 
в Турция съществуват следните видове предучилищни възпитателни заведения: детски ясли, домове, детски 
градини и предучилищни класове [3, с.13].  

В детските ясли постъпват деца на възраст от 0 до 2 години. Те са създадени с цел да се помогне на 
работещите майки да отгледат децата си. За децата, чиито двама родители са заети с обществен труд, се 
организират домове. В тях се приемат деца на възраст от 3 до 4 години. 

Детските градини се посещават от деца на възраст от 4 до 6 години. Те са първата степен на образо-
вателната система в Турция, която не е задължителна. Тяхната цел е всестранното развитие на децата и 



 

подготовката им за училище. 
Предучилищните класове са в структурата на началните училища. Те се създават с цел децата да се 

подготвят за училище и се посещават от деца на 6 години. 
В някои източници са посочени само три организационни форми на предучилищното възпитание: дневни 

ясли, детски градини и предучилищни класове. Дневните ясли са предназначени за деца от 0 до 3 години, 
детските градини - от 4 до 5 год., а предучилищните класове обхващат деца на 6 год. възраст. 

Предучилищните възпитателни заведения са държавни или частни. Те са свързани с някои от следните 
министерства и организации: 

1. Министерство на здравеопазването; 
2. Министерство на образованието; 
3. Министерство на турда; 
4. Религиозна организация "Вакъф" и др. [3, с.14]. 
Под контрола на Министерството на здравеопазването се създават частни и държавни детски градини. 

Частните детски градини се организират с цел да печелят техните създатели, а държавните - да подпомогнат 
работещите майки като по този начин се осигури и евтина работна ръка за предприятията. Държавни предучилищни 
заведения се създават и за деца без родители. 

Министерството на образованието открива детски градини към девическите и професионалните училища, 
и към основните училища [3, с.14 - 15]. Първите са базови детски градини, в които ученичките наблюдават как 
се организира педагогическият процес в тях, провеждат експерименти и прочие. Обучението и възпитанието на 
децата в тези детски градини не се различава по цели и задачи от другите видове детски градини. Но те имат за 
задача да обучат ученичките в умения да разбират децата и да получават добра практическа подготовка по двете 
дисциплини "Развитие на детето" и "Грижа за детето" [4, с.18]. Детските градини към предприятията са 
свързани с Министерството на труда. То ги спонсорира материално. Помага на деца-сираци да се възпитават в 
детски заведения. В предучилищните възпитателни учреждения към фабриките се полагат грижи за здравето и 
възпитанието на децата, докато майките им работят. 

Различни фондации и организации също се грижат за развитието на предучилищното възпитание. Те 
отпускат заеми за посещение на детско заведение от деца, чиито родители изпитват материални затруднения. 

Персоналът в големите детски градини и в училищата, където има доста предучилищни групи може да се 
състои от директор, учители, помощник-възпитатели, медицинско лице, чиновник, социален психолог, готвач и 
чистач. Директорът контролира дейността на учителите; помага им при необходимост; осигурява материали, 
нужни за педагогическия процес. Той трябва да има добра педагогическа подготовка, за да може да направлява 
педагогическата работа на възпитателите и да способства за нейното усъвършенстване. Директорът трябва да 
притежава висше педагогическо образование. 

В детските градини към девическите професионални училища съществува длъжността помощник-
възпитател. Той оказва помощ на предучилищните педагози при организирането на педагогическия процес. В 
детските заведения, където има помощник-възпитател, те изпълняват функциите и на директора. Поради големите 
му административни задължения и по-малката му възможност да осъществява педагогическа дейност, той е наречен 
помощник-възпитател. За група от 30 деца се полага тази длъжност [4, с.19]. От изложеното се вижда, че 
задълженията му са различни от тези на нашите помощник-възпитатели. 

Чиновникът отговаря за съхранението на документацията на детското заведение. Тази длъжност 
съществува в по-големите детски градини и училища, а в останалите тя се изпълнява от учителите. 

От скоро в някои турски детски градини е разкрита длъжността социален психолог, който трябва да 
съдейства за решаването на социалните проблеми на родителите. Той осъществява връзка между семейството и 
детската градина. Подпомага родителите при създаването на подходящи условия в дома за развитието на 
децата. Социалният психолог следи психологическото състояние на децата и го отразява в специална 
документация. 

Задълженията и изискванията към детските учители, медицинското лице, чистача и готвача са почти 
същите, както в нашите детски градини. 

Министерството на образованието предлага модел на сградата, двора и обзавеждането на детската градина 
[4, с.38-40]. Нейното разположение трябва да отговаря на следните изисквания: 

- да се намира на място, до което децата могат спокойно да отиват и се връщат 
- около нея да няма пропасти и свлачища 
- да няма в съседство много сгради, за да се осъществява добро проветряване 
- да няма в близост предприятия, замърсяващи въздуха и източници на шум 
- да е построена далеч от гробища, които са страшни за децата 
- да е съобразена с демографския растеж на района. 



 

За да се осигури по-добра безопасност за децата е необходимо сградата на детската градина да е на 
един етаж. Тя трябва да бъде обградена с решетки, а площта около нея - с ограда. В зависимост от 
климатичните особености на района трябва да се осигурят и климатици за проветряване и поддържане на 
необходимата температура. 

Помещенията в детската градина трябва да бъдат следните: стая за игра, спалня, трапезария, кухня, стая 
за чистачите, учителска стая, кухня и сервизни помещения. Желателно е до самия вход на детската градина да 
има салон за изчакване на децата, в който те всяка сутрин и вечер се събират заедно с родителите и персонала. Тук 
сутрин дежурната учителка настанява по-рано пристигналите деца и им създава условия да се занимават с 
дейности по желание. В това помещение може да се организира и кът на Ататюрк. 

Площта на стаята за игра трябва да бъде около 54 кв. м. В нея трябва да бъдат оформени следните 
кътове: кът на къщите, кът за рисуване, кът за игра на маса, музикален кът, куклен кът, кът за книги и 
природен кът. 

При оформянето на двора е желателно да се осигури за всяко дете площ от 10 кв.м. Необходимо е той да 
бъде засят с дървета, цветя и тревни насаждения. 

През последните години в Турция интересът на обществеността към общественото предучилищно 
възпитание нараства. В някои основни училища броят на предучилищните класове достига до 12. Независимо от 
това процентът на обхванатите деца е много малък. Важна причина за това е, че повечето жени все още не 
упражняват обществено-полезен труд. В детските учреждения се полагат усилия и за подобряване на 
обстановката в тях. 
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Abstract: The paper discusses child language acquisition and research in that field. Techniques for child 

language research have undergone great development in time. Language acquisition involves the study of two 
processes: language production and language comprehension. There have been several theories which raise different 
hypotheses. The emphasis is on the universal characteristics underlying the stages of linguistic emergence. The paper 
is aimed at helping students studying English as a foreign language in pre-school and elementary school education in 
their discipline of Foreign/Second Language Acquisition. 
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0. Introduction 
The study of child language or the study of linguistic development in the child ( i.e. language ontogenesis - the 

way children learn to understand and speak their mother tongue) has expanded enormously in recent years though 
there is still considerable controversy over the fundamental principles underlying acquisition. The subject has 
attracted enormous multi-disciplinary interest, both from linguists and psychologists. The paper discusses general 
issues. 

1.  Techniques  
Techniques for finding out about child language vary with the years. At the end of 19th century it was data 

recorded in parental diaries. But detailed, systematic investigation did not begin until the middle decades of the 20th 
century with the use of the tape-recorder as well as the video-recorder. Each technique has its strengths and 
limitations. The efforts have been directed towards devising satisfactory methods for eliciting linguistic data from 
children – methods that are quite different from those used for adults since aspects of children’s   cognitive 
development (i.e. their ability to pay attention or to remember instructions) is different. Nor is it easy to get children 
to make systematic judgements about language. Sophisticated recording techniques and experimental designs have 
been devised like one-way- vision windows or using radio microphones, so that the effects of having an investigator 
in the same room as the child can be eliminated. The result has been a growing body of reliable data on the stages of 
language acquisition from birth until puberty. 

Experimentation and other methods of experimental psychology like controlled observation have been widely 
applied to child language research but it is not easy to generalize the findings of these studies. Studies that follow the 
progress of a set of variables over time in the same set of children are known as longitudinal studies. Cross-sectional 
studies, on the other hand, build a picture of language emergence by studying a set of variables in a group of children 
of different ages, using different subjects at each age. The most important questions of sampling (recordings of 
children’s language) are two: how much? how often? Half-hour samples or a sample consisting of a fixed number of 
utterances are a popular measure. Whatever the length, samples need to be as representative as possible of the child’s 
language. 

CHILDES – the Child Language Data Exchange System which was established in 1984 by scholars for 
international language research has as its main aim the use of modern methods of computational analysis and data 
processing. It helps the transcription of tape-recorded data to be directly converted into computer files, where the 
material can be edited, analysed and duplicated. Files of data can be shared between researchers who have an access 
to the central database which saves time and money. 

Language tests take a selection of linguistic features - e.g. a set of consonants, grammatical constructions, or 



 

items of vocabulary – and establishes whether a child has knowledge of them, in either production or comprehension. 
For example to test the average vocabulary size of children between the ages of 1 and 6 (quote) it is necessary to 
know how to define ‘words’: e.g. go, goes, going - are they to be counted as one word or not, or homonymous words 
like bear ‘animal’/’carry’- are they counted separately? etc. Responses are then stored, according to some pre-
determined criterion, and as language progresses higher scores are obtained.  

Measuring the mean length of utterance (MLU) devised by the American psychologist Roger Brown (1925- ) 
is greatly used in registering the grammatical development in young children as they gradually increase their 
utterance length. Five stages of development are recognized, based on the division of the length continuum into 
intervals of 0.5 morphemes. There is a good correlation between MLU and age, but the relationship between the range 
of constructions found in a sample is less clear. 

Tests are widely used in the field of language handicap to identify children who require special therapy and as 
a way of monitoring the success of intervention. They are of limited value however in fundamental research in child 
language because they deal with only a fraction of the linguistic features being acquired. Besides, too much happens 
too quickly. There is simultaneous development of sounds, grammar, meaning, and interaction skills: and significant 
progress can be made on several different fronts in a matter of days. It is no easy matter to quantify the amount of 
language learned by a child within a particular period. A notion like ‘normal’ development should be defined in order 
to qualify departures from this norm.   

2. Language acquisition 
‘Aquiring a language’ involves two distinct skills: production (the ability to produce speech in a spontaneous 

way); and comprehension (the ability to understand the speech of others).  Speech production can be easily tape-
recorded. Research into speech comprehension is far more difficult. It has to take into account what is spoken to the 
child, the situation in which it is uttered and the child’s prior knowledge of the world.  

What is the relationship between production and comprehension when it comes to language learning?  There 
are three possibilities.  

• Comprehension always precedes production 

• Production may preced comprehension 

• The two processes are so intimately related that they that they develop in parallel. 
Speech production and speech comprehension are mirror images. However, articulatory and auditory 

mechanisms behave differently and that’s why the two must be dealt with independently. 
Individual differences need also to be taken into account. Children may vary in their rate and strategies of 

learning for a variety of reasons, to do with such factors as sex, intelligence, personality, and social background. 
There are ‘fast developers’ and ‘slow developers’. It is not yet clear how these variables affect the course of language 
development.  

Some popular notions exist, for example, it is believed that girls learn to speak more rapidly than boys, at least 
at early ages. Such differences seem to be due more to the different ways they are brought up rather than 
physiological or genetic factors. 

There has been a natural emphasis in language acquisition research on the universal characteristics of 
linguistic development. (1) Children have their own system. At every point, they have internal rules which differ from 
those of adults, and which seem to be more important to them than the 'correct’ form which they hear around them, as 
when, for example, they consistently regularize past tenses, as in singed, breaked. (2) There is similarity of 
development among children who could not possibly be acquainted. (3) The biological foundations have gradually 
become accepted in recent years. There are signs of structural adaptation (mobile and muscular tongue and lips, even 
teeth, streamlined larynx, left hemisphere localisation within the brain), and also physiological adaptation (alteration 
of breathing patterns to cope with speech).  Furthermore, language is connected with maturation.  No external event 
triggers it, or can significantly speed up its development. Speech emerges before it is crucially needed. The 
acquisition period is roughly the same everywhere: children the world over start to combine words at around the age 
of two. By the age of five they can talk fluently, and by the age of around ten syntactic and phonological  
development  is  virtually complete, though acquisition of vocabulary continues throughout life.   

3. Theories of language acquisition 
3.1 Imitation/reinforcement theory.  
Children do imitate a great deal , especially in learning sounds and vocabulary; but little of their grammatical 

ability can be explained in this way. Two kinds of evidence are commonly used in support of this criticism – one 
based on the kind of language children produce, the other on what they do not produce. The first derives from the way 
children handle irregular grammatical patterns – e.g. instead of went  they say wented, using the regular grammatical 
pattern. They could not have learned these by a process of imitation. 

The other is based on the way children seem unable to imitate  adult grammatical constructions exactly, even 



 

when invited to do so in ‘elicited imitation’ demonstrated by the dialogue reported by the Americal psychologist  
David Mc Neill (1933-  ), where a child proved unable to use a pattern, even though the parent presented the correct 
adult model several times:  

A. Nobody likes me! 
B. Nobody don’t likes me. 
3.2 Innateness theory. 
The ‘nativist hypothesis’ is connected with the name of N. Chomsky. Two basic notions are distinguished: 

competence and performance. The aim of generative transformational grammar is to describe the competence of 
native speakers which enables them to create and recognize novel sentences, and to identify performance errors. 
Competence is seen as an aspect of our general psychological capacity. In his book Knowledge of Language(1986) 
Chomsky studies the human language faculty in the hope of showing how a person constructs a knowledge system 
out of everyday experience. His technical apparatus consists of a system of rules and symbols that provides a formal 
representation of the underlying syntactic, semantic, and phonological structure of sentences and the role of 
transformations.  

It is argued that children must be born with an innate capacity for language development- innate programming. 
The_question of learnability is a crucial one. It is widely accepted that without some preprogrammed knowledge or 
constraints, children would never acquire language.  The extent of specific linguistic knowledge 'wired into’ infants is 
the other big issue. The general principles for discovering and structuring language when children are exposed to 
speech constitute a child’s ‘language acquisition device’ (LAD).  Such a notion is needed to explain the remarkable 
speed with which children learn to speak, and the considerable similarity in the way grammatical patterns are 
acquired across different children and languages. 

Chomsky's notion of a genetically-inbuilt ‘core grammar' contains a number of fixed principles, in addition to 
several crucial option points/parameters of which humans are instinctively aware. The task of children acquiring 
language is to discover which options have been selected in the language they are exposed to. In this way they 'fix the 
parameters’ of UG (Universal Grammar), and set their language learning to go along certain pathways. Each option 
has multiple repercussions throughout the grammar, so an error in fixing one parameter might result in numerous 
different mistakes. In this situation, children might initially make a mistake about the option chosen by their language, 
and mistakenly assign it to a wrong type, which could account for a number of child language errors. There is 
considerable disagreement over the extent to which the details of the biological foundations of language are 
preprogrammed and separate, from other cognitive abilities. 

3.3 Cognition theory.  
The ‘cognitive hypothesis’ views language acquisition within the context of a child’s intellectual development. 

Linguistic structures will emerge only if there is an already established cognitive foundation, e.g. before children use 
expressions of time they have first to develop the conceptual ability of knowing how time flies. The model of the 
cognitive development proposed by the Genevan psychologist Jean Piaget (1896-1980) aims at investigating the link 
between the stages of cognitive development and the emergence of linguistic skills. As children become linguistically 
– and cognitively – more advanced this link  is more difficult to establish. 

Language development and general cognitive development proceed in parallel in normal children, though the 
exact relationship between the two is unclear. Cognitivists claim for a universal order for the development of early 
concepts, which might be guiding the acquisition of language. Two-word utterances provide a typical example of this 
work. Children, it was observed, talk about very similar things at an early stage of language development: the same 
concepts recur in widely separated languages, such as ‘possession' (e.g. Mommy sock 'That's mummy's sock'), 
location (e.g. Kitty bed  ‘Cat's on the bed'). These attempts failed, as there turned out to be considerable variation from 
child to child, often as a result of environmental factors: for example, the concept of possesion appeared to develop 
early among children with siblings.  

The assumption that stages of language could be definitively linked to cognitive stages ran into a number of 
difficulties.  The cognitive hypothesis cannot be upheld in its extreme form comes from accounts of a number of 
children who can speak fluently, but whose general intelligence is so low that they perform at below the two year-old 
level on a number of tasks. Such children often talk nonsense but use sophisticated linguistic structures to do this (e.g. 
16 year-old Marta: 'It was no ordinary school, it was just good old no buses', Yamada 1988). There are also children 
who exhibit high levels in various intelligence tests, but who cannot speak normally.  

It is, of course, a truism that children do not talk about those things which they are not yet capable of thinking 
about (e.g. telling the time). And the relatively early or late development of some structures may well be a reflection 
of this but there is hardly any firm evidence about that. 

One of the most important points raised in the ‘cognitive hypothesis’ is that linguistic development cannot be 
studied detached from cognition, since they are likely to influence one another in normal children.  



 

3.4 Motherese 
It discusses the importance of the language used by mothers to their children known as ‘motherese’or  

'caretaker language’, or 'caregiver language' - a possible environmental factor which might influence language. 
Mothers and parents in general when talking to children adapt their language in order to give the child an opportunity 
to interact and learn (comprehensible input). That language has the following characteristic features: utterances are 
simplified, sentences are shorter,well-formed,  a restricted range of sentence patterns and a frequent use of sentence 
‘frames’, such as Where’s        ?  or  That’s     . The vocabulary is usually related to the environment in which mother 
and child are acting. The speed of speaking is slower. There is an expressive, or affective, element, shown by the use 
of special words or sounds. Diminutive or reduplicative words (e.g. doggie, choo-choo). Occasionally, totally 
different words will be used , e.g. bunny for ‘rabbit’. A very common use of high, wide pitch range in maternal 
speech. A very high frequency of question form for mothers to obtain feedback from their children. Many utterances 
have a high rising intonation (yes?, all right?).  The term 'baby talk' is also found occasionally, but it is used in a more 
restricted sense, as when uttering nonsense syllables to the child, such as gee gee 'horse'. 

 
The point is : do these features merely  facilitate acquisition for the child, or do they actually guide the child's 

progress. There are three possible points of view; 
(1) Direct influence: caregiver language might directly influence the child (via imitation, etc). 
(2) Indirect influence: features in the mother's speech might indirectly guide the child (for example, by 

providing a pattern of frequency of usage which the child might follow).  
(3) Facilitation: parental speech simply provides clear input from which the child extracts what it considers 

relevant. 
No direct and overt links between caregiver language and child speech have been established. Correction is 

generally ignored by the child. Indeed, in some cases correction was found to hinder children's progress. 
All of these: imitative skills, a general language-learning mechanism, cognitive awareness, and structured 

input they all play their part in guiding the course of language acquisition. The exact nature of the interdependence 
between them is far from clear. 

BIBLIOGRAPHY 

1. Aitchison J. Language and Mind: Psycholinguistics. Encyclopedia of Language 
2. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language. CUP :Cambridge. 1987 

 
 
 



 

ЛИТЕРАТУРНИЯТ АНАЛИЗ В УРОКА ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ  

НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА ТВОРБА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ 

 
Дафинка Ив. Атанасова  

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГЛ.АС. ДАФИНКА ИВ.АТАНАСОВА, ШУМЕНСКИ УНИВЕР-
СИТЕТ “ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ”, ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ  ГР. ДОБРИЧ, ТЕЛ. (+359 58) 603209, 
E-MAIL: PEDCOLLEGE@DOBRICH.NET 
 
 

THE LITERARY ANALYSIS IN THE LESSON FOR PERCEIVING  

AN ARTISTIC WORK IN THE PRIMARY SCHOOL  

 
Dafinka Iv. Atanasova 

 
Abstract: The work views the basic structured moments in the methodology for teaching literature in the 

Primary School and the tasks for interpretation of prosaic works which teachers face. Some example talks in the 
literary discourse and recommended requirements to the teacher’s work are given. 

 

Key words: literature, methodological structure, talk, selective reading, gist, interpretation 
 
 

Обучението при четене се изгражда предимно на основата на художествените произведения. Именно за 
това методиката на четенето се съобразява не само с психическото развитие на учениците, а и с особеностите 
на художествената творба като изкуство, с особеностите на нейното възприемане. Под естетическото възпри-
емане разбираме възприемане на съдържанието на творбата, на богатството от мисли и идеи, на взаимоотно-
шенията на героите т.е. на всичко онова, което е в тъканта на произведението, което е обобщен израз на ав-
торовото естетическо кредо, на авторовото послание. Естетическото възприемане на художественото произ-
ведение се изгражда на основата на единството между емоционалното и рационалното. Това означава, че не 
само трябва да се възприемат мислите, вложени в творбата, но и да се преживеят чувствата, които вълнуват 
героите и техния създател – автора. 

В урока за възприемане на художестевеното произведение пред учителя стоят следните основни 
задачи: 

1. Анализ на сюжета на художествената творба; 
2. Характеристика на образите на литературните персонажи; 
3. Работа върху езика и изразните средства; 
4. Разкриване на основната идея на творбата. 
Подготовката към четене на художествено произведение трябва да създаде още в първите мигове 

атмосфера, която да е съзвучна, да е близка до чуствата, до мислите и идеята в текста. Подготвителната част 
трябва да носи нещо ново, интересно, което да не е самоцел, а предпоставка за естетическото възприемане на 
творбата. Много и разнообразни са похватите и средствата, които се използват. Успешна емоционална 
нагласа се постига с подходящите мелодии. Препоръчват се без наличие на текст, за да не разсредоточават 
вниманието на учениците. На музикален фонд може да се изслуша разказ на учителя, да се проведе беседа 
върху произведенията на изобразителното изкуство, тематично близки до литературното произведение. 
Например към приказката “ Мъдростта на старците “ (3 клас) учителката на фона на изпълнение с кавал 
въвежда учениците към предстоящата работа със следната загадка: 

“ Мили деца, родена сам преди хиляди години сред хората и живея сред тях. Разкривам им тайните на 
света, разказвам им за миналото на своя народ, уча ги да бъдат честни, трудолюбиви, умни. Пришивам им 
крилата на въображението  и ги водя към блясъка и щастието на бъдещето. Аз съм вечно млада ...                           
Как се наричам? “ (Народна приказка) 

При разработка на приказката “Най-хубавите ръце“ (1клас) учителят поставя пред учениците следните 
въпроси: Чуйте откъс от песента и кажете каква е тя? (народна) Защо казваме, че е народна песен? (създал я е 
народът) Какво друго е сътворил той? (пословици, гатанки, песни) Как наричаме всичко това? (народно 
творчество) Кои са вашите любими приказки? .... Погледнете на екрана и се опитайте да познаете кадрите от 
кои приказки са. (Дядо и ряпа, Косе Босе, Вълкът и седемте козлета) 

В подготвителната част могат да се актуализират знанията, придобити от изучените художествени 



 

произведения, идейно и тематично сходни с новата творба. Например при запознаване с разказа “ Череша с 
алени сърца “ на Ст. Стратиев, подготвителната част може да се прочете по следния начин: Ученици, ще ви 
прочета откъс от произведение, което сме чели в часовете по извънкласно четене. Слушайте внимателно, за 
да откриете кое е това произведение и кой е неговият автор. (Цитира се откъс) 

Задачите на подготвителната част се свеждат до следното:  
- Да разшири представите на учениците за явленията, събитията изразени в произведението; да съобщи 

нови сведения и по този начин да съдействува за съзнателно възприемане на текста; създаване на условия за 
това да могат учениците да съотнасят фактите от творбата със своите наблюдения от живота. 

- Да запознае учениците с живота на писателя, да създаде интерес към личността му и неговото 
творчество. В началния курс тази информация не бива да бъде претрупвана с дати, години, заглавия. Да не 
бъде много дълга и обемна. Една част от книгите могат да бъдат поставени в отделен кът, за да дадат 
възможност на учениците да ги разгледат, да надникнат в илюстрациите, за да се събуди интерес към тях. 

- Да подготви към емоционално възприемане на произведението – чрез музикални творби, картини, 
емоционално слово на учителя. 

Добре организираната и проведена подготвителна част ще улесни възприемането на четивото, ще 
засили интереса към него, ще създаде в часа атмосфера за творческо мислене. 

Вторият важен момент е поставянето на темата. Убедително и мотивирано да се изтъкне защо ще се 
изучи тази творба, какво ново ще научат, кое е интересното. Поставянето на темата трябва да произтича от 
подготвителната част и естествено трябва да я следва. Например в 1 клас при разработка на “Врана и лисица“ 
в подготвителната част учителката пуска на запис откъс от приказката “Косе Босе“. Децата трябва да отгат-
нат кои са героите, какво са научили за Лисицата. Учениците откриват най-характерните чарти на лисицата. – 
лукавство, хитрост, лицемерие. В следващия момент се поставя темата: Има много приказки за хитрините на 
лисицата. Понякога нейната хитрост предизвиква смях, но в повечето случаи ние я осъждаме. В този час ще 
се запознаем с приказката “ Врана и лисица “ и ще открием как лисицата е надхитрила враната. В 1 клас не 
бива да се удължава моментът на поставяне на темата. Кратко и съдържателно да се каже на учениците към 
какво те трябва да насочат мислите си. Например: Този час ще се запознаем с народната приказка “Най- 
хубавите ръце“. Ще я четем, ще беседваме върху съдържанието и, ще я преразказваме. 

Следващият момент е прочитът на творбата от учителя. Към този прочит има редица изисквания за не-
говата изразителност и емоционалност. Ако текстът е прочетен предварително, това означава, че ние сме под-
готвили учениците за по-пълноценно възприемане на съдържанието. Това първо докосване до художестве-
ното произведение не бива да бъде съпътствано от поставяне на задачи пред учениците, независимо от кой 
клас са. Къкъвто и да бъде въпросът той ще насочи вниманието на децата към търсене на отговор и няма да 
им позволи да възприемат съдържанието на четивото, като творба на изкуството. Разбира се и този случай не 
бива да се стига до крайност. Ако произведението е познато (както често се случва в 1 клас при изучаване на 
приказки); ако е поставена задача за предварителен прочит (особено при по-големи произведения), тогава по-
ставянето на въпроса преди прочита от учителя няма да измести първоначалния замисъл. При запознаване с 
приказки се препоръчва те да се разказват, а при стихотворения да се наизустяват. Така контактът ще бъде по 
непосредствен, учителят ще има възмовност да долови въздействието на творбата върху мислите и чуствата 
на слушателите – учениците. 

Сполучливото изразително учителско изпълнение предполага кратка емоционална пауза. Това е мо-
мент на съпреживяване, на споделяне на мисли и чуства с другарчетата си и не бива изкуствено да се откроя-
ва като отделен момент в урока. Кратката беседа след първия прочит има за цел от една страна да изясни как-
во впечатление е оказало произведението върху учениците, а от друга страна да заинтересува децата от ана-
лиза на текста и по този начин да създане условия за активна работа в урока. След първия прочит на произве-
дението “Старата къщурка“ беседата включва въпросите: Кои са героите в разказа? Защо определихте старата 
къщурка за герой? (Защото мисли, страда, действа – одухотворена е) В 1 клас най-често поставените въпроси 
са: Кои са героите? Кой от тях ви харесват най-много? Кое ви развълнува най-силно? Още след първия  
прочит е необходимо да се изясни значението на непознати думи, ако те са уловили такива при четенето.  

Самостоятелният прочит от учениците е свързан с конкретна задача. Този прочит е тих, но в 1 клас 
задължително на глас. Задачата поставена преди прочита може да бъде свързана с образите, моментите или 
картините, с някои от постъпките или взаимоотношенията между героите в творбата. Неправилно е преди 
анализа да се поставят въпроси свързани с основната идея или чувство. До тяхното изясняване се стига само 
след задълбочен анализ на цялото произведение. 

Най-същественият момент се явява анализът на съдържанието на произведението в единство с негови-
те художествени особености. Основните насоки на анализа на текста са: развитие на действието, сюжета;  
композицията и стила на творбата; мотивите в поведението на действащите лица и техните характерни черти;  



 

основната мисъл и идейната насоченост на произведението.  
Работата върху композицията и характеристиката на героите (трябва да се извършва успоредно с рабо-

тата върху сюжета, развитието на действието). Най-често употребявания метод е беседата. Въпросите не бива 
да бъдат елементарни (особено за 2-3 клас) т.е. репродуктивни, но да будят размисъл, оценъчно отношение. 
От учениците непрекъснато трябва да се изисква да се опират на текста. Наред със своя отговор те да подкре-
пят с изречение от текста т.е. да е на лице подборното четене. Текстът непрекъснато трябва да присъства по 
време на урока със задача: От кои думи разбрахте това? Прочетете изреченията, които ви помогнаха да раз-
берете? Намерете точно думата, която изразява авторовото отношение към постъпката или героя.  

Например  в 1 клас при анализа на “Врана и лисиц “ може да се зададат следните въпроси: 
- Прочетете и намерете само думите, които ви показват какво е направила враната (намерила, кацнала, 

да си хапне). 
- Какви са тези думи? (думи-действия) 
- Намере точно думите, с които лисицата се обръща към враната. (Врано, вранчице, миличка, колко си 

хубава, сладък гласец) 
- Защо се обръща с такива думи към враната? (умалителни, гальовни, нежни, ласкателни) 
- Вие как мислите, дали лисицата наистина харесва враната? А защо й казва тези нежни думи? 
Отново се мотивира отговора на основата на съдържанието на текста. 
- А защо ли й казва, че е нежен гласецът и? (за да запее)  
- Щом като е използвала такива думи каква е лисицата? (хитра, лицемерна, ласкателна) Затова ще ви 

помогнат думите, които са написани на дъската. 
- По-нататък какво ще прочетем за враната? Какво разбираме за нея? Коя дума точно ни подсказва, че 

тя не е помислила? (полъгала се е) 
- Защо повярвала на ласкавите думи на лисицата? (защото е глупава) Прочете края! От всичко това как-

во разбрахте? (че лисицата е спечелила) Намерете думите, от които разбрахте (сиренето паднало от устата й )  
Особено важен момент при анализа е да се открият началото, случката и края. Това е еобходимо и като 

подготовка за бъдещите преразкази, за овладяване композицията на съчинението на неговата структура. 
Практика стана в началното училище да се отделят моменти в произведението. Това дори се прави и в случа-
ите, когато литературните произведения са съвсем малки и не е необходимо да се накъсват. В основата на 
това деление стои или развитието на сюжета, ако се анализира разказ, приказка, басня или композиция, ако се 
чете описание, сюжетно стихотворение. Има художествени четива, при които не може да се открие някаква 
по-особена композиционна структура, защото те са нещо цялостно и единно. Това са лирични творби, импре-
сии, в които основното е движението на чувствата, а не събитието или разнообразният рисунък, някои лирич-
ни откъси от  по-големи  произведения или някои описания от една по-цялостна картина. Точно при тези тво-
рби съобразавайки се със спецификата не бива да се изисква деление, защото това ще бъде в противоречие в 
цялосния характер на стихотворението или на лиричния откъс и в никакъв случай няма да помогне за него-
вото възприемане и осмисляне. При определяне на основните моменти е необходимо да се озаглавят като се 
използват изрази от самото четиво или учениците сами измислят заглавия. Това озаглавяване може да бъде в 
устен план, но за учениците от 3 клас, които се готвят за по-сериозна писмена работа в горните класове е 
нужно да бъде в писмена форма. Добре е да се търси разнообразие в предложенията и мненията на учениците, 
да се поощрява литературното творчество.  

По време на анализа се разкриват характерите на героите на основата на техните постъпки и речта им. 
Вярното тълкуване върху поведението на героите ще осигури възможност най – точно да открият и назоват 
отделните черти и качества.  Например при анализ на приказката “Дядото и тримата“ могат да се поставят 
следните въпроси:  - Как преценявате постъпката на чорбаджията и попа? (като лоша, безсърдечна, нечовеч-
на) А откъде разбрахте, че сиромахът е добър? (от желанието му да помогне, от топлите думи с които се 
обръща немощния старец ) 

Често на помощ идват думите, написани предварително на дъската. Речникът на учениците все още е 
беден, художественият опит е малък и учителят е този, който успешно помага при определяне характерите на 
героите. На дъската са записани думите (мързелив, зъл, надменен, безсърдечен, груб, горделив) и (добър, 
внимателен, състрадателен, човечен), които учениците сами избират при оценката и описанието на героите. 

Работата над езика в художественото произведение започва с възпитание у децата на точно, внима-
телно отношение към експресивността на думата. В началните класове преди всичко се формират умения да 
слушат думата, да разбират значението й.  

Езиковият анализ е тясно свързан с анализа на съдържанието на художественото произведение. Анали-
зът на езика ще помогне да се вникне по-дълбоко в съдържанието на творбата, по-дълбоко да се разбере и 
осъзнае идеята. Основният похват е езиковият анализ на текста: отделяне от контекста на необходимите 



 

думи; подбиране на думи за характеристика на отделен герой или явление; съпоставяне с техни синоними. 
Много е важно да научим децата да виждат, да забелязват своеобразния поетичен израз на мисълта, да си 
представят какъв поетичен образ се крие зад думите, кога е уместно да се употреби и т.н. Например при ана-
лиз на стихотворението “Карнавал в гората“ от Леда Милева може да се зададе въпрос, насочващ към употре-
бата на метафорите, като изразно средство: Кои думи от стихотворението ви помогнаха да си представите 
есенните ветрове? (се разбудиха, надуха кавали, свиреха тъй весело) Това са думи-действия (глаголи), които 
помагат да си представим есенните ветрове.  

Богатството на езика на творбата е средство за обогатяване езика на учениците. Чрез работа върху 
идейно-художественото съдържание на текста се стига до разбиране на основната мисъл. Но това не може да 
се направи лесно, тъй като в литературното произведение тя е изобразена своеобразно и сложно. Първо тя 
винаги се слива с чувството. Втората особеност на основната мисъл е, че авторът рядко я формулира във вид 
на готов извод. Това става само в приказките и някои лирични произведения. Ето защо за да се изясни 
основната мисъл трябва да внимателно да се вникне в целия текст на художествената творба. Като се има 
предвид жанра  на произведението, особеностите на неговата композиция и умението на учениците да 
работят с текста могат да се използват различни похвати. Полезни се оказват пословиците и поговорките, 
написани в учебника. Подборът на най – подходящата от тях й съотнасянето към произведението, показва 
доколко учениците са осмисляли авторовия замисъл. Например към приказката “Мъдростта на старците“, за 
да  достигнат учениците сами до народната мъдрост, че всичко добро се постига, с труд и знание, на дъската 
са записани следните пословици: Сговорна дружина планина повдига, Без труд и наука няма сполука.  

Друг път за разкриване на основната мисъл е подборното четене на онези мисли от текста, където тя е 
изказана. Учениците само търсят пословици и поговорки, които я изразяват в друга форма. Уместно е да се 
съпоставят близки и противоположни по идеен замисъл произведения. Много често уроците за анализ на 
художествено произведение завършват с текста: На какво ни учи авторът или произведението? Такъв въпрос 
се оказва излишен, тъй като ако сме успели в дълбочина да разгледаме творбата, то учениците сами могат да 
стигнат до извода за своето поведение. Особено полезно се оказва, ако се поставят в същата ситуация и те 
мотивират своите постъпки.  

В часовето по родна реч в училище учениците има възможност и да общуват с останалите изкуства. Те 
така трябва да се вплетат в урока, че да не изместват основната задача – интерпретацията на творбата. Като 
емоционална нагласа се използват музикални произведения, но могат успешно да се приложат вокални 
инструментални произведения, които да са подходящи като фонд за изпълнение на литературната творба. Ако 
вярно е уловен от чувството в творбата, учениците активно се влючват в музициране, композиране на музика 
по даден текст. Например при разглеждане на четивото “Бяла приказка“ от Валери Петров в 3 клас се поставя 
задача: Опитайте се да съчините мелодия към стиховете, измислени от метереолога. Понякога децата 
подражават на познати мелодии, но и това е полезно, защото се търси общото във вложените чувства. 
Необходимо е методическо разнообразие и творчество при използване на сродните изкуства. Еднотипното им 
вмъкване в началото и края на урока, без да са органично свързани с възприемането на творбата, не носи 
голяма ефективност в учебно-възпитателния процес. В часовете по родна реч се използват също прераз-
казването, работата върху илюстрациите, изпълнение по роли, драматизация и рисуване. Това предполага 
много добра предварителна организация преди и по време на урока.  

Според нас за успешна реализация на урок за възприемане на художествено произведение са необхо-
дими следните изисквания: 

- добра литературна компетентност и теоретична подготовка на учителя (познания както на отделните 
детски автори, така и на цялата българска литература и литературна теория); 

- богата обща култура, висок интелект и много добра езикова потготовка; 
- вярна методическа насоченост (познания на новостите в методиката на преподаване на литература в 

началното училище); 
- знания както за психичните особености на учениците, така и за техните ининдивидуални творчески 

заложби като отделни личности.               
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MODELING PROCESSES AND PHENOMENA IN TEACHING MATHEMATICS IN FOURTH GRADE 
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Abstract: In the present work there are systematized the applications of the method of modeling in the curricular 
forms of work in mathematics in fourth grade. We included an appropriate set of tasks illustrating modeling of 
processes and phenomena, puzzles, tables, graph-schemes, number equations or number inequalities, diagrams.  
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С моделирането на описаната в дадена задача ситуация в нова област се цели да се замени задачата с 

друга, решението на която може да бъде намерено и от нейното решение да се намери и решението на даде-
ната задача. Като модели на ситуации могат да бъдат използвани: ребуси; числовата ос; графи; таблици (мат-
рици); числови равенства и числови неравенства; изрази; уравнения и неравенства; диаграми; геометрични 
фигури. За моделиране процеса на намиране решенията на задачите е целесъобразно да бъдат използвани 
граф-схеми, като нагледна опора на мисленето на учениците. Да представим един набор от задачи, 
илюстриращи моделирането на процеси и явления в извънкласните форми на работа по математика в ІV клас. 

1. Моделиране с ребус. С ребуси могат да бъдат моделирани ситуации, при които се разглеждат есте-
ствени числа. За да се състави ребусът е необходимо неизвестните цифри на числата да се означат с букви, 
като е възможно различни букви да означават една и съща цифра.  

Задача 1. Сборът на двуцифрено число с числото, което се получава, като разместим цифрите му, е 
равен на 121. Намерете числата.      

Ако означим по-голямото двуцифрено число с  АБ , то другото число е  БА, като за цифрите А и Б има-

ме ограниченията 0≠А , 0≠Б и А>Б. Ребусът, с който се моделира задачата  е АБ + БА = 121. Тъй като сбо-

рът от цифрите на единиците Б+А  окончава на 1, то А  може да е 6, 7, 8, 9, а за Б получаваме съответно 5, 4, 
3, 2.  Задача има четири решения – числата 65 и 56; 74 и 47; 83 и 38; 92 и 29.  Учителят може да допълни усло-
вието на задачата с добавяне на още едно изискване за числата, така че да се получи само едно решение или 
да няма решение. Например, ако се поиска още разликата на числата да е равна на 45, то задачата има само 
едно решение – числата 83 и 38; ако разликата им е равна на 8, задачата няма решение.  

Задача 2. Сборът на две естествени числа е равен на 700. Едното от тях окончава на 7 и като зачер-таем 
тази цифра, получаваме другото число. Намерете числата. 

При анализа на задачата се разглеждат възможностите за числото, завършващо на 7: едноцифрено, 
двуцифрено или трицифрено. Първият случай веднага отпада. Ако приемем, че числото е двуцифрено, то 
след зачертаване на цифрата 7, другото число ще е едноцифрено и няма как сборът им да е 700. Тогава 
числото е трицифрено и можем да го означим с АБ7. Другото число е двуцифрено и има вида  АБ. Така 
получаваме ребуса АБ7 + АБ = 700. Понеже сборът 7 + Б окончава на 0, то Б = 3. Ребусът придобива вида А37 
+ А3 = 700. Тъй като сборът 3 + А + 1  също завършва на 0, то А  = 6. Числата са 637 и 63.  

Задача 3.  Цифрата на единиците на 6-цифрено число е 5.Ако преместим тази цифра пред първата, без 
да нарушаваме реда на другите цифри,  ще получим число, което е 4 пъти по-голямо от първоначалното. 
Намерете първоначалното 6-цифрено число.  

Да означим 6-цифреното число с АБВГД5.  Възможно е някои от тези цифри да бъдат равни. Като 
преместим цифрата 5 пред цифрата А, се получава числото 5АБВГД. Понеже това число е 4 пъти по-голямо 
от първото, задачата може да се моделира с ребуса АБВГД5 . 4 = 5АБВГД или с 5АБВГД : 4 = АБВГД5. 
Задачата може да бъде решена само с единия ребус или с двата.. Например, от първия ребус веднага се вижда, 
че Д = 0, понеже 5.4 = 20, а от втория, че А = 1, понеже числото 4 се съдържа в числото 5 само веднъж. След 
това може да се продължи само с първия ребус , който добива вида 1БВГ05 . 4 = 51БВГ0. Като изпълним 



 

умножението 5.4 = 20 и отчетем, че Д = 0,  веднага намираме Г = 2. Ребусът добива вида 1БВ205 . 4 = 51БВ20, 
откъдето в резултат на умножението  намираме В = 2 . 4 = 8. Ребусът добива вида 1Б8205 . 4 = 51Б820 и при 
следващото умножение на цифрата 8 с числото 4 намираме Б = 2. Търсеното число е 128205.                                                                                                                                                    

По аналогичен начин могат да се решат и следните задачи. 
1..Сумата на две естествени числа е 583, а цифрата на единиците на едното от тях е 0. Като зачеркнем 

цифрата 0, получаваме другото число. Намерете двете числа. 
2.. Цифрата на стотиците на трицифрено число е 6. Ако се зачертае тази цифра и полученото двуциф-

рено число се прибави към трицифреното, ще се получи сбор, равен на 724. Намерете трицифреното число. 
3.. Ако между цифрите на двуцифрено число напишем 0, ще получим трицифрено число, което е 9 пъти 

по-голямо от двуцифреното.Намерете двуцифреното число. 
4.. Кое четирицифрено число, започващо с цифрата 6, се намалява 25 пъти, като зачеркнем тази цифра.                              
2. Моделиране с таблица или с граф. Моделирането с таблица или с граф е традиционно средство за 

решаване на логически  или комбинаторни задачи, при които трябва да се запаметява голяма по обем инфор-
мация. Приложението му обаче е много по-широко, понеже с таблица или с граф може да се моделира и 
процесът на намиране решенията на задачите.  

Задача 4. Ангел, Борис, Васил и Георги заели първите четири места в бягането на 100 метра като всяко 
от местата е заел само един от тях. На въпроса кой какво място е заел, всяко от момчетата дало след-ната 
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. 

 Моделиране с таблица. Решението на задачата може да се моделира с таблица по следния начин. Ако 
построим таблица 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, описаната в задачата 
ситуация може да се моделира с таблица 1.а. От таблицата се вижда веднага, че Ангел е заел третото място. 
Като изобразим в таблицата, че никой от останалите не може да заеме третото място, получаваме таблица 1.б, 
от която се вижда, че Борис е заел първото място. Като изобразим, че Георги не може да заеме и това място, 
получаваме таблица 1.в., от която се вижда, че той е заел четвъртото 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 – – –  

Моделиране с граф. 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 третото 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 
първото място. Тогава за Георги остава четвъртото място.  
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                           черт.1.а                                                                                 черт.1.б 
Аналогично могат да се решат следните задачи. 
1.  Ваня, Галя и Николинка са ученички от различни класове – ІІ, ІІІ и ІV . Намерете от кой клас е всяка 

от тях, като знаете, че: Ваня и ученичката от ІV клас не живеят на една и съща улица; ученичката от ІІІ клас е 
роднина на Ваня, но по-често играе с Галя.  



 

2. 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: вълкът не е зад елхата и тополата; 
катеричката е  на бора, под тополата не се е скрила лисицата;. Кой зад кое дърво се е скрил?  

Като се използва таблица или граф, лесно се установява, че вълкът е зад дъба, лисицата – зад елхата и 
заекът – зад тополата. След решаването на задачата учителят може да добави нови данни или да замени 
съществуващи така, че да се получи същото решение /например, да се добави, че заекът не е зад дъба/, 
задачата да няма решение /ако се добави, че заекът не е зад тополата/ или да има повече от едно решения 
/например , ако условието за вълка се замени с друго – вълкът не е зад тополата/.  

3. Дадени са 5 топки: бяла, зелена, червена, синя и жълта и 5 кутии, които са подредени последовател-
но една след друга е надписани съответно „бяла”, „зелена”, „червена”, „синя” и „жълта”. Във всяка кутия е 
поставена по една топка.Открийте каква топка е поставена във всяка кутия, ако е известно, че: надписът на 
нито една кутия не отговаря на цвета на топката в кутията; бялата топка не е в кутиите с надпис „червена” и 
„синя”; бялата и зелената топки са в съседни кутии, но зелената е по-надясно от бялата; червената топка е 
наляво от синята.   

Задача 5 . Колко четирицифрени числа с различни цифри могат да се запишат с цифрите 1, 2, 3, 4? 
Запишете числата. 

а) Моделиране с таблица. За да намерим броя на тези числа, е достатъчно да намерим колко такива 
числа с първа цифра 1 можем да запишем. За целта първо построяваме таблица 2.а. с три реда и три стълба, 
чрез която намираме трицифрените числа с различни цифри, които могат да се запишат като използваме само 
цифрите 2, 3, 4. Три от числата се получават от редовете, като се прочетат отляво-надясно (или от стълбовете, 
като се прочетат отдолу-нагоре) – 234, 423, 342, а останалите три числа се получават от редовете, като се 
прочетат отдясно-наляво (или от стълбовете, като се прочетат отгоре-надолу) – 432, 324, 243. Таблицата 
трябва да се състави така, че във всеки ред и във всеки стълб да има само различни цифри. От шестте 
трицифрени числа получаваме 6 четирицифрени числа с първа цифра 1 това са 1234,1423, 1342, 1432, 1324, 
1243. С всяка от останалите цифри 2, 3, 4 на първо място също ще се запишат по 6 четирицифрени числа, 
следователно броят на четирицифрените числа с различни цифри, които могат да се запишат с цифрите 1, 2, 
3, 4, е равен на 6.4 = 24.  За да се запишат останалите числа може да се използват таблица 2.б, съставена от 
цифрите 1, 3, 4 - това са числата 2134, 2413, 2341, 2431, 2314, 2143; таблица 2.в, съставена от цифрите 1, 2, 4 – 
това са числата 3124, 3412, 3241, 3421, 3214, 3142; таблица 2.г, съставена от цифрите 1, 2, 3 – това са числата  
4123, 4312, 4231, 4321, 4213, 4132. 

               Таблица 2.а              Таблица 2.б                 Таблица 2.в                Таблица 2.г      
2 3 4  1 3 4  1 2 4  1 2 3 

4 2 3  4 1 3  4 1 2  3 1 2 

3 4 2  3 4 1  2 4 1  2 3 1 

 Можем да запишем останалите 18 четирицифрени числа и без да използваме таблиците 2.б.-2.г. След 
като съставихме шестте трицифрени числа от таблица 2.а, достатъчно е да съобразим, че цифрата 1 може да 
се запише на още 3 места във всяко от трицифрените числа – между първата и втората цифра (получаваме   
2134, 4123, 3142, 4132, 3124, 2143), между втората и третата цифра (получаваме 2314, 4213, 3412, 4312, 3214, 
2413) и след третата цифра (получаваме 2341, 4231, 3421, 4321, 3241, 2431).    

б) Моделиране с граф. За да се намери броят на четирицифрените числа с различни цифри, които могат 
да се запишат с цифрите 1, 2, 3, 4, достатъчно е да се построи само такава част от графа, с който моделираме 
процеса на получаване на числата, от който можем да намерим броя им.  Но тъй като е поставено  и 
изискването да се запишат числата, то на черт.2 привеждаме четирите разклонени графа. 

1

12 13 14

123 124 132 134 142 143

1234 1243 1324 1342 1423 1432

2

21 23 24

213 214 231 234 241 243

2134 2143 2314 2341 2413 2431  



 

                           
3

31 32 34

312 314 321 324 341 342

3124 3142 3214 3241 3412 3421

4

41 42 43

412 413 421 423 431 432

4123 4132 4213 4231 4312 4321                                             
 

черт.2 
            След решението на задачата може да се поиска от учениците да посочат колко четирицифрени числа с различни 

цифри могат да съставят от цифрите 0,1,2,3, като използват предходната задача, моделирана с граф /в първите 
три графа тривиално се заменя цифрата 4 с 0,. а четвъртият граф отпада, тъй като 0 не може да бъде цифра на 
хилядите/. Да се постави въпросът и за броя на петцифрените числа с различни цифри, образувани от цифрите 
1,2,3,4,5 като се модифицира първият граф и се анализира какво ще трябва да се добави към него.  

Аналогично моделиране с граф имат и следните комбинаторни задачи.  
1. Разполагаме с достатъчно количество плат в три различни разцветки: бял, зелен и червен. Колко 

различни трицветни знамена  можем да ушием? Изобразете различните варианти.  
Първо трябва да се намери броят на трицветните знамена с хоризонтални ивици, а след това броят им 

да се умножи по 2, за да се включат и трицветните знамена с вертикални ивици. 
2.  Колко различни анаграми могат да се съставят от думата „нива”? Запишете ги като използвате граф. 

Кои от тези анаграми имат смисъл? /повторение на задача 5, но вместо цифрите 1, 2, 3, 4 се оперира с буквите 
н, и, в, а/. 

3.  От 7 ученици  – Пламен, Румен, Ани, Бойка, Валя, Галя и Деница трябва да се състави група от 3 
души – 1 момче и 2 момичета за дежурство в стола на училището. Колко такива групи, различни по състав 
могат да се образуват? 

Достатъчно е да се намерят групите, в които участва едното момче /например Пламен/ и след това 
броят им да се умножи по 2. За намирането на групите е удобно да се използва граф, като първо се образуват 
възможните двойки  ПА /Пламен и Ани/, ПБ, ПВ, ПГ и ПД., а след това към тях се добавя по едно момиче без 
да се повтарят. Получават се 20 различни групи.  

3. Моделиране с числови равенства или числови неравенства.  С числови равенства, числови 
неравенства или с числови равенства и неваренства могат да бъдат моделирани разнообразни ситуации. А 
числовите равенства могат да бъдат използвани и за моделиране на процесиа на намиране решенията на 
задачите от „преливания”. 

3.1. Моделиране с числови равенства. Да разгледаме следните задачи.  
Задача 6. Как може да се налее от чешмата 1 литър вода, като се използват само два празни съда с 

вместимост 5 литра и 2 литра? 
За да моделираме процеса на намиране решението на задачата, е необходимо да представим числото 1 

като резултат от извършени действия с числата 5 и 2. Понеже 1 = 5 – 2 . 2, трябва да се напълни първо-
начално петлитровия съд и от него два пъти да се прелее в двулитровия съд. Разбира се, след първото напъл-
ване на дувлитровия съд, той трябва да се изпразни. Последователното пълнене, преливане и изливане може 
да бъде моделирано с таблица 3.а. В началото двата съда са празни. След това се напълва петлитровия съд; от 
него се напълва двулитровия; излива се водата от дувлитровия съд и отново се напълва от петлитровия. 
Тогава в петлитровия съд остава 1 литър вода.  

Процесът на намиране решението на задачата може да бъде моделиран с различни равенства. Така се 
получават различни варианти за решаване на задачата. Например, като модел можем да използваме 
равенството 1= 2 . 3 – 5. Тогава последователното пълнене и преливане може да се моделира с таблица 3.б. 
При този вариант е необходимо три пъти да се напълни двулитровия  съд и от него да се прелива в 
петлитровия. Както се вижда, този вариант е по-нерационален в сравнение с първия. 

                           Таблица 3.а.                                                                            Таблица 3.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 7.  В съд има 8 литра мляко. Като се използват още два празни съда с вместимост 5 литра и 3 
литра, да се раздели млякото на две равни части. 

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. Следователно три пъти трябва да 
се пълни трилитровия съд, а млякото от петлитровия съд трябва веднъж да се прелее в съда, в който е имало 8 
литра мляко. Последователните преливания могат да бъдат моделирани с таблица 4. 

                                                                                Таблица 4 

 съд с 8 литра мляко 8 л 5 л 5 л 2 л 2 л 7 л 7 л. 4 л 

3 литров съд 0 л 3 л 0 л 3 л 1 л 1 л 0 л 3 л 

5 литров съд 0 л 0 л 3 л 3 л 5 л 0 л 1 л 1 л 

 
3.2. Моделиране с числови неравенства. С числови неравенства се моделират задачите, в които се 

разглежда наредба на обекти в зависимост от тяхната маса, от техните размери и др. 
Задача 8. Ангел е по-висок от Борис, но по-нисък от Васил; Георги е по-висок от Васил, а Димитър е 

по-нисък от Борис. Ако се строят в редица по височина, като в началото на редицата застане най-високият, 
какво място в редицата ще заеме всеки от тях? 

Ако ръста на Ангел, Борис, Васил, Георги, Димитър означим съответно с числата А, Б, В, Г, Д, 
релацията “по-висок” между ръстовете заменим с релацията  “>”  между числа, а релацията “по-нисък” – с 
релацията  “<” , дадената задача може да заменим със следната задача: “Подредете числата А, Б, В, Г, Д по 
големина, като знаете, че А > Б, А < В, Г > В, Д < Б.” 

Решението на последната задача се намира по-лесно, като се заменят, например, неравенствата  А < В Д 
< Б съответно с  В > А и  Б > Д. Тогава лесно се намира ,че  Г > В > А > Б > Д. Следователно, Георги ще 
застане в началото на редицата, а след него последователно ще се наредят : Васил, Ангел, Борис и Димитър.   

Следващата задача илюстрира моделиране с числови равенства  и числови неравенства. 
Задача 9.  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 никой от тях не могли да 
изтеглят другите двама. След това Ангел и васил 8си разменили местата и тогава Ангел и Георги изтеглили 
Борис и Васил. Най-после Борис сам изтеглил Ангел, макар и след дълги усилия. Как са се класирали 
четиримата? 

Ако силата на Ангел, Борис, Васил и Георги означим съответно с числата А, Б, В, Г съответно, 
равенството по отношение на силата заменим с равенство между числата, а релацията “по-силен” – с 
релацията “>”, дадената задача се свежда до следната задача:  “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, 
получаваме А + Б + А + Г > В + Г + Б + В, което е равносилно на  А > B. Ако от първото неравенство извадим 
равенството получаваме А + Г – А – Б > Б + В –В – Г, което е равносилно на Г > Б.  Като използваме даденото 
в задачата неравенство Б > А, получаваме Г > Б > А > В. Следователно, най-силен е Георги, след него е Борис, 
след това Ангел и накрая Васил.  

Аналогично могат да се решат следните задачи. 
1. Ангел, Борис, Васил, Георги и Димитър са на излет в планината  и се движат по пътеката 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? 

2. Семействата Борисови, Драганови, Иванови, Петрови и Стоянови живеят в един и същи пететажен 
жилищен дом, но на различни етажи. На кой етаж живее всяко от тези семейства, ако е известно, че Стоянови 
живеят по-горе от Борисови, но по-долу от Драганови, Иванови живеят по-горе от Драганови, а Петрови – по-
долу от Борисови? 

4. Моделиране с граф-схема. При моделиране процеса на намиране решенията 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.  

Процесът на намиране решението на задача 7 от преливания  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.3 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 количест-
вото мляко в съда, в който то се е намирало, второто – в петлигтровия съд, а третото – в трилитровия. От 
върха (8,0,0) могат да се получат само двата  върха (3,5,0) или (5,0,3), понеже при първото преливане са 
възможни само два случая: да есе напълни петлитровия съд, или да се напълни трилитровия ъсъд. 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 трилитровия, или от петлитровия съд да се напълни трилитровия. 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 
петлитровия, или млякото от трилитровия съд. Но тези резултати се получават още при първото преливане, а 
по този начин ще бъдат получени при три преливания. Следователно, това разклонение на граф-схемата 
трябва да се изостави като нерационално. Двата по-рационални варианта намираме от върховете (3,2,3) и 
(5,0,3), като се изоставят нерационалните разклонения. 
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Аналогично могат да бъдат решени следните задачи.  
1. Как да се налее от чешмата 1 л вода, ако има само три празни съда с вместимост 4 л, 7 л и 10 л? 
2. Как може да се налеят от чешмата 6 л вода, ако има само два празни съда с вместимост  5л и 7 л? 
3. Как да се раздели сокът, напълнил 12 литров бидон, на две равни части, като се използват само два 

празни съда с вместимост 5л и 8 л. 
5. Моделиране с уравнения. Тук ще се спрем само на моделиране на задачите с едно уравнение с едно 

неизвестно, при което се използват следните идеи: 
1. Изключване на неизвестни чрез изразяване с едно и също неизвестно; 
2. Избиране на една отдадените зависимости между неизвестните за уравнение; 
3. Съставяне на уравнение, като стойността на една от разглежданите величини есе изрази по два 

начина, а ако е дадена стойността и – още по един начин. 
Задача 10. Васил е със 6 години по-голям от сестра си Катя, а преди 2 години е бил 2 пъти по-голям от 

нея. На колко години е всеки от тях сега? 
Описаната в задачата ситуация може да бъде моделирана с граф-схемата на черт 4.а. От нея се вижда, 

че неизвестните са 4 и са дадени 4 зависимости между тях. Ако изберем една от дадените зависимости за 
уравнение, трябва да изключим 3 от неизвестните, като използваме останалите 3 зависимости. Един от възмо-
жните варианти, по които може да бъдат реализирани тези две идеи, е моделиран с граф-схемата на черт. 4.б.  

Броят на вариантите е равен на 16, понеже можем да избираме за уравнение коя да е от дадените 
четири зависимости и при всеки избор на уравнението можем да изключваме кои да е три от четирите 
неизвестни. Ако стойността на една от разглежданите четири величини изразим по два начина, като 
изключим три от неизвестните, можем да моделираме задачата с уравнение по още 16 варианта. Един от тези 
варианти е моделиран с граф-схемата на черт. 4.в. Като модел се получава уравнението (х–2).2 = х + 4. 
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Лесно може да се съобрази, че: ако изберем две от дадените зависимости за уравнения и изключим две 
от неизвестните, задачата може да бъде моделирана със система от две уравнения с две неизвестни по 36 
варианта; ако изберем три от дадените зависимости за уравнения и изключим едно от неизвестните, задачата 
може да бъде моделирана със система от три уравнения с три неизвестни по 16 варианта; ако изберем и 
четирите зависимости за уравнения, задачата може да бъде моделирана със система от четири уравнения с 
четири неизвестни само по един начин. Тези варианти на моделиране са неприложими в обучението по 
математика в началните класове.  

Аналогично се решават следните задачи. 
1. Ако едно число увеличим с 38, след това получения сбор увеличим 3 пъти и накрая полученото 

произведение намалим 15 пъти, получаваме числото 10. Кое е това число? 
2. Осемнадесет защитника на една крепост били разпределени на 3 групи за отбраната на трите входа 

на крепостта. Комендантът наредим 2 бойци от І вход да преминат във ІІ, след това 3 бойци от ІІ вход 
преместил в ІІІ. В резултат се оказало, че на трите входа имало равен брой бойци. Колко души е имало 
първоначално на всеки вход.?  

3. В три кошници имало общо 60 рози. След като от І кошница преместили 8 рози във ІІ, след това 6 
рози от ІІ в ІІІ, и накрая 2 рози от ІІІ в І, оказало се, че във всяка кошница имало равен брой рози.Колко рози е 
имало първоначално във всяка кошница?  

Задачите от естествени числа, които се моделират с ребуси, допускат моделиране с уравнение, като се 
използва позиционния запис на числата в десетичната бройна система.  Да разгледаме като пример задача 1. 
Ако означим по-голямото двуцифрено число с 10.а + b, а числото, получено от него чрез разместване на 

цифрите с 10.b + а, при ограниченията 0≠а , 0≠b  и a > b, то задачата се моделира с уравнението 10.а + b 

+ 10.b + а = 121 или 11.(a +  b) = 121. Оттук получаваме, че  a +  b = 11, а по-нататък решаваме уравнението с 
непосредствена проверка за възможните стойности на цифрите. 

Задача 11.  Цифрата на десетиците на четирицифрено число е 1, а цифрата на единиците му е 2. Ако се 
преместят тези две цифри, без да се променя реда им, пред първата цифра и полученото число се прибави към 
първоначалното, ще се получи сбор 4646. Намерете първоначалното число.  

Целесъобразно да запишем четирицифрените числа по следния начин: 100 ab  + 12  и  100.12 + ab . 

Тогава задачата се моделира с уравнението 100 ab  + 12  + 1200 + ab  = 4646 или 101 ab  + 1212 = 4646, 

откъдето получаваме 101 ab  = 3434 или ab  = 34. 

6. Моделиране с диаграма. Обикновено диаграмите се използват като спомагателно средство 
при моделиране на задачите с уравнения, за да се изразят с едно неизвестно всички останали неизвестни. В 
някои случаи обаче получената от диаграмата допълнителна информация може да бъде използвана не само за 
съставяне на уравнение, но и за решаване на задачата с непосредствени изчисления. 

Задача 12. В една своя повест английският математик Луис Карол, авторът на книгата “Алиса в 
страната на чудесата”, разказва за ожесточен бой между 100 пирата, в който 40 загубили едното си око, 50 – 
едното си ухо, 45 – едната си ръка, 15 – око и ухо, 20 – ухо и ръка, 10 – око и ръка и само двамата главатари 
останали невредими. Има ли пирати, които са загубили в този бой око, ухо и ръка? Ако има такива, намерете 
броя им.  

За да се получи допълнителна информация от дадената, разглежданата в задачата ситуация може да 
бъде моделирана с диаграмата на черт. 5.а. А е множеството на пиратите, загубили едното си око (А има 40 
елемента), В е множеството на пиратите, загубили едното си ухо (В има 50 елемента), С е множеството на 
пиратите, загубили едната си ръка (С има 45 елемента). Тогава общите елементи на А и В са 15 на брой,  на В 
и на С 20 на брой и на С и на А – 10 на брой. Нека с х означим броя на пиратите, които са загубили око, ухо и 
ръка. При построяването на диаграмата се предполага, че има такива. При тази информация първо намираме 



 

броя на пиратите, които са загубили само око и ухо и той е е 15 – х; само ухо и ръка  е 20 – х  и  само око и 
ръка е 10 – х. С помощта на диаграмата определяме броя на пиратите, загубили само око и той е 40 – (10-х) – 
(15 – х) – х = 15 + х; броя на пиратите, загубили само ухо и той е  50 – (15 – х) – (20 – х) – х = 15 + х; броя на  
пиратите, загубили само ръка и той е 45 – (20 – х) – (10 – х) – х = 15 + х. Така получената информация е 
отразена на диаграмата на черт. 5.б.  
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                          Черт.5.а.                                                                                        Черт.5.б. 
Уравнението съставяме по диаграмата като използваме информацията, че Броят на елементите на трите 

множества е 100 – 2 = 98л Така получаваме уравнението  (15 + х).3 + 15 – х + 20 – х + 10 – х + х = 98. Понеже 
това уравнение има единствено решение х = 8, то 8 пирата са загубили в боя око, ухо и ръка. 

Аналогично могат да бъдат решени и следните задачи.  
1. На класна работа по математика са дадени 3 задачи. От 38-те ученици в класа двама са решили само 

първата задача; четирима – само втората задача; трима –  само третата задача; седем не са рлешили само 
първата; пет – само втората, а шест – само третата. Останалите са решили всички задачи. Колко са учениците, 
които са решили и трите задачи? 

2. Учениците от ІV клас са 37 и всички участват в кръжоци, в училищния хор или в спортни секции. 
Участниците в кръжоците са 21, от които само 1 участва още в хора и в спортна секция, 3 участват още само в 
хора, а 6 участват още само в спортните секции. Участниците в хора са 13, от които 5 участват още или в 
кръжок, или в спортна секция. Колко ученици участват в спортните секции? 

Предмет на по-нататъшно разглеждане е илюстрацията на моделирането на процеси и явления в гор-
ните класове, където освен посочените вече средства, може да се използва моделиране върху числовата ос,  
моделиране чрез израз, неравенства, системи уравнения или неравенства, чрез геометрична фигура и др. 
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За последние двадцатъ лет методисты математики настойчиво ставят въпрос о необходимости введения 

статистического образования в средной школе. В связи с этим небезинтересно отметитъ, что наша практика 
преподавания математики в началъных классах уже давно использует одно из основных понятий статистики – 
понятие „средней величины”. Так например, изданный в 1976 году учебник математики для IV класса [1] уже 
давно включал около 50 задач, прямо исполъзующих слова „средний”, „средняя”, „среднее” в статистическом 
смысле. В учебниках математики для III и IV классов [2] и [3], составленных по новой программе, 
предусматривающей сокращение числа часов на математику, количество задач со „средней величиной” 
несколъко уменьшилосъ, но тем на менее, оно представляет доволъно значителную цифру – 39. При этом на 
долю учебника [2] приходится 9 задач, а на долю учебника [3] – 30 задач. 

Введение средних величин в учебники для начальной /впрочем, не толъко для начальной/ школы 
осуществляется, как правило, одинаково: средние величины вводятся без объяснений; авторы учебников 
считают, что школъники имеют представление о средней величие из бытовой речи – посредством языкового 
общения; все виды средних /исключение допускается иногда для „средной скорости” /отождествляются с 
одним из способов въчисления средней, а именно – со средним арифметическим. Учебники [1] – [3] в этом 
отношении составляют исключения. 

С методической точки зрения подобную традицию нельзя признатъ удовлетворителъной. В самом деле, 
непонятно: почему все производные понятия в математике водятся строго – с помощью дефиниций, а 
важнейшее понятия статистики – без каких-либо обьяснений? Неужели бытовая речъ дает возможнстъ 
каждому школьнику осознать столъ сложное понятие, как „средняя величина”? Конечно, некоторые 
школьники интуитивно чувствуют отличие статистического значения слова „средний” от употребления его в 
порядковом смысле /как , например в №6 – [1],: „Матъ купила 8,35 м ткани на платъя для своих трех дочерей. 
На платъе младшей нужно бъло 2,25 м, а на платъе средней на 0,65 м болъше. Сколъко метров ткани ушло на 
платъе старшей дочери?”/ Но для большинства учеников оба значения слова если и не совпадают в 
полностью, то „почти совпадают”: школъники считают, что среднее значение некоторой  величины занимает 
срединное положение между значениями этой велины. 

Подобного взгляда придерживаются и взрослые. Попробуйте задатъ не математику вопрос: „Чему 
равно среднее двух величин: 2 и 8? ”Наверняка вы получите ответ: „Конечно же, пяти – их среднему 
арифметическому! „А ведъ естъ еще и 4 – среднее геометрическое, 3, 2 – среднее гармоническое, среднее 
квадратическое и…бесчисленное множество других средних. Любопытно, что специалисты по 
эксперименталъной психологии, а также статистики придерживаются взгляда, что человеческим чувствам 
свойственно среднее геометрическое усреднение. Между тем, большинство людей при практическом 
вычислении средней пользуются толъко средней арифметической. Почему? Ответ нелестен для нас, 
учителей: этому мы обучаем своих учеников с детства! 

Как же следует организоватъ учебное содержание, чтобы школъники осмысленно воспринимали 
понятие средней величины? Для ответа на этот вопрос необходимо сначала выянитъ, как определяются и как 
вычисляются средние величины. Но поскольку понятие средней величины совершенно не разработано в 
нашей методической литературе, имеет смысл рассмотретъ его более подробно и обстоятельно. А чтобы 
продемонстрировать актуалъность этого понятия в современной науке, приведем поучительный пример 
применения средней величины в медицине /[5], с.53/. Изучается рост опухолей. Партию зараженных морских 



 

свинок разделили на две группы: группа А получает лечение, группа Б – не получает. Для выяснения 
эффективности лечения необходимо сравнитъ размеры опухолей у свинок из двух групп. Но как? Все свинки 
– живые организмы, опухоли у них растут по-разному и ,следователъно, имеют различные размеры. Поэтому 
для сравнения нужно определить средние размеры опухолей в группах А и Б.  

Предположим, что опухоли имеют поверхностный характер в виде кругов одинаковой толщины, 
причем диаметры кругов равны d1, d2,…,dn  и толщина l=1. Произведём мысленно следующие операции: 
1/ Заменим все различные круги совершенно одинаковыми гипотетическими кругами той же толщины 
2/Чтобы общий объём поражённых тканей не изменился, выберем диаметр D1, этих гипотетических кругов 
таким, чтобы их суммарная площадь равнялась общей площади реальных опухолей: 

n.0,25TTD1
2 = 0,25TTd1

2 + 0,25 TTdD2
2 + … + 0,25TTdn

2  (1) 

Из уравнения (1) 
D1 = √ (d1

2 + d2
2   +… + d1

2) : n,  
 

то есть D1 равно среднему квадратическому диаметров  d1, d2,….. d n. Величину D1 называют средним 
диаметром поверхностно–круговых опухолей. Если вместо D1 за средний диаметр взять среднее 
арифметическое диаметров 

D = (d1 + d2 + … dn) : n, (2) 

 

то это существенно изменит картину: общая площадь, а следователъно, и обьём гипотетических опухолей 
будет меньшеплощади /объёма/ поражённых тканей. Действительно, из неравенства D<D1 /доказательство 
см., например, [6], с. ???/ следует: 

n.0,25TTD2 <  n.0.25TTD1
2 = 0,25TTd1

2 + 0,25TTd2
2 + …+ 0,25TTdn

2  

 

Рассмотрим случай, когда опухоли имеют сферический характер с диаметрами d1, d2,… dn. Для  
вычисления средней” 
1/ Заменим мысленно реальные опухоли совершенно одинаковыми гипотетическими опухолями с диаметром 
D1; 
2/ Выберём D2 таким, чтобы общий объём опухолей не изменился:  

n.π/6.D2
3 = π/6d1

3 + π/6d2
3 + … + π/6.dn

3    (3) 

 

Отсюда  
D 2 = 3√ (d 1

3 + d 2
3 +… dn

3) : n,  
 
то есть D2 равно среднему кубическому диаметров d1, d2,… dn. Величину D2 называют средним диаметром 
шaровых опухолей. Если за средний диаметр взять среднее арифметическое диаметров (2) то картина 
изменится – общий объём поражённых тканей. В самом деле, из неравенства D<D2 /см. [6]/ следует 
 

n.π/6. D3 < n. π/6. D2
3 = π/6d1

3  + π/6d2
3 + … + π/6.dn

3  
 

Основные правила теории средних. Обобщая эти рассуждения, можно сформулировать следующие 
правила теории средних. 
Правило 1. Для получения средней величины необходимо разные элементы данной статистической 
совкупности заменить совершенно одинаковыми элементами. 
Правило 2.  При вычислении средней величины признак, свойственный реальной и гипотетической 
совкупностям, должен оставаться неизменным. 

В наших примерах это означало: сумма площадей или объёмов поражённых тканей /признак, 
свойственный реальной совкупности/ равнялся сумме площадей или объёмов гипотетических опухолей /то 
есть признаку, свойственому гипотетической совкупнсти/. Это требование приводило либо к уравнению (1), 
либо к уравнению (3). 

Теперь можно дать следующее содержательное определение средней: при выполнении правил 1 и 2 
каждый из одинаковых элементов гипотетической совокупности называется средней величиной элементов 
реальной совокупности. 

Очевидно, эти два правила и дефиниция средней величины на нынешнем этапе школьного 
преподавания всё ещё недоступны учащимся младших классов ЕСПУ. Между тем, как было сказано в начале 
статьи, задачи „со среднем значнием” предлагаются авторами учебников для младших школьников вот уже 
на протяжении 10 лет. Этот факт говорит об устойчивом стремлении методистов-математиков внедрить 



 

основы статистического образования в начальные классы школы. Налицо два противоположных 
обстоятелства: желание педагогов внедрить и невозможность для учащихся усвоить! В подобных случаях 
методическая практика рекомендует не вводить в общеобразовательный курс новое сложное понятие, а 
использовать основные его свойства в пропедевтическом смысле – для накопления у учащихся запаса 
сведений, на который затем можно опереться. 
 

Пропедевтика понятия средней величины. Так уж повелось: стоит предложить что-то не 
традиционое, как слышишь возражения – „Как? Ещё одно новое понятие? И так школьный курс слишком 
перегружен, а вы предлагаете нечто недоступное уму малышей!” Справедливости ради, следует честно 
признать: возражение обоснованное – школьный курс, действительно перегружен. Но материал, 
составляющий пропедевтические основы понятия средней величин, давно уже входит в учебные курсы по 
математике для младших школьников. Так что здесь не предлагается ни увеличивать общеобразовательное 
содержание, ни увеличивать число часов на его преподавание. По существу, речь идёт лишь об иной 
организации, иной группировке некоторей совокупности задач, входящих в учебники для начальной школы. 

Пропедевтику понятия средней величины мы предлагаем осуществить с помощью геометричекого 
материала. Во-первых, потому, что геометрические представления – об отрезке, о плоских фигурах, таких как 
треугольник, четырёхугольник, квадрат и т.д. составляют основу школьного образования. Во-вторых потому, 
что геометрические представления, в отличие, например от понятия средней скорости, статичны. Наконец, 
потому, что в отличие от той же средней скорости геометрические представления можно легко построить. А 
наглядность и „осязаемость” есть, по существу, основные психологические факторы, помагающие 
школьникам младших классов понять и усвоить общеобразовательный материал.  

 
Система задачая для пропедевтики понятия средней величины. Многие задачи, представленные в 

этом разделе, органически входят в учебники для I-IV классов ЕСПУ. Но ни в одном из руководств по 
методике преподавания математике в начальных классах не указано, что эти задачи можно использовать для 
пропедевтики понятия „средней величины”. Поэтому, чтобы обратить внимание педагогов на последнее 
обстоятельство, здесь приводится полная и несколько сжатая система задач, позволяющая подготовить 
полная и несколько сжатая система задач, позволяющая подготовить учащихся младших классов к 
восприятию этого понятия. 
 

№1. Найдите сумму длин n отрезков, если n=2,3,4,5,6 
№2. Постройте сумму длин n отрезков, если n=2,3,4,5,6 
№3. Найдите периметр плоской фигуры, если она представляет собой: 
a/ разносторонний треугольник; б/ равносторонний треугольник; в/ произвольнйы четырёхугольник;  
г/ прямоугольник; д/ квадрат; е/ пятиугольник. 
№4. Постройте отрезки, равные периметрам фигур, указанных в №3. 
№5. Чему равна половина отрезка, имеющего длину А? 
№6. Постройте половину отрезка с длиной А. 
№7. Найдите длину отрезка, если его удвоенная длина равна числу А. 
№8. Постройте отрезок, удвоенная величина которого равна длине данного отрезка. 
№9. Чему равна длина отрезка, удвоенная величина которогоравна сумме длин двухданных отрезков. 
№10. Постройте отрезок, удвоенная величина которого равна сумме двух данных отрезков. 
№ 11. Найдите n-ую часть отрезка длиной А, если n=3;4;5;6. 
№ 12. Постройте n-ую часть отрезка длиной А, если n удовлетворяет условию задачи № 11. 
№13. Найдите длину отрезка, n длин которого равны отрезку с длиной А, если n удовлетворяет 

условию задачи №11. 
№14. Постройте отрезок, n длин которого равны отрезку с длиной А, если n удовлетворяет условию 

задачи №11. 
№15. Найдите длину отрезка, n длин которого равны сумме n длин данных отрезков, если n 

удовлетворяет условию задачи №11. 
№16 Постройте длину отрезка, n длин которого равны сумме n длин данных отрезков, если n 

удовлетворяет условию задачи №11. 
№17. Чему равна сторона равностороннего треугольника, если его периметр равен числу А? 
№18. Постройте равносторонний треугоьник, описаный в №17. 
№19. Найдите длину стороны равностороннего треугольника, периметр которого равен периметру 

треугольника со сторонами a, b и c.    



 

№20. Постройте равносторонний треугольник, описанный в №19. 
№21. Чему равна сторона квадрата, периметр которого равен числу А? 
№22. Постройте квадрат, описанный в №21. 
№23. Чему равна площадь квадрата, описанного в из №21? 
№24 Найдите длину стороны квадрата, периметр которого равен  периметру прямоугольника с длинами 

сторон а и b.  
№25. Постройте квадрат из №24. 
№26 Сравните площади квадрата и прямоугольника из №24. 
№27 Найдите длину стороны квадрата, периметр которого равен периметру данного четырёхугольника 

с длинами сторон a, b, c, d. 
№28. Постройте квадрат, описанный в №27. 
№29. Найдите длину стороны равностороннего треугольника, n периметров которого равны сумме 

периметров данных равносторонних треугольников со сторонами A1(i=1,2,…,n), где n удовлетворяет условию 
задачи №1. 

№30. Постройте все треугольники, описанные в №29. 
№31. Найдите сторону квадрата, n периметров которого равны сумме периметров квадратов со 

сторанами A1(i=1,2,…,n), если n удовлетворяет №1. 
№32. Постройте все квадраты, описанные в №31. 
№33. Сравните площади всех квадратов, описанных в №31. 
№34. Постройте отрезок, длина которого численно равна площади: а/ квадрата со стороной А; б/ 

площади прямоугольника со сторонами a и b. 
№35. Найдите площадь квадрата, n площадей которого равны сумме площадей n квадратов со 

сторонами A1(i=1,2,…,n), если n удовлетворяет условию №1. 
№36 Постройте отрезки, длины которых равны площадям квадратов из условий задачи №35. 
№37. Найдите площадь квадрата, n площадей которого равны сумме площадей прямоугольников со 

сторонами A1(i=1,2,…,n), если n удовлетворяет условию №1. 
№38. Налейте в мензурку столько воды, чтобы n её объёмов равнялисъ данному объёму А воды; здесь 

n удовлетворяет условию №1. 
№39. Налейте в мензурку столько воды, чтобы n её объёмов равнялись сумме обьемов A1(i=1,2,…,n) 

воды, где n удовлетворяет условию №1. 
№40. Из кубиков со стороной в 1 см постройте куб, n объёмов которого равны объёму А; здесь n 

удовлетворяет условию №1. 
№41. Из кубиков со стороной в 1 см постройте куб, n объёмов которого равны сумме объёмов кубов со 

сторонами A1(i=1,2,…,n), где n удовлетворяет условию №1. 
№42. Разделите угол величиной А на n частей, где n удовлетворяет условию №1. 
№43. Постройте угол, n величин которого равны углу А, где n удовлетворяет условию №1. 
№44. Постройте угол, n величин которого равны сумме углов A1(i=1,2,…,n), где n удовлетворяет 

условию №1. 
 
Как пользоватся системой. Предлагаемые задачи можно классифициравать разными способами. 
По методам выполнения они делятся на вычислительные /нечётные номера от №1 до №23, от №31 до 

№37, а также №24, 26,42/, на измерительно-практические /чётные номера от №2 до №22, от №28 до №36 и 
№25,42,44/ и на экспериментальные /№38-41/. Задачи третьей группы особенно интересны: они до некоторой 
степени осуществляют интеграционные идеи в образовании, так как при их выполнении школьники изучают 
и математику, и простейшие приёмы экспериментирования.  

По содержанию все задачи системы можно сгруппировать так: 1/ пропедевтика средней для величин 
первого измерения /№1-33/; 2/ пропедевтика средней для величин второго измерения – площадей /№35-37/; 3/ 
пропедевтика средней для величин третьего измерения – объёмов /№38-41/; 4/ пропедевтика средней для 
величин нулегово измерения – углов /№42-44/. При этом условие №5 имеет традиционный синонимический 
характер, а №7 есть по существу правило 2 „теории средних”. То же относится и к другим парам 
синонимических условий: №6 и 8, №11 и 13, №12 и 14. 

В предлагаемой системе упражнений указаны номера для 44 задач. В действительности их значительно 
больше. Объяняется это тем, что длины отрезков, величины площадей и объёмов можно задать либо с 
помощью натуральных чисел /до10, 100, 1000, 1000 000, свыше 1000 000/, либо с помощью десятичных 
дробей, либо с помощью дробей обыкновенных. Кроме того, для тех же величин используются разные меры: 
мм, см, дм, кв.см, кв.дм, куб.мм, куб.см, куб дм. Сочетание этих факторов с числом n /см. Условие №1/ даёт 



 

возможжность получить такое количество упражнений, которого с избытком хватит на все пять лет обучения 
/I-V классы/. Решение этих упражнений подготовит школьников к восприятию сложного статистического 
понятия средней величины. Введение же самого понятия в курс школы целесообразно отложить до VI, а то и 
до VII классов. К этому времени и учащиеся станут старше /им будет по 11 – 12 лет/, и усвоенный ими 
математический аппарат обширнее. Он позволит им понять, что среднее значение величины вычисляется не 
только с помощью арифметической, но и с помощью средних других порядков.  
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SYSTEMS OF TASKS FOR TEACHING COMPUTER TECHNOLOGIES  

FOR CHILDREN IN YOUNG AGE ON THE BASIS OF THE  

OPERATING SYSTEM WINDOWS  

 

Anton I. Mollov,  Biserka B. Yovcheva 

 

Abstract: This article contains systems of original tasks for exercising for the themes of the computer 
technology education course for children in young age on the basis of Windows Operating system. The course is 
presented in other publication of the same authors. This course is authorized and is experimented during teaching of 
over 500 children in A&B School, Shumen. The efficiency of the learning of the material is proved by the successful 
performance of the students, taught at the school, on region and national contests in informatics and computer 
technologies. The tasks are presented in the article and are detached in groups, subjugated of the same teaching and 
educational goals as during the solving of a task from a group the students use knowledge or skills, acquired during 
the solving of previous tasks. The sequence of the tasks follows the education content and the structure of the modules 
and themes, as they are presented in the quoted article. 
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Тази статия допълва друга наша публикация и цели да разгърне цялостното представяне на предлага-
ния курс. Без да се впускаме в теоретизиране ще уточним в началото, че под "система от задачи" ще разбира-
ме група от такива, които изпълняват следните две условия: подчинени са на едни и същи образователни и 
възпитателни цели; при решаването на дадена задача от групата, се използват знания или умения придобити 
при решаването на предходните задачи. Последователността на задачите ще следва учебното съдържание и 
структурата му по модули и теми, така както са изложени в другата наша публикация. Поради спецификата 
на Модул 1 "Понятие за компютърна система", не са предвидени задачи за практически упражнения. 

Задачи към Модул 2"Операционна система Windows ". 
•    Тема 1: "Как Windows осъществява връзката с потребителя?" 
Задача 1. (упражнение върху изпълнение на команда от меню) 

Изпълнете командите: 
� VIEW / TOOLBARS / STANDARD BUTTONS; 
� VIEW / AS WEB PAGE; 
� VIEW / SMALL ICONS 
� VIEW / LIST; 
� VIEW / DETAILS; 
� VIEW / LARGE ICONS; 

Задача 2. (демонстрация на Status Bar) 
Изпълнете Задача 1. като следите съобщенията в ивицата на състоянията.  
Задача 3. (демонстрация на елементите на диалогов прозорец) 
Изпълнете командата Start/Find/Files or Folders и изпълнете следните задачи: 

� Разгледайте групите диалогови елементи Date и Advansed и се върнете в групата 
Name&Lokation; 

� В полето Named въведете "*.jpg", което задава всички картинки; 
� В полето Look in изберете диска [С:] 
� В ключовото поле Include subfolders поставете отметка; 



 

� Задействайте търсенето на картинки чрез бутона  и разгледайте картинките. 

Задача 4. (демонстрация на работа с бутона  ) 
� Стартирайте програмата Calculator (Start/Programs/Accessories/ Calculator), пресметнете сбора 

на числата от 1 до 9 и съобщете получения резултат; 
� Стартирайте програмата Winmine (Start/Programs/Accessories/ Game Winmine), и открийте 

мините в минираното поле; 
� Разгледайте първите пет документа на менюто Documents на бутона Start;  

Задача 5. (демонстрация на логическо и физическо изключване на компютъра и преговор на 
изучените до сега две функции на ОС) 

� Изпълнете командата Start/Log Оff и проследете различните етапи при включването новия 
потребител (прекратяване работата на всички стартирани до момента програми, извеждане на Диалоговия 

прозорец за логическо включване, въвеждане на име и парола и включване в системата с  ; 
� Изключете компютъра чрез командата Start/Shut Down. Изчакайте 1 -2 минути, включете го 

отново и проследете действията на операционната система за подготовка на компютъра за работа. 
•    Тема 2: "Как Windows управлява останалите програми?"  
Задача 6. (упражнение върху начини за стартиране на програми) 
� Стартирайте програмата Calculator чрез менюто Рrograms на бутона Start; 
� Без да спирате работата на Calculator стартирайте Internet Explorer чрез иконата за бързо 

стартиране от лентата със задачите. (Забележка: Предварително Internet Explorer  e настроен да зарежда 
подходяща забавна страница на български език) 

� Стартирайте играта DXBoll по следния начин: Отворете икона програмната група Games, която 
се намира върху Desktoр, отворете иконата на прогрaмната група DXBoll и от нея отворете иконата с топката, 
наречена DXBoll. 

� Стартирайте играта Hercules чрез командата Run на бутона Start, като използвате, че пълния 
път до нея е с:\games\hercules\herc 

Задача 7. (упражнение върху превключване на активни програми) 
� Чрез комбинацията от клавиши  АLT+Таb, превключете последователно на  програмите 

Calculator, DXBoll, Internet Explorer; 
� Като   използвате   лентата   на   задачите   превключете   последователно програмите Hercules, 

Calculator. 
Задача 8. (упражнение върху прекратяване работата на програми) 
� Прекратете работата на програмата Calculator чрез затваряне на прозореца, в който работи(чрез  

 или чрез ALT + F4) 
� Прекратете   работата    на    играта   Hercules   чрез    средствата    на самата програма (Натиска 

се клавиша Еsc; появява се меню, от което с помощта на стрелките се избира Quit; програмата задава въпрос 
дали желаем да излезем от играта; появява се началното меню, от което избираме Ехit) 

� Прекратете работата на Internet Explorer  чрез командата Сlose от контекстното меню на бутона 
на програмата в лентата на задачите. 

� Прекратете работата на DXBoll, чрез комбинацията ALT +CTRL +DELETE.  
•    Тема 3: "Работа с текстовия редактор Word Раd” 
Задача 9. (запознаване с основни операции при текстообработка)  
� Напишете трите си имена на български език; 
� Маркирайте бащиното си име чрез влачене с левия бутон на мишката;    
� Маркирайте като дума собственото си име;  
� Маркирайте като ред трите си имена; 
� Маркирайте фамилното си име чрез клавиша SHIFT и стрелките от клавиатурата; 
� Изтрийте собственото си име чрез клавиша Васк Spase; 
� Изтрийте бащиното си име с клавиша Delete; 
� Изтрийте фамилното си име наведнъж; 

� Възстановете изтритите имена чрез бутона  ; 
� Заместете фамилното си име с "гр. София".  

Задача 10. (запознаване с операциите запис и зареждане на документ) 
� Запишете последния получен текст на диска в "Му Documents", под името “Name” 



 

� Създайте нов документ чрез командата File/New, напишете в него името и адреса на 
училището, в което учите и ги запишете под името "School"; 

� Заредете от диска документа Name; 
� Чрез командата File/Print Рreview разгледайте последния документ, който създадохте; 
� Заредете документа School като използвате списъка с документи в менюто File. 

Задача 11. (запознаване с операциите за форматиране на текст) 
� Заредете от диска документа Name и маркирайте собственото си име. Увеличете размера му 

колкото е възможно; 
� Променете шрифта на токущо увеличения текст; 
� Проверете как ще изглежда маркирания текст в различни стилове и в комбинациите му; 
� Оцвете собственото си име в любимия си цвят. 

Задача 12. (упражнения) Заредете документа Duc, който съдържа съчинението на Доналд Дък за трите 
прасенца. Поправете грешките в него като изтриете ненужното и заместите сгрешеното. Запишете 
поправеното съчинение под име Duc1. (Забележка: Съдържанието на файла Duc е: "Имало някога един голям 
лош вълк. Вълкът искал да изяде трите прасенца. Подгонил първото, а то се скрило у къщичката си от слама. 
Вълка издухал сламената къщичка и се опитал да фане прасенцето. То избегало и се скрило при братчето си у 
дървената къщичка. Вълка издухал и нея. Хукнали двете прасенца да се спасяват при третото си братче у 
каменната къщичка. Колкото и да се опитвал, вълка не могъл да сабори къщичката. Така трите прасенца се 
спасили от големия лош вълк.") 

Задача 13. (упражнения) 
� Създайте нов документ и въведете в него стихотворението "Родна стряха" на Ран Босилек. 
� Запишете документа под името "Ноmе". Форматирайте документа като спазите следните 

изисквания: 
o Заглавието да бъде с размер 23, стил Во1d, цвят червен и да се центрира; 
o Текстът на стихотворението да бъде с размер 16, като всеки абзац се отмести отляво на три 

сантиметра; 
o Думите "свиден" и "мил" да бъдат удебелени и подчертани; 
o Текстът "и за царските палати не бих те сменил" да бъде в стил Italic; 
o Името на автора да бъде с размер 17, стил Во1d, цвят син и да бъде подравнено отдясно. 
o Запишете документа под същото име.  

Задача 14. (упражнения) 
� Стартирайте програмите Раint, Саlculаtоr и Word Pad;  
� Минимизирайте ги; 
� Активирайте програмата Саlculаtоr и пресметнете: 1.2.3.4.5.6.7.8.9. Прекратете работата на 

програмата Саlculаtоr; 
� Прекратете работата на програмата Раint чрез командата С1оsе от контекстното и меню; 
� Активирайте програмата Word Pad; 
� Въведете текста, зададен по-долу и го форматирайте по следния начин: 

Заглавието да бъде с размер 22, стил Воld, текстът на приказката да бъде с размер 1 4,  
� Под текста запишете датата, гр. София и двете си имена с размер 10. 

Колко са завоите в целия свят 

Едни шегобийци срещнали Хитър Петър и като искали да се подиграят с него, рекли: 
- Хайде, Петре, като си толкова хитър, можеш ли ни каза - колко завои има из целия свят? 
Хитър Петър отговорил начаса: 
– От това по-лесно няма! В света има два завоя –  ляв и десен. 
Шегобийците останали с пръст в устата, че не могли и тоя път да надхитрят Хитър Петър. 

•    Тема 4: "Запознаване с графичния редактор Paint" 
Задача 15. (запознаване с менюто File) Разгледайте менюто File и като имате предвид 

предназначението на командите от същото меню в Word Pad, определете предназначението им тук. 
Задача 16. (запознаване и упражнение върху командите за въртене на фигури) Нарисувайте 

триъгълник с помощта на моливчето, като влачите с левия бутон на мишката в работната област на Paint, 
получете негов хоризонтален огледален образ, вертикален огледален образ и го завъртете последователно на 
90o,180° и 270°. 

Задача 17. (демонстрация на командата Invert Colors) Получете негативен образ на последната 
картина от Задача 17. 



 

Задача 18. (запзнаване и упражнение върху ивицата с цветовете) Рисувайте чрез произволно 
движение на моливчето и различни цветове, докато получената "цапаница" ви хареса. Запишете я под името 
"Capanica". 

Задача 19. (упражнение) 
� Нарисувайте камиона по указания начин и го оцветете. 

� Поставете надпис върху каросерията на камиона (например: Соса Со1а). 
� Запишете картината под името "Kamion". 
� Завъртете камиона в обратна посока и го придвижете по екрана. 

Задача 20. (пропедевтика на понятието "буфер") 
� Направете копие на камиона (да се получат например два еднакви камиона) 
� Умалете копието и копирайте и него. 
� Създайте автопарк и го запишете под име "Avtopark". 

Задача 21.  (упражнение) Нарисувайте "бяла,  спретната къщурка"  (към стихотворението "Родна 
стряха" на Ран Босилек) така както си я представяте. 

Задача 22. (упражнение) Нарисувайте илюстрация към приказката "Колко са завоите в целия свят" от 
Задача 15. 

•    Тема 5: "Работа с буфер" 
Задача 23. (запознаване с буфер) Всяка картина от последните две задачи поставете при съответния 

гекст като илюстрация. 
Задача 24. (запознаване с приложението на буфера) 
� Напишете трите си имена и получете няколко техни копия. 
� Преместете фамилното си име пред собственото. 

Задача 25.  (запознаване с приложението  на буфера за  връзка между различни програми в Windows) 
Напишете в Word Pad следния аритметичен израз "1.2.3.4.5.6.7.8.9= ", пресметнете го с програмата Calculator 

и пренесете резултата след "=". Запишете полученият текст под името "Umnojenie". 
Задача 26.  (упражнение) 
� С помощта на програмата Word Pad въведете текста, описан по-долу  и го съхранете в My 

Documents под име COMP като спазвате следните правила:  

• Заглавието се форматира с размер 23, шрифт “Times New Roman”, стил подчертан, Bold, цвят зелен; 

• Останалия текст е с размер 13, като заглавните части на текста са в цвят червен, стил Bold; 

• Допълнете информацията като със сини букви в стил Italic запишете познатите ви устройства към 
всяка една от точките от 5 до 8. 

� С помощта на програмата Paint нарисувайте схемата, като я оцветите в избрани от вас цветове. 
(Подберете цветовете така, че устройствата със сходно предназначение да са оцветени в еднакъв цвят.) 
Съхранете схемата в My Documents под име COMP. 

� С помощта на командите за работа с буфер копирайте картината на опредаленото и място в 
текста и отново съхранете текста. 

Що е компютър? 

1. Компютър - електронна, програмируема машина предназначена за събиране, съхраняване, 
преработка и разпространение на информацията. 

2. Логическа схема на компютъра. 

дъга овал 

кръгове 
правоъгълници 



 

 
3. Централен процесор - устройство, което извършва всички аритметически и логически действия 

в компютъра. 
4. Оперативна памет - устройство, което съхранява информацията, необходима за работата на 

централния процесор. 
5. Външна памет - съвкупност от устройства, които дават възможност за съхраняване на 

практически неограничено количество информация. 
6. Устройства за вход - устройства, чрез които се въвежда информация в оперативната памет на 

компютъра. 
7. Устройства за изход - уствойства, чрез които информацията се извежда от оперативната памет 

на компютъра и се предоставя на потребителя. 
8. Мултимедия - устройства, които разширяват възможностите на компютъра за работа със звук и 

видео-информация. 
 

•    Тема 6: "Как Windows управлява устройствата на компютъра?"  
Задача 27. (запознаване с Control Panel) 
� Заредете Control Panel по следните два начина:  
o My Computer/ Control Panel 
o Start/Settings/ Control Panel  

� Избройте програмите на Control Panel, които настройват познати устройства (екран, мишка и 
др.) 

Задача 28. (Запознаване с програмата Date/Time) 
� Настройте часовника и календара така, че да показват 31 декември на настоящата година, 11 

часа и 59 минути след обяд. Потвърдете настройката чрез бутона  
� Възстановете актуалните дата и час. 

• Тема 7: "Как Windows управлява външната памет на компютъра?" 
Задача 29. (Да се упражни под ръководството на учителя работата с Windows Explorer за създаване 

на папки, копиране, преместване и преименуване на файлове и папки, работа с дискета и др. В задачата се 
преговарят и затвърждават уменията за работа с Word Pad. ) 

� В папката Students създайте следното дърво: 

 
� Преименувайте А3 в А4, С1 вF1, С2 в F2 
� Създайте текстов файл с помощта на програмата Word Pad със следното съдържание: “Аз уча 

програмата Windows Explorer”. Запишете го под име “Teacher” в папката В1 по следния начин : 

• File/Save 



 

• В списъчното поле Save in се избира C:\Students\Lesson\B\B1 и тогава се запазва (Save) 
файлът с име "Teacher”. 
� Преместете (Cut) “Teacher” от В1 в А4. 
� Копирайте (Copy) “Teacher” от А4 в А1, F2, В. 
� Изтрийте (Delete) “Teacher” от А4. 
� Форматирайте дискетата (Format). 
� Копирайте съдържанието на папката В върху дискетата. 

Задача 30. (Да се затвърдят чрез самостоятелна работа уменията за работа с външна памет.  В 
задачата се преговарят и затвърждават уменията за работа с Paint.) 

� В програмата Paint нарисувайте мартеничка. Запишете файла под име “Gogo” в папка А1. 
� Преместете (Cut) “Gogo” от А1 в С. 
� Копирайте (Copy) “Gogo” от С в А4, F1, В1. 
� Изтрийте (Delete) “Gogo” от С. 
� Форматирайте дискетата (Format). 
� Копирайте съдържанието от А4 върху дискетата. 
� Разгледайте във Floppy А: съдържанието на дискетата. 
� Представете го за проверка на учителя си. 
� Изтрийте папката Lesson . 
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Abstract: The basic school course in mathematics creates the necessary basis for further education of 

schoolchildren and composes an organic part of the whole school course in mathematics. An important connective 
unit in this process is the algebraic propaedeutics in teaching mathematics from first to fourth grade. a characteristic 
feature of learning elementary algebra is its narrow connection with the acquired arithmetical knowledge and it is a 
summary of the studied property and connections of the arithmetic actions. The introduction of the algebraic elements 
contributes to the general conclusion of the number concept, arithmetical actions, mathematical relations and it 
altogether prepares children to learn algebra in the next grades. The aim of the present work is to specify the degree 
of acquisition of the algebraic material for the fourth grade. 
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Началният училищен курс по математика създава необходимата основа за по-нататъшното обучение на 

учениците и съставлява органическа част от цялостния училищен курс по математика. Важно свързващо зве-
но в този процес е алгебричната пропедевтика в обучението по математика в І-ІV клас. Характерна особеност 
в изучаването на елементарните алгебрични знания е, че те са тясно свързани с усвояваните аритметични 
знания и са обобщение на изучените свойства и връзки на аритметичните действия. Въвеждането на елементи 
от алгебрата способства за обобщение на понятието число, на аритметичните действия, на математическите 
отношения и заедно с това подготвя децата за изучаване на алгебрата в следващите класове.  

Цел на разработката е да се установи степента на усвоеност на алгебричния материал за ІV клас. Оттук 
произтичат и задачите на изследването: проучване на методическа и психолого-педагогическа литература по 
проблема; анализиране на учебните пособия по математика в ІV клас; проучване литература, свързана с диа-
гностиката; подготовка на набор от разнообразни задачи, съдействащи за трайно изучаване на алгебричните 
знания. Изпълнението на поставените задачи наложи използването на следните методи: анализ на литерату-
рата по проблема; наблюдения от опита на учителя; провеждане на констатиращ и обучаващ експеримент; 
беседи с начални учители; представяне,обработка и анализ на резултатите от проведения експеримент.  

Опитно-изследователската работа, като цяло премина през следните етапи: 
Първи етап: Подготвителен. По време на този етап проучихме литературата по поставения проблем. 

Извлякохме показатели, чрез които да оценим степента на овладяване на алгебричните знания от учениците.  
І показател: Възможности на учениците да извършват пресмятания с помощта на четирите 

аритметични действия събиране, изваждане, умножение и деление в аритметични изрази.  
ІІ  показател: Възможности на учениците да решават уравнения в нормален вид: ax+b = c 
ІІІ показател: Възможности на учениците да решават числени неравенства от вида: f(a)>g(a), f(a)<g(a), 
ІV показател: Възможности на учениците да записват решението на текстови задачи с помощта на 

числови изрази и уравнения.  
Втори етап: Констатиращ. На този етап с помощта на самостоятелна работа установихме входното 

ниво на алгебричните знания на четвъртокласниците. Акцентът в самостоятелната работа бе поставен върху 
показателите, споменати по горе.  

Трети етап: Обучаващ експеримент. На този етап направихме подбор и подредба на разнообразни, 
степенувани по трудност и съдържание задачи, съдържащи алгебрични елементи; чрез тях целенасочено въз-
действахме върху учениците, за да могат алгебричните знания да бъдат усвоени задълбочено и трайно; чрез 



 

предложените от нас нови понятия активизирахме познавателната активност на учениците по математика.  
Четвърти етап: Диагностика на равнището на овладяване на алгебричните знания от учениците 

след обучаващия експеримент.  
Пети етап: Обработка на данните и обобщаване. Анализ и оценка на резултатите.  
Обучаващият експеримент и използваната методика даде възможност да наберем значителен емпири-

чен материал. Обработените данни представяме в две таблици, даващи възможност да сравним равнището на 
овладяване на алгебричните знания от учениците преди и след експеримента. Изследваните ученици групи-
рахме в три групи – без грешка, с една грешка, с повече от една грешка. Това направихме по показателите, 
извлечени по време на подготвителния етап на изследването. Преди експеримента проведохме самостоятелна 
работа с учениците, за да установим нивото на алгебричните им знания. Данните от таблица 1 показват: 

По І показател от всичко 26 ученика 15 ученика (57,7%) намират без грешка стойността на числени 
изрази. Те владеят много добре правилата за реда на аритметичните действия, притежават много добри из-
числителни умения. Типични грешки: при извършване на аритметични действия с преминаване и заемане, 
което се дължи повече на невнимание, а не на липса на знания. При работа с алгебричните изрази големият 
процент 38,5%, които са допуснали повече от една грешка, ни насочи да продължим работата в тази насока. 
Типични грешки: неправилно заместване на променливата с нейната стойност, грешки по невнимание при 
отделните пресмятания при аритметичните действия.  

По ІІ показател резултатите, които учениците показаха при решаване на уравнения в нормален вид, ни 
задоволяват – 73% (19 ученика) са решили уравненията без грешка, 19,2% (5 ученика) са допуснали грешка и 
7,8% (2 ученика) са допуснали повече от една грешка. Тези резултати показват, че учениците са усвоили 
много добре правилата за намиране на неизвестно число. Резултатите при решаването на уравнения, в които 
неизвестното число е в комбинация, които са по-ниски от предните, показаха, че акцентът в нашата работа 
трябва да бъде поставен върху по-сложните уравнения.  

Резултатите по ІІІ показател също не задоволяват. Грешките, допуснати от учениците, са подобни, 
както при намиране на числената стойност при алгебричен израз.  

По ІV показател данните от таблицата показват, че повечето ученици записват решението на тексто-
вата задача чрез последователно извършване на пресмятанията. Само 11,5% /3 ученика/ са записали решени-
ето на задачайд с помощта на уравнение и са допуснали една грешка. Един ученик е допуснал повече от една 
грешка. Това показва, че акцентът в работата с текстовите задачи трябва да бъде поставен върху записванията 
на тези задачи с помощта на числени изрази и уравнения.  

По време на фбучаващрс експеримент с учениците в голям брой задачи, съдържащи алгебрични 
елементи, използвахме новите понятия: променлива, уравнение, неравенство, решение на уравнение, решение 
на неравенство. Установихме, че учениците са усвоили смисъла на тези понятия и ги използват без 
затруднения. Чрез проведената самостоятелна работа (тест 2) в края на експеримента, целяхме да установим 
нивото на усвоените алгебрични знания на учениците, като следствие от експерименталната работа. 
Резултатите от тази самостоятелна работа са отразени в таблица 2.  

По І показател: процентът на учениците, намерили стойността на числен израз без грешка, се е уве-
личил на 69,2%, а на допуснали повече от една грешка са намалели от 17  (26,9%) на 2 ученика (7,7%). При 
работа с алгебрични изрази: преди експеримента 34,6% са намерили стойността на алгебрични изрази без гре-
шка, сега той е 53,9% (14 ученика). Учениците с повече от една грешка са намалели от 38,5 % на 19,2 % 
.Резултатите при съставяне на числен израз и пресмятането му също са добри.  

Резултатите по ІІ показател показват, че половината от учениците решават сложни уравнения без греш-
ка. ни дава основание да предложим включването им в учебното съдържание по математика в ІV клас. Резул-
татите при задачите за откриване на намислено число показват, че повечето ученици се справят успешно с 
тях. Тези задачи помагат на учениците да усъвършенстват изчислителните си умения от една страна, а от 
друга развиват тяхната съобразителност и логическо мислене.  

По ІІІ показател: 69,2 % (18 ученика) са се справили без грешка в сравнение с 34,6 % (9 ученика) преди 
експеримента. Процентът на учениците, допуснали повече от една грешка е намалял от 43,3% на 15,4%. 

По ІV показател: при текстовите задачи, чието решение се записва с помощта на числен израз, 65,4 % 
са работили без грешка, 19,2 % са допуснали една грешка и 15,4 % – с повече от една грешка. Случаите, при 
които учениците са допуснали повече от една грешка, са неправилно съставяне на уравнението, а от там и 
неправилно решение на задачата.  

Анализът на резултатите от тази самостоятелна работа дава възможност да констатираме, че учениците 
са усъвършенствали своите умения за намиране на стойност на числени и алгебрични изрази, за решаване на 
сложни уравнения, за решаване на неравенства, за записване на решенията на текстови задачи с помощта на 
числени изрази и уравнения, подобрила се е тяхната изчислителна техника. Това показва, че извършената 



 

експериментална работа се е отразила положително върху процеса на овладяване на математически умения, 
знания и навици.  

В резултат на казаното дотук могат да се направят следните изводи: 
1. Елементите на алгебричната пропедевтика, включени в обучението по математика в ІV клас, са важ-

но средство за по-задълбочено и трайно усвояване на аритметичните знания, за подобряване на изчислител-
ната техника на учениците, за развитие на тяхното математическо мислене.  

2. Използването на подходящо подбрана система от разнообразни, степенувани по трудност и съдър-
жание задачи от алгебричната пропедевтика създава условия за трайно и задълбочено усвояване на алгебрич-
ните елементи.  

3. Смятаме, че е целесъобразно въвеждането на термините променлива, уравнение, неравенство, израз 
(числен, буквен), а също така решение на уравнение и неравенство. 

4. По-задълбоченото изучаване на алгебричната пропедевтика в ІV клас ще създаде по-добра реализа-
ция на принципа за приемственост в обучението по математика.  

ЛИТЕРАТУРА 

1.   Маджаров Ал., Р. Петрова.Методика на обучението по математика в началните класове, Ш.,1997 
2.   Маджаров Ал. и др. Методика на обучението по математика в началните класове, С.,1992 
3.   Математика 4 клас на средното общообразователно училище, Просвета, С.,1993 
4.   Петров, П. Дидактика, С.,1992 
 



 

ОПТИМИЗИРАНЕ МЕТОДИКАТА НА ТЕМАТА  

“ВЛИЯНИЕ НА ЧОВЕКА ВЪРХУ ПРИРОДАТА” В ЧЕТВЪРТИ КЛАС  

ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЗНАНИЯ 

 
Милена И. Божкова, Таня С. Желева  

 
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГЛ.АС. МИЛЕНА И. БОЖКОВА, ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

“ЕПИСКОП К.ПРЕСЛАВСКИ”, ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ  ГР.ДОБРИЧ, ТЕЛ. (058) 603209, Е-MAIL: 
PEDCOLLEGE@DOBRICH.NET;ТАНЯ С.ЖЕЛЕВА,ОУ"П.ВОЛОВ",ГР.ДОБРИЧ, ТЕЛ.(058) 3-63-89,Е-MAIL: 
TANYAZHELEVA@YAHOO.COM  

 
 

OPTIMIZING THE METHODS OF THE THEME 

 “HUMAN’S INFLUENCE OVER NATURE” FOR FORMING 

 ECOLOGICAL KNOLEDGES IN FOURTH GRADE 

 

Milena I. Bozhkova, Tania S. Zheleva 

 

Abstract: In the present paper is paid attention to the questions for ecological education of the students from 
the primary school. Тhe examined and experimented different didactical technologies are offered, and they include 
several stages in aquiring ecological knowledges: І stage – Preparatory – out-of-class form – excursion; ІІ stage – 
Class form. The goal of the present paper is to clarify on scientific-theoretical way and to experiment the optimal 
content of forms, methods and others for forming ecological knowledges. The problems for unity of living and non-
living nature, and the human’s influence on nature are examined. The adapted changes in the organism’s world are 
made clear by the evolutionary-ecological method of approach. An algorithm for sequence in making familiar with 
the changes of human’s influence on abiotical factors and the dependence of organism’s world on them are pointed. 

 

Key words: ecological education, abiotical factors, human’s influence.  

 
Въпросът за екологичното образование и възпитание е актуален и глобален проблем и по него работят 

редица автори. Най-задълбочено в публикуваната у нас литература е разработката на теоретико-методологи-
ческите основи на екологичното възпитание от Здравка Костова. След анализа на използваните до сега мето-
ди на обучение по природознание стигаме до извода, че те са не достатъчно ефективни. Провежда се обу-
чение с основен и често единствен източник на информация–преподавателят. Не се отчитат възможностите за 
съприкосновение с природата и проблемното обучение, което позволява информацията да бъде усвоена, 
осмислена и затвърдена от позициите на различни гледни точки. Това обстоятелство наложи разработване и 
експериментиране на различни дидактически технологии, включващи няколко етапа при усвояване на еко-
логични знания: І етап-подготвителен – извънурочна форма -екскурзия; ІІ етап – класноурочна форма. Цел на 
настоящата разработка е да изясним научно-теоретически и да експериментираме оптималното съдържание 
от форми, методи и прийоми за формиране на екологични знания. 

Експериментът бе проведен за раздела “Литосфера” – ІV клас, който включва и темата “Влияние на 
човека върху природата”. Изследването се проведе с ученици от четвърти клас на ОУ“П.Волов”. Основни це-
ли и задачи на темата: да се запознаят учениците с естествена и изкуствена екосистема; да се изградят еле-
ментарни умения за самостоятелна работа; да се съдейства за самостоятелно откриване елементите на екосис-
темата и възможните причини за нарушаване на екологичното равновесие в нея; да се развиват познавател-
ните способности на учениците чрез решаване на проблемно-познавателни задачи; да се разкрие зависимост-
та между организмите в екосистемата и екологичните фактори; да се изграждат мотиви за дейност по 
опазване и обогатяване на родната природа. 

За І етап – подготвителен е проведена извънурочна форма-екскурзия до резервата и курортната 
местност “Камчия”. Основни задачи по време на екскурзията:  

- учениците да добият нагледна представа за различните видове екосистеми – естествена и изкуствена; 
- да се запознаят с видовия състав на организмите обитаващи екосистемите;  
- да се покажат различни среди на обитание и да се анализират съответните абиотични фактори; 
- да се разгледа зависимостта между характерните особености на видовия състав от организми и 

факторите на средата;  
- да се обърне внимание на отрицателното въздействие на човека върху околната среда;  



 

- да се събере достатъчно доказателствен материал, необходим за класно-урочната форма. 
ІІ етап – класно-урочна форма – урок за нови знания на тема “Влияние на човека върху природата”. 
Чрез разказ на учителя и примери за вмешателството на човека в природата мотивирано се поставя 

темата на урока: “Влияние на човека върху природата”. За по–плавно преминаване към втория етап от 
учебно-възпитателната работа по темата се насочва вниманието на учениците към посетените в първия етап 
обекти и се разширяват знанията за тях. Учениците сами съобщават и конкретизират съответните 
наблюдения, екологични понятия и взаимовръзки. Посочва се, че наблюденията са направени последователно 
и при сравнение на определени критерии в различни екосистеми. За обогатяване на знанията за природният 
обект “Камчия” се използва исторически подход, а чрез краеведския се осъществява междупредметна връзка 
и се изяснява местоположението на обекта. За целта се използват знанията от часовете по родинознание и се 
провежда практическа работа. Върху шаблони с картата на България учениците защриховат посетения обект. 

За достигане до решаването на проблема за влиянието на човека върху абиотичните фактори и живата 
природа се използват последователно доказателства и причинно-следствено изясняване на закономерностите. 
Доказва се, че съществуват разнообразни и бързо променящи се абиотични фактори /вода, въздух и почва/. 
Доказателства за това се привеждат от заложените по време на първия етап и анализирани опити. Чрез 
еволюционно-екологичен подход се изясняват приспособителните изменения на организмовия свят. Така 
учениците с помощта на учителя изграждат схема за последователността при запознаване с промените от 
влиянието на човека върху абиотичните фактори и зависимостта на организмовия свят от тях. При работа по 
изясняване на по-горе казаното се спазва следния алгоритъм: 

1. Анализиране на заложените опити или взети проби по време на екскурзията. За целта се използва 
демонстрация на естествен материал и чрез прилагане на логическите прийоми доказателство и причинно-
следствено изясняване се разкрива взаимовръзката в биосферата. Ние смятаме, че това са основни 
предпоставки за добра екологическа подготовка. Разбира се, съществена роля има и предварителната 
самостоятелна практическа работа за решаване на поставените задачи по време на екскурзията, съобразени с 
конкретното учебно съдържание. Резултатите от тези задачи се отразяват в работни листи и се използват за 
анализиране. 

2. Определяне степента на замърсяване и посочване показателите, по които то се констатира. За 
насочване на учениците, например при замърсяване на водата, след отчитане на резултатите от взетите водни 
проби се поставя следния въпрос: “Кои са признаците, по които се отчита, че водата е замърсена?” Стига се 
до извода, че признаците са: поява на плаващи предмети и вещества върху повърхността на водата; утайка по 
дъното на водоема; промяна на физическите свойства на водата – прозрачност, цвят, миризма. Изброяват се и 
други причини за замърсяване на водите – от бита на хората, от промишлеността, от транспорта, от прекалено 
наторяване и други. 

3. Изясняване на взаимовръзката и зависимостта между живата и неживата природа. На тази основа се 
разкрива влиянието на съответния абиотичен фактор върху организмовия свят /растителен и животински/. 
Затова учениците използват различни логически прийоми – анализ, синтез, сравнение, умозаключение, 
доказателство и причинно-следствено мислене, а не шаблонно-механична репродукция на знания. Например 
при почвите се посочва, че при замърсяването и унищожаването им загиват много растения и животни, 
променя се видовия състав на дадения район. 

Благодарение на уверените отговори се достигна до извода, че у голяма част от учениците съществуват 
знания за взаимовръзките и причинната обусловеност на явленията и процесите в природата, за единството и 
относителната приспособеност в нея. Става ясно, че използвайки логическите прийоми доказателство и 
причинно-следствени връзки за изясняване на закономерностите се съдейства за формиране на екологични 
знания на основата на очевидни факти от обективната действителност. 

Проблемът за единството в природата се представя в урока чрез графично изображение. Посредством 
него учениците осмислят и обогатяват екологичното понятие хранителна верига. Те съвсем точно определят 
основните групи организми: продуценти, консументи и редуценти без да се употребява научна терминология. 
За затвърдяване на знанията учениците сами изграждат нови хранителни вериги. Хранителната верига се 
сравнява с верига от зъбчати колела. На въпроса “Какво ще стане, ако се повреди едно от колелата?” и 
респективно “Какво ще стане, ако се премахне едно от звената на хранителната верига?” следва убедителен 
отговор, че ще се наруши равновесието и системата ще загине. С това се затвърдява и друго екологично 
понятие - биологично равновесие. Доказва се, че учениците самостоятелно, логически свързано с изясняване 
диалектически и причинно-следствено, обясняват всички закономерности. Резултатите показват, че на този 
етап 90% от учениците, са овладели екологичните и природозащитни понятия и свободно оперират с тях. За 
затвърдяване и разширяване на знанията за биологичното равновесие и влиянието на човека върху природата 
се поставя въпроса: “Опитайте се да си представите какво ще стане със Земята, ако човекът изсече всички 



 

гори”. Този проблем активизира учениците, мобилизира мисловната им дейност. Изказват точни и 
мотивирани мнения. Това показва, че у тях има формирани природозащитни знания, любов и грижа към 
природата, убеждение в необходимостта от опазване на биологичното равновесие. Посочва се как вредните 
последици от дейността на човека могат да се проявят след по-дълго време, затова е необходимо човек да 
живее съобразявайки се с природните закони, тъй като отрицателната дейност като бумеранг се връща към 
него. 

След това вниманието на учениците се насочва към възможностите за положително влияние на човека 
върху природата. 

На основата на проведения дидактически експеримент формулираме следните изводи: 
1. За формирането на екологични знания е необходимо умело съчетание на извънурочна и класно-

урочна форма на обучение. 
2. Учебното съдържание по природознание в четвърти клас в глобалната тема “Единство и 

многообразие на неживата и живата природа” създава възможности за усвояване на екологични знания и 
формиране на отговорно отношение към околната среда. Това се осъществява чрез крайведчески подход, 
съчетан с практическа работа сред природата. 
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Abstract: This investigation through modern methods follows the elements of the functional loading in 

Physical Education lessons. Using a three-stage scale we have worked out objective, quantitative criteria for the 
intensity, loading motor density and loco-motor movements. The quantitative parameters suggested here for 
evaluation of the rational motor regime, evaluate teacher’s work and give him/her the opportunity to take correct 
management decisions.  
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Високото ниво в развитието на физическите качества, подобряване оздравителния ефект и формиране-
ето на разнообразна и богата моторика, до голяма степен зависят от наличието на обективни параметри за 
оценка ефективността на заниманията с физически упражнения и спорт.  

Оптималните граници на функционалното натоварване стимулират в най-добра степен 
морфофункционалното и двигателно-координационно усъвършенстване на организма. Сложният и 
комплексен характер на това физиологическо въздействие изисква създаването на система от обективни 
критерии за оценка на неговата същностна характеристика.  

Най- общите изисквания към тези критерии са свързани с: 
- техния комплексен характер, отразяващ същността на изследвания процес;  
- определяне на макар и малък брой критерии с еднозначна семантична определеност;  
- конструктивност на критериите, осигуряваща контрол в оценката, без да се загубва от погледа общия 

критерий, към който се отнася даден показател. 
Тези общи изисквания определиха и целта на нашето изследване: чрез съвременни методи за измерване 

степента на функционалното натоварване, да се изработят обективни количествени критерии за оценка 
ефективността на уроците по физическо възпитание с учениците от I- IV клас .  

По време на експеримента бяха проследени 120 урока с учениците от I, II, III и IV клас по лека 
атлетика, гимнастика, подвижни и спортно- подготвителни игри .  

В началото на експеримента определихме следната продължителност на отделните части на урока: 
подготвителна част – 12-15 мин., основна част –20-25 мин. и заключителна част – 3-5 мин. Предварителното 
планиране на уроците предвиждаше оптимална организация и висока ефективност на използваните методи и 
средства.  

При така създадената организация, съобразена с методическите и физиологическите изисквания за: 
разностранност на въздействието и редуване на краткотрайни динамични натоварвания с разтоварващи 
упражнения и игри, се измерваха стойностите за оценка елементите на функционалното натоварване.  

Стойностите на функционалното натоварване бяха измервани чрез метода на Георгиев и Семов, 
модифициран от нас за условията на началната училищна възраст. Успоредно с това се регистрираха още 
няколко показателя, за да получим пълна информация за степента на физиологическото натоварване върху 
детския организъм: броят на локомоторните движения и моторната плътност, като един от най-специфичните 
показатели за продуктивността на урока. 

На специално изработен протокол се регистрираха: дата и място на провеждане, начало и край на 
урока, брой на направените локомоторни движения и моторната плътност в проценти. 

Протоколът съдържа следните графи: учебни средства, работно време РВ, пулс П, интензивност И и 



 

натоварване Н. 
В графата учебни средства записвахме хронологичния ред на провеждане на урока и използваните 

средства. Величината на пулсовата честота П за 10 сек. измервахме след изпълнение на всяко учебно 
средство, непосредствено след активната му фаза. Стремяхме се да регистрираме пулсови честоти на повече 
различни ученици при непрекъснатото изпълнение на физическите упражнения и игри, без да нарушаваме 
естествения ход на тяхното изпълнение. 

От събраните данни определихме обема и интензивността на прилаганите учебни средства. Обемът на 
всяко учебно средство се получава от продължителността на приложението, т.е. от работното време РВ. 
Интензивността на всяко проследявано учебно средство се определя от средната величина на замерените 
пулсови честоти, изчислена с точност до 0.1. Тази средна величина записвахме в колонката интензивност И в 
протокола срещу съответното средство. Натоварването Н за всяко учебно средство се получава от 
произведението на продължителността на неговото приложение РВ със средната пулсова честота И, 
закръглено в цели единици или с точност до една десета. 

Обемът на урока е сумата от работните времена на всички прилагани учебни средства. Този показател 
обозначихме с ОБ. За да изчислим средната интензивност на урока, определихме първо стойностите на 
натоварването, които представляват сумата от натоварванията на всички учебни средства. Този показател 
означавахме с Н. За да определим интензивността на урока се налага да вземем предвид и величината на 
функционалния отдих. Под функционален отдих ФО ние разбираме времето, през което учениците не 
извършват активна двигателна дейност, т.е. получават словесни указания, по време на показа, по време на 
подреждане и прибиране на уредите, Продължителността на този отдих в минути представлява разликата 
между продължителността на целия урок и работното време, т.е. обемът на урока (В- ОБ). Направените от нас 
изследвания за величината на пулсовата честота по време на функционалния отдих ни показаха, че тя е 
средно 18 удара за 10 сек. Средната стойност на функционалния отдих в проследените уроци по физическо 
възпитание е 5 мин., т. е. ФО, който се реализира най-често в основната част на урока. За да получим 
интензивността на целия урок, включваща и функционалния отдих е необходимо към натоварването Н да 
прибавим и пулсовата честота по време на този отдих. Тя се получава като произведение от 
продължителността на функционалния отдих в минути и определената от нас средна пулсова честота (В-ОБ) 
по 18. Така получената сума разделяме на общата продължителност на урока и получаваме неговата 
интензивност, изчислена с точност до 0,1. Тази величина означаваме с И : 
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Фактически това е средната пулсова честота за 10 сек., при която протича целия урок по физическа 

култура. Ако умножим тази пулсова честота по 6 ще получим средната пулсова честота за една минута, която 
е по-популярна и по-разбираема в практическата дейност. 

Успоредно о измерването на показателите на функционалното натоварване чрез посочената методика, 
в нашата експериментална работа измервахме и броя на направените локомоторни движения и моторната 
плътност. 

По този начин чрез използуване на няколко методики, които имат общи функционални зависимости 
ние считаме, че се постига една обектива и цялостна оценка на елементите на функционалното натоварване, а 
от тях и на урока по физическо възпитание. 

След приключване на експерименталната работа, обработените резултати ни дадоха възможност да 
определим и изработим количествени критерии за оценка ефективността на уроците по физическо възпитание 
за І – ІV клас. 

Тристепенната скала за оценка (табл. 1) определена чрез персентилния метод показва, че при смесен 
тип урок за І и ІІ клас, интензивността е малка, когато той протича при средна пулсова честота до 124 удара в 
минута, средна – от 125 до 137 и голяма – над 137 удара в мин. Натоварването е малко до 860 единици, 
средно – от 861 до 920 и голямо– над 920. Стойностите на локомоторните движения са малки до 3200 крачки, 
средни– до 3900 и големи– над 3900 крачки. Моторната плътност е в малка степен – до 55%, средна– до 63% 
и голяма – над 63%.  

По аналогичен начин са посочени и критериите за оценка на уроците с ІІІ и ІV клас. 
В посочената таблица са определени и значително по-високите критерии за оценка елементите на 

функционалното натоварване в уроците за затвърдяване и усъвършенстване. 

 



 

Табл.1 Количествени критерии за оценка елементите на функционалното натоварване в уроците по 
физическо възпитание I – IV клас 

 

Вид на урока, показатели учебен 
клас 

Степен на оценка 

  малка средна голяма 

I. Смесен урок 

1. Интензивност I – II до 20.6 (124 за 1 мин. ) от 20.7 (125) до 22.9 (137) над 22.9 (137) 

 III- IV до 21.8 (131) от 21.9 (132) до 23.9 (143) над 23.9 (143) 

2. Натоварване ( обем ) I – II до 860 от 861 до 920 над 920 

 III- IV до 920 от 921 до 981 над 981 

3.Моторна плътност I – II до 55% от 56% до 63% над 63% 

 III- IV до 56% от 57% до 63% над 63% 

4. Локомоторни движения I – II до 3200 от 3201 до 3900 над 3900 

 III- IV до 3600 от 3601 до 4320 над 4320 

II. Урок за затвърдяване и усъвършенстване 

1.Интензивност I – II до 21.2 (127 за 1 мин) от 21.3 (128) до 23.4 (140) над 23.4 (140) 

 III- IV до 22.4 (134) от 22.5 (135) до 24.3 (146) над 24.3 (146) 

2.Натоварване ( обем ) I – II до 920 от 920 до 960 над 960 

 III- IV до 982 от 983 до 1020 над 1020 

3. Моторна плътност I – II до 60% от 61% до 70% над 70% 

 III- IV до 60% от 61% до 72% над 72% 

4.Локомоторни движения I – II до 3620 от 3621 до 4100 над 4100 

 III- IV до 3950 от 3951 до 4450 над 4450 

 

Изводи и препоръки 
1. Използването на няколко методики с общи зависимости при измерване на функционалното 

натоварване оценява обективно и комплексно неговите елементи. 
2. Изработените от нас количествени критерии за оценка на рационалния двигателен режим, в чиято 

основа лежи принципа на оптималност, комплексно оценяват и работата на учителя по физическо възпитание. 
3.Използването на тези количествени параметри дава възможност на учителя да оптимизира 

двигателния режим на учениците и да взема правилни управленски решения. 
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Abstract: The present paper views the problems appearing in the vocal education process with children 

performing pop music. Children's striving for appearance and their interest in that type of music impose search for 
new forms of schools.The research proves the effectivity of the vocal work using pop music for optimal musical 
development and developing musical performance skills. 
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Съвременното дете живее и расте в богата и разнообразна музикална среда, в която трябва да се ориен-

тира и да проявява избирателно отношение към музиката, която слуша, изпълнява и преживява. Попмузиката 
навлиза все повече в съвременното училище и има все по-голяма значимост за възпитанието на нашата младеж, 
оформяйки определени предпочитания на цели поколения. Вокалното обучение в училище не е в състояние да 
задоволи нарастналите потребности от общуване с попмузика. Стремежът на децата към изява и активната насоче-
ност към тази музика налагат търсене на нови форми на педагогическо взаимодействие извън училище, които да 
задоволят техните развиващи се потребности и интереси. Отсъствието на актуална методична система, отговаряща 
на спецификата на вокалното обучение на децата при изпълнение на попмузика води до стихийно, безконтролно и 
нерационално вокално обучение и възпитание. Практиката показва, че много често това обучение се извършва от 
неспециалисти, които излагат на опасност развитието на детските гласове. Налице са случаи на злоупотреба и 
безконтролното пеене по време на мутация, което води до отрицателни последствия. Поради голямото желание на 
децата да изпълняват поп и рок музика в много градове на страната се появяват вокални школи, част от които се 
ръководят от неспециалисти. В град Добрич, който има утвърдени певчески традиции, функционират седем детски 
вокални школи; но само две от тях се водят от специалисти вокални педагози. Това противоречие между реалното 
практическо състояние на вокалното обучение и нарасналите потребности на децата определят необходимостта от 
по-задълбочено изследване на проблематиката на вокалното обучение при изпълнение на попмузика. 

Музикално-методическите проблеми на надарените деца са особено актуални и значими поради множество 
причини. Съвременните музикални прпоизведения се отличават с необичайна динамика и символика. Съвремен-
ните деца и ученици израстват при сложни и противоречиви житейски ситуации. Нужен е висок професионализъм 
и емоционална отзивчивост от страна на педагозите, за да се осъществи пълноценно и ефективно връзката между 
музикалното произведение и неговите млади изпълнители. Ранното откриване на надарените и талантливи деца, 
необходимостта от тяхното специализирано обучение и развитие винаги е актуален. Тяхното обучение и развитие, 
представлява идеалния модел за творческото развитие на личността. Практиката на обучение показва, че развити-
ето на  таланта може да бъде задържано, а понякога и загубено на всеки етап от развитието поради множество 
непрофесионални и нецелесъобразни решения. Ето защо е необходимо да се постави и реши проблемът за разви-
тието на надарените и талантливи деца не по пътя на стихийния подбор, а на основата на съвременните знания за 
природата на надареността и на психологическия механизъм на творчеството и творческото развитие. 

Основният въпрос, провокиращ това изследване е възможността да се използва попмузиката като средство 
за обучение и възпитание на учениците живеещи в условия на динамични педагогически ситуации в глобализи-
ращия се свят. Актуалността на въпроса за вокалното обучение на децата и учениците, неговата практическа 
значимост за създаване на оптимални условия за активно обучение чрез музикално-изразните средства на поп-
музиката и ограничените разработки, и методически опит в тази област, мотивираха целта на изследването – да се 
проучи ефективността на вокалното обучение чрез изпълнение на попмузика за оптимално вокално развитие; 
избора на обекта – вокалното обучение на децата в училищна възраст и предмета на изследване – проблемите във 



 

вокалната работа с деца при изпълнение на попмузика. 
 В началото на обучението за всяко дете се прави вокална характеристика (певческа стойка, дишане, 

дикция, артикулация, резонаторни и регистрови  възможности, диапазон). Получените данни позволяват изя-
сняването на основните проблеми, които възпрепятстват вокалното развитие на децата. Най-често срещаните 
проблеми са  вокално-технически и са свързани с усвояването на певческите навици, умения, с качествата на 
детския глас и с работата по изразителното, художественото изпълнение на песента. В резултат на 
“индивидуалните вокални характеристики” ние установихме, че най-често срещаните проблеми  са  следните:  

1. Неправилна певческа стойка. Начинаещите певци не притежават умения за владеене на паралинг-
вистичните средства на художествената изразност (мимика, жест, поза). Те или се изгърбват, или стоят скова-
ни и изпъчени. Поради изключителната емоционалност на певците (най-вече от първа група), те трудно се 
задържат продължително време на едно място. Много често са неспокойни и не могат да намерят място на 
ръцете си. Обичат да танцуват, да жестикулират, да тропат с крака, да се смеят. Тези движения противоречат 
на изискванията за правилна певческа стойка. 

2. Неправилно дишане. Децата, които започват обучението си в студиото, поемат неправилно въздух 
при пеене: дишат повърхностно, кратко, предимно ключично; дишат шумно с широко отворена уста; повди-
гат раменете и стягат мускулатурата на шията; вдишват често поради недостиг на въздух; не умеят да израз-
ходват пестеливо издишвания въздух; поемат повече или по-малко от необходимото количество въздух. Като 
последица от неправилното дишане се явява неточната интонация. При излишно напрежение тонът най-често 
се повишава, а при недостатъчно - се понижава. 

3.  Неправилна атака. Свойствена за гръдния регистър е твърдата атака. При нея твърде голямото наля-
гане може да доведе до образуване на възли върху гласните връзки. Придихателната атака не вреди на гласни-
те струни, но качеството на тона се влошава поради освобождаването на голямо количество въздух. 

4.  Муден артикулационен апарат и лоша дикция. Произнасянето на думите с изключително напреже-
ние на челюсти, устни и небце рефлектира върху фонацията. Артикулационният апарат е много бавен и труд-
ноподвижен при повечето деца. Децата от първа възрастова група сменят зъбите си, което създава допълни-
телни затруднения. Особено трудно се изговарят съгласните, които често в края на думите липсват. Проблеми 
са и шумящите съгласни з, с, ш, ч и т.н., а също така и характерното за добруджанския край меко л. 

В нашето изследване установихме, че най-често срещаните проблеми, свързани с артикулацията са 
следните: децата не умеят да отварят добре устата, т.е. не умеят да я управляват; долната челюст е 
неподвижна и скована; имат инертни и неподвижни устни; неправилно положение на езика. 

5. Неумение правилно да използват резонаторните и регистрови възможности на гласовия апарат. 
При преминаването от един регистър в друг се срещат известни затруднения, свързани с настъпващите физи-
ологични промени в гласовия апарат – намаляване или увеличаване на трептящата маса на гласните връзки, 
покачване на ларинкса, свиване на гърлото и т.н. Неумението да се използват резонаторните и регистровите 
функции на гласовия апарат водят до влошаване на качеството на тона - глух, груб, носов, режещ, писклив и 
др. Качественият тон е ясен, нормално вибриращ и резонантен. 

6.  Несъобразяване с динамичния диапазон. В първа група малките певци често пеят продължително и 
силно, смятайки, че това е гаранция за красиво и добро пеене. Крещенето в продължение само на няколко ми-
нути (5-6мин.) може да причини на гласа непоправима вреда. Във втора група младите певци често се увличат 
от новото звучене на гласа и също злоупотребяват с неговата сила. 

7.  Несъобразяване с тонововисочинния диапазон.Много често се злоупотребява с високите и ниските тоно-
ве от диапазона. Начинаещите певци започват обикновено с малък диапазон (не повече от 5-6 тона), най-често 
ограничен във височините. Тяхното желание е да разширят бързо своя диапазон като не знаят, че 
разширяването му по насилствен начин води до нарушаване на дейността на целия гласов апарат. 

8.  Желание да се пее труден за възрастта репертоар в теситура, несвойствена за гласа. Най-сериоз-
ният проблем в периода преди и след мутация е, че певците не се съобразяват с неукрепналия гласов апарат. Труд-
ностите са предизвикателство за младите певци. Най-често децата искат да пеят твърде сложен репертоар в 
теситура, несвойствена за гласа им. Обикновено предпочитат поп или рок-балади в доста широк диапазон. Има 
деца, които искат да променят тембъра на своя глас като имитират известни попизпълнители. 

9.  Неспазване на определен гласов режим. Натоварването трябва да бъде в границите на допустимото. 
Вокалната злоупотреба затруднява работата и води до умора. 

10. Липса на самочувствие. Най-често се проявява в несигурност, безпокойство, страх от сцената, т. нар. 
сценична треска. Този проблем съществува най-вече във втора група. Докато певците от първа група излизат 
на сцената спокойни, самоуверени, със самочувствие, то повечето юноши изпитват притеснение и страх. Това се 
отразява както на изпълнението на песента, така и на поведението им. Доброто его е необходимо за певеца и 
неговото представяне пред публика. 



 

11. Проблеми свързани с усвояването на репертоара. Това са проблеми свързани с усвояването на 
музи-калния език на попмузиката (вокално-технически при разучаването) и работата за художественото 
изграж-дане на песните и представянето им пред публика. Резултатите от изходното ниво и установените 
проблеми свързани с вокалната работа наложиха разработването на методична система насочена към: 
формиране на естетическо отношение към песента; формиране и развитие на музикалните способности; 
усвояване на вокални навици и умения, осигуряващи активно участие на детето в певческата дейност;  
формиране и развитие на вокалните качества на детския глас, присъщи за дадена възраст; възпитаване на 
музикална образованост.  

Изградената педагогическата система поставя в центъра на вокалното обучение личността на детето, 
неговите интереси и потребности, правото му на избор и предпочитание към дадена песен. Включването на 
детето в певческата дейност зависи не само от неговите музикални способности, но и от неговата активност. 
Тази система е насочена към създаване на условия за максимално разгръщане на вокалните възможности на 
детето, към все по-голяма самостоятелност и самоконтрол. В основата на тази методика стоят личностно-
хуманистичния и рефлексивния подходи. Във връзка с целта на вокалното обучение и разрешаването на най-
често срещаните проблеми, констатирани в проведеното изследване чрез прилаганата методична система се 
осъществяват следните задачи:   

1. Формиране и развитие на певчески навици и умения 
- заемане на правилна певческа поза, която е необходимо условие целия певчески механизъм да е 

напълно активен и да работи балансирано  и максимално ефективно 
- усвояване на певческото дишане: изграждане на умения за спокойно, плавно и безшумно дишане; ди-

шане предимно през носа и издишване през устата; постепенно приучаване към нискоребрено, диафрагмено 
дишане, защото само при него не се създава напрежение и ларинксът остава еластичен и естествен; пестеливо 
изразходване на издишвания въздух с възможно най- малки усилия 

- меко атакуване на тона 
- подвижност, еластичност, гъвкавост и тренираност на артикулационния апарат, тъй като от него зави-

си качеството на дикцията  
- използване на различни варианти на резониране и смесване на регистрите 
- изравняване на вокалите по целия диапазон и овладяване на преходните тонове.  
2. Формиране и развитие на качествата на детския глас 
- формиране и запазване на звънкостта, полетността и характерната “сребристост” като едни от най-

ценните свойства на тембъра на детския глас 
- постепенно разширяване на тонововисочинния диапазон като се отчитат индивидуалните възможно-

сти и теситурата на детския глас 
- съобразяване с възможностите на  работния и динамичен диапазон 
- подбор на подходящ за възрастта репертоар в теситура свойствена за съответния глас. 
Вокалното обучение е съобразено със степента на музикално развитие на детето и се осъществявя в две 

основни организационни форми: индивидуални и групови занятия с певците. Задачите се реализират в про-
цеса на вокалната дейност. Усвояването на вокалното изкуство става чрез включване на детето в тази дей-
ност, където вокалнота развитие става личностно и зависи от неговата активност. В своята работа използваме 
различни методи: словесни, нагледни, фонетически, действие “по образец”, беседа, дискусия, и др. Словес-
ните обяснения са много важни, тъй като те формират съзнанието на ученика.    

Основните методи, които използваме са рационални и природосъобразни. В нашата работа се ръково-
дим от принципа за естественост на развитието, т. е., темповете на развитие да са съобразени с възможности-
те на детето, а не да са налагани от неговото  желение или от това на родителите му.  За да бъде ефективна 
вокално-педагогическата работа използваме съвместно и хармонично всички методи и средства, които водят 
до единство на художествено и вокално-техническото развитие и способстват максималното развитие на 
индивидуалните качества на всяко дете.  

Музикалното възпитание, което е насочено преди всичко към децата и юношите не може да се 
осъществява в разрез, в противоречие с желанията и предпочитанията на младите хора. Използваната от нас 
методическа система е реалистична и отговаря на потребностите и интересите им. Ето защо те постигат 
множество успехи на национални и международни фестивали и конкурси.  

В края на обучението отчитаме, че са настъпили позитивни качествени промени в равнището на 
вокалното развитие на изследваните деца. Използваната от нас методика дава положителни резултати. 
Разрешаването на вокално-техническите проблеми помага да децата да усъвършенстват своята вокална 
техника. Използваните методи и средства организират цялостно гласовата функция и способстват 
максималното развитие на индивидуалните качества на всеки певец. Те водят до единство на художественото 



 

и вокално-техническото развитие. ССъблюдаването на принципа за естественост на развитие и придобитата 
вокална техника осигуряват оптимално развитие на детския глас. Усвоената техника значително подобряват 
чистотата на интонацията, качествота на изпълнението и способства за изразителното детско пеене.    

Децата постигат успехи, защото:  
- се обучават индивидуално и получават професионалната подготовка 
- пеят в естествения за тях регистър и в теситура свойствена за гласа  
- репертоарът е съобразен с желанието и темперамента на всеки изпълнител, с вокалните и възрасто-

вите им възможности  
- изпълняват харесвана и любима музика  
- гласът се развива правилно и преминава естествено, без да се насилва, в глас на възрастен. 
Сама по себе и най-добре разработената възпитателна система не е в състояние да осъществи продъл-

жителния процес на вокално развитие. Необходим е знаещ и можещ педагог, който отчитайки психофизио-
логичните особености на вокалното развитие на децата във всеки възрастов период да насочва, ръководи и 
управлява тяхната певческа дейност. Всеки вокален педагог трябва да подходи към този сложен процес – 
пеенето, не само от позициите на съвременното разбиране за гласа на човека, но и с отговорността за 
създаване на най-добрите гласови качества на растящия и развиващ се певец. 
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AESTHETIC REACTIONS OF CHILDREN TOWARDS MUSIC 
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Abstract: Dimensions of aesthetic reactions of children towards music occupy music pedagogies and 

psychologists years on end. In their researches which rely on Persons four stages for developing aesthetic reactions 
and namely egocentric, conventional, third stage and mature phase, they study the musical language of the children 
and their creative manifestation. Children’s participation is reported on scores conveyed by classified answers 
according to certain criteria - cathegorical, objective-analytical, objective-global, affective and associative. It gives 
us the opportunity to conclude that in the course of age growing child’s ability to classify music as popular, folk, jazz 
etc. also grows due to education of child’s sensitivity towards different music styles. 
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От седемдесетте години насам, интересът към проблема, отнасящ се до измеренията на естетическите 

реакции на децата спрямо музиката не спада. Обект на вниманието на музикални педагози и психолози са 
теми от рода на естетически критерии в детството”, “детската чувствителност спрямо музикалните стилове”, 
“Музикално предпочитание и оценки” и други. В едно от най-общите изследвания на Парсънз за етапите на 
развитието на детските естетически реакции, той предлага четири такива: егоцентричен, конвенционален, 
трети етап и зрял стадий. При егоцентричния етап естетическите характеристики на обектите се възприемат 
чрез взаимоотношенията им с техния наблюдател. Конвенционалният етап се основава на комплекс от пра-
вила. При третия етап се взема предвид многообразието от евентуално противоречащи си групи от правила, а  
в зрелия етап естетическите характеристики се възприемат като публично достъпни свойства на самия обект.  

Имайки предвид гореизложеното, ние разглеждаме този проблем, отчитайки незначителния музикален 
опит на децата и характера на емоциите, които предизвиква една или друга музика, наблюдавайки ги в усло-
вията на организиран опит, позволяващ им да натрупат голям запас от музикални впечатления. Затова е необ-
ходимо да се изучи музикалния език на децата и техните творчески проявления, като всички творчески 
прояви се записват и нотно фиксират – от най-примитивните припевки до завършени музикални фрази по за-
даден текст. Това се налага, за да се изясни, как се отразява в творчеството на децата музикалната среда и кое 
е самобитното в тяхното творческо проявление, от какво се различава музикалния език на децата от този на 
възрастните. Прецизираните резултати ще дадат възможност на музикалния педагог да набележи своите опор-
ни точки на музикално развитие и потребност, което ще доведе до усъвършенстване на естетическите реак-
ции на децата спрямо музиката. Във връзка с особеностите на вниманието и възприемателните възможности 
на децата, предлаганите музикални произведения трябва да бъдат съобразени по продължителност, по худо-
жественост и достъпност. Примерите от използваната музика от различни периоди (барок, класическа, роман-
тична, съвременна, народна) да бъдат кратки, да имат звукоподражателен характер, музикално изразните 
средства да са образни и да могат да се обясняват с други. 

Първите години на детето, когато то е особено чувствително към всичко, което го заобикаля, са реша-
ващи в неговото естетическо и музикално развитие. Предизвиканите чувства от художественото въздействие 
на музиката имат съществено значение за саморегулирането на психическите и физиологическите функции на 
организма, защото неутрализират влиянието на отрицателните емоции. Музикалното преживяване и наслада, 
с които се означава хедонистичната функция на музикалното изкуство, зависят от качествата на музикалните 
творби, от качествата на интерпретация, от подготовката на слушателя, от нагласата му и подходите за усво-
яване на произведението. Затова, още на първите занятия трябва да се подберат и предложат на децата някол-
ко произведения – песен и инструментална музика за изпълнение пред тях, за да се проследи, кое от изпъл-
нените произведения е най-близко и достъпно за децата, което се отчита по реакциите им – спонтанни и 



 

импулсивни. Предлаганите инструментални пиеси да бъдат с песенен характер (ярка, изразителна мелодия с 
доминиращо значение).  

В произведенията с танцувален характер е важно да се даде възможност на децата да почувстват ха-
рактера на движението на музиката, нейния ритъм. Това активизира естетическото възприятие, привлича вни-
манието към характера и красотата на звучене. Освен от метода на повторението, успехът при възприятието 
на музиката зависи и от словото на музикалния педагог (кратко, конкретно и образно), подбирайки подходящ 
литературен и илюстративен материал. Асоциациите имат водеща роля при музика съсзвукоизобразителен и 
програмно илюстративен характер, като се отчита факта, който доказва необходимостта от съобразяване с 
възрастовите и индивидуални особености при възприемане на музика и условността на ролята на думите. 

Асоциациите при слушане на музика обикновено възникват непроизволно и понякога е много трудно 
да се разграничат видовете асоциации (емоционални, образни, зрителни, смислови, двигателни), а също и да 
се установи какъв вид музика предизвиква асоциации. Макар че в литературата за музиката се срещат често 
поетико-асоциативни описания на характера на музикалното въздействие на съдържанието на музиката, то в 
много случаи, по-малките деца са по-склонни да слушат музикални форми, считани от възрастните за некон-
венционални (дисонантни, неблагозвучни). Техните реакции показват по-малка степен на привикване към 
нормативните стандарти на “добрия вкус” от тези на възрастните. Освен това усвояването на по-високи тех-
нически умения и музикални познания с нарастване на възрастта упражнява силно влияние върху естети-
ческите реакции. 

За изследване развитието на естетическите реакции към музиката успешно, в практиката се използва 
следното: предлагат се двойки музикални откъси еднакви или различни, като се отчита тяхната чувстви-
телност към степента на стилистични отклонения при така наречените “различни двойки”. Резултатите показ-
ват, че с нарастването на възрастта, типичноличните, субективни реакции към музиката на малките деца по-
степенно се заменят от по-обективни, аналитични реакции. Това се постига посредством формиране на пред-
стави за цялостното развитие на произведението, съчетаване на емоционалното и рационално начало на по-
високо ниво при многократно слушане, свързано с изграждане на известни еталони в съзнанието на децата, 
като музиката се свързва с определена жизнена ситуация. В процеса на работа, музикалният педагог използва 
различни игрови подходи – “влизане в роля” на слушател, участник в жури, диригент, изпълнител; пред-
ложение за озаглавяване на непозната пиеса, обосновка на предложението; изтъкване водещата роля на музи-
кално-изразен елемент чрез промяната му (промяна на темпо, на ритъм). 

Афективното участие на децата се отчита в резултати, изразяващи се в класифицирани отговори съгла-
сно определени критерии: категориални, обективно-аналитични, обективно-глобални, афективни и асоциа-
тивни. Категориални отговори са такива от типа: “Това е марш, валс, хоро” или “Това е джаз”, обективно-
аналитични – “Това са струнни (духови) инструменти”; обективно-глобални – “Това е българска народна 
музика”; афективни – “Това ме вълнува, защото ...”; асоциативни – “Това е като вятър, който ...”. Практиката 
показва, че децата от по-голямата възрастова група се изразяват по-добре, по-гладко, по-смислено и дават 
повече отговори от по-малките.  

Ако отнесем казанато по-горе към видовете отговори, би изглеждало така. Резултатите при категориал-
ните отговори отразяват реално повишаване с възрастта, т.е. – с увеличаване на възрастта се увеличава и дет-
ската чувствителност към стиловите музикални категории. Обективно-аналитичните отговори не показват 
трайна връзка с промяната на възрастта, тъй като приемаме, че те се срещат при по-образованите в музикално 
отношение деца. Обективно-глобалните и асоциативни отговори отбелязват постепенно увеличение с въз-
растта. Афективните отговори намаляват с нарастване на възрастта, тъй като такива отговори се дават от деца 
с по-малък музикален опит.  

С възрастта се увеличава детската способност да се класифицира музиката като принадлежаща към 
определени стилове (поп, фолк, джаз). Децата от всички възрасти, дават трайновисоки пропорции на обек-
тивните реакции към музиката. За да се усъвършенстват естетическите реакции на децата спрямо музиката, 
трябва да се положат усилия, отнасящи се до възпитание на детската чувствителност към музикалните 
стилове, както и музикалните предпочитания, засягащи развитието на естетическия опит у децата. 
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Abstract: The role of art as a form of knowledge is decisive in the preparation of the young listener as 

artistically and aesthetically educated audience. Today`s world creates new types of arts and new surrounding for 
people. That`s why the family, the nursery school and the school have to provide conditions for creative interaction 
with reality.Through the musical-pedagogical process and the variety of forms for out of class activities we realize 
effective musical life.  
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Съвременният свят е свят на масовата комуникация, която ражда нови видове изкуства и което е най-

същественото, постепенно създава ново обкръжение, в което съществува човекът. Създава се ново отношение 
към произведенията на изкуството и често пъти те се избират не според художествените им качества, а според 
канала на разпространението им. Трябва да се замислим как да се преборим със звучащата окръжаваща среда, 
където музиката, наречена “поп фолк”, се е превърнала в стока за масово потребление и забавление. Още пре-
ди да започне музикалното обучение в детската градина и началното училище, децата са музикално деформи-
рани. Ето защо, пред нас стои въпросът за художествената комуникация при децата. За да се разкрият социал-
но-педагогическите функции на музикалното изкуство е нужно взаимодействие между масовата и художест-
вената комуникация. Всичко започва от детството. Първите навици за творческо общуване с действителност-
та, първите контакти със загадъчния свят на прекрасното стават в детството – семейство, детска градина, 
начално училище.  

Ще насочим вниманието към детската градина и училището, където протича музикално-педагогиче-
ският процес. Детската градина е мястото, откъдето музикално чувствителната личност следва да “проходи”, 
за да достигне върховете  на истинския успех и слава или просто да покълне любов към музиката. Затова там 
музикално-педагогическия процес трябва да протича в условия на изграждане у децата музикална компетент-
ност, като преходът и координацията между съставящите я компоненти музикална ориентираност – музикал-
лно възпитание – музикална образованост, се извършва в процеса на индивидуална и групова музикална дей-
ност. Така в условията на преднамерена или непреднамерена ситуация чрез различните форми на музикална 
дейност децата осмислят по-общите отношения – музикално произведение, характер, настроение, музикално-
изразни средства, което е предпоставка за успешно овладяване на музикалните понятия по-късно в училище и 
същевременно критерий за преминаване на по-висок етап на музикално мислене. Това осигурява бъдещия 
ценител на музиката, добрия слушател, а не просто зрител. 

Но за да го подготвим като утрешна публика, още от детска възраст трябва да положим необходимите 
усилия за това, което се отнася до формиране и развиване на основните музикални способности. Работата в 
тази насока се планира и провежда, като винаги се има предвид, че музикалните способности не съществуват 
и не се проявяват изолирано и независимо една от друга. Напротив, те възникват, проявяват се и се развиват 
“съразмерно” и то под действието на музиката, на музикалните възприятия. Затова при възприемането и 
слушането на музика, трябва да запознаем младия слушател с такава литература, която да бъде във връзка с 
чувстването и осъзнаването на жанровите особености на произведенията, със стила на композитора и 
натрупване на музикално-слухови представи за някои основни музикални инструменти и музикални състави, 
с тяхната форма и звучене. Рано създаденият траен интерес и любов към музиката постепенно ще прераснат в 
жизнена потребност и духовно богатство. 

В развитието на музикалната култура, както и във формите на възприемането и общуването на отдел-
ния човек с музиката се очертават два пласта: на непосредствено-слуховото възприемане, възпроизвеждане и 



 

съчиняване на музика, без да се озъзнават закономерностите, които лежат в основата на изразните и средства; 
на възприемане, което се основава на осъзнаването на звуковата тъкан и използването на системата от знаци 
(ноти). Устното, непосредствено-слухово общуване с музиката е достъпно за всеки човек. За него не са необ-
ходими училище и учители-специалисти. Такъв е пътят на възникването на народнопесенното творчество. По 
такъв непосредствен път общуват с музиката огромното мнозинство от хората. Но аналитичното вникване в 
музиката и усъвършенстването на нотната система изведе музикалното изкуство от простата едногласна 
песен и го издигна до фугите на Бах, симфониите на Бетховен, Чайковски и Шостакович. Бедна и ограничена 
би била музикалната култура на съвременния човек, ако тя не бъде изведена извън границите на непосред-
ствено-слуховия етап. Тази роля се пада на училището. 

На училищната възраст, границите на която са твърде широки, дължим най-незаличимите естетически 
впечатления. Затова, ако искаме да видим подрастващото поколение интелигентно, ние трябва да породим у 
него необходимостта от общуване с музиката, да потърсим правилните насоки и разумно осъществяване на 
музикалното възпитание, което ще осигури промяна в музикалното поведение на младото поколение. Тук  
определяща е ролята на учителя по музика. Той трябва да управлява познавателната активност на учениците. 
Осигурявайки емоционална заангажираност спрямо произведения, чиято форма е не съвсем достъпна, но пък 
за сметка на това съдържанието им абсолютно съответства на техните предпочитания, ще заслужи доверието 
на аудиторията и ще ги спечели като утрешна публика. От голямо значение е тематичният строеж на учебната 
програма, подбора на подходящи средства за педагогическо въздействие върху цялата сфера на духовния 
живот на детето, защото системата за музикални знания, построена в определена последователност, позволява 
целенасочено да се ръководи процеса на музикалното възпитание на  учениците. Да се научат децата да 
слушат съвременна музика е сложна задача. Това може да се направи постепенно, изхождайки от традицията. 

Тъй като информацията днес играе много важна роля и се явява съществен фактор за модерната орга-
низация на обществото, учителят по музика трябва да се интересува от съвременния репертоар не само в кон-
цертната зала, а в целия концертен живот, от музиката, която звучи по радиото и телевизията, т.е. да обогати 
своите лични представи, защото разбирането между хората и произведенията на изкуството зависи до голяма 
степен от количеството налична информация за тях. Връзката между произведенията на изкуството и техния 
потребител-слушателя е много сложна. За привличането на публика съществена роля играят и добре познати 
имена в поп и рок музиката, които всячески ще задоволят нейните потребности. Техническите средства водят 
до нови възможности за обогатяване на музикалното образование със слушане на действителната звучаща 
музика – в живо изпълнение  или чрез запис, което позволява да се разшири свободното музикално общуване. 
Чрез богати форми на извънкласна дейност също се осъществява пълноценен и ефективен музикален живот 
(музикални школи, музикални студия, вокални и инструментални формации, училищни хорови формации). 

Освен в концертната зала, музиката излезе на площада, влезе в клубовете, в дискотеките. Разчупи се 
канона на концертния живот. Това създава възможност чутото и видяното да бъде подложено на дискусия в 
училище. По този начин се предизвиква интерес и се въвличат много съмишленици. 

Хит парад на нов видеоклип на популярен изпълнител в определен жанр е също подходяща форма на 
музикално общуване, както и организирането на “свободни” концерти в училище, представящи музика от 
средновековието до наши дни с участието на певци, оркестри, солисти, поп и рок изпълнители, фолклорни 
състави. Така се разчупва невидимата бариера между слушатели и изпълнители. Сливането на двете групи 
дава възможност за широко съучастие и на публиката. Изживяването може да бъде фантастично и да 
предизвика емоционално и интелектуално задоволство. 

В педагогическия процес непосредствения диалог  с аудиторията не всякога е задължителен.Формата 
на общуване зависи от характера на личността. Дали ще е диалог или поетичен монолог за любима музика, 
важното е децата да се приучат в крайна сметка да се отнасят към музиката като към живо същество. Нашата 
задача е да подготвим младия слушател, защото на нас ни трябва художествено и естетически образована 
публика. И тук ролята на изкуството като форма на познанието е решаваща. 
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Abstract: Authors prove the benefit of pervading of impressionism and expressionism into the artistic activity 

of children from I to IV class.The unity of the perceptive and the intellectual in respect of the aesthetic leads the 
author to the conclusion that road of the artistic cognition is not the same as that of the scientific cognition. The 
authors prove that of the perceptive and the rational come together in parallel in the artistic reflection of children is 
art.The authors reveal the structure of categorizing of aesthetic taste, trying to find, at the same time, connection with 
the aesthetic needs of children.The direct ’spontaneous’ response of children when evaluating reveals yet another 
feature – their intuitive nature.By the results of the experiment the authors prove that works of art impressionistic and 
impressionistic psychological suggestion could be made use of in the learning process.Their proximity to children’s 
drawings help their free acquisition by younger students.  

 
Key words: artistic activity, composition decisions, impressionistic works of art, painting techniques, 

harmony, optical effects, nuances, vividness of colours 

 

 
Художниците формират в края на XIX и в XX век импресионизма, експресионизма и въз основа на ста-

ри традиции създават нови оригинални творби - творби, които налагат новите им виждания, бурно навлизат в 

културния свят, променят различните художествени стилове и направления в него, променят художествения 

свят и постепенно проникват в различните негови системи, едната от които е художествено-образователната. 

През този период подходите за третиране на действителността са много различни; изразните средства, стари и 

нови живописни техники също, а това е важно за възпитателния и образователния процес на учениците и за-

познаването с тях може да обогати знанията и уменията им. Особеностите на цветовото построяване на обра-

зите от действителността се определят от много фактори: идейното съдържание на произведението, епохата, в 

която твори художникът, националната му принад-лежност, неговият темперамент, възможностите на използ-
ваните живописни техники. Всяка епоха е отдавала предпочитание на определени жанрове и техники. Затова 

в разработката и провеждането на експериментите, свързани с импресионизма и експресионизма, при пред-

ставителите на тези стилове има специфично използване на изразните средства и начина им за използване, с 

помощта на които се изгражда нов тип художестве-на хармония. 

Различните представители се отличават с творческото си поведение и строго индивидуален подход, 

въпреки че са в рамките на точно определен стил. Изобразителният подход в живописта може да бъде различ-

на тенденция в една или друга насока – плоскостно-декоративен или обемно-пространствен. Най- добри 

примери за това дава кавалентната живопис, при която може да се постигне особено разнообразие на 

съдържанието и различна разработка на формата с помощта на изразните средства. Основни художествени 

средства на живописта са цвета в тясно единство със светлосянката и линията. Това стилово многообразие 

привлича не само специалисти и художествено творческата интелигенция, а и различни по възраст деца, 

което подсказва, че може би тези изкуства са достъпни и разбираеми за тях. 

 Целта на изследването е да се докаже проникването на импресионизма и експресионизма в детската 

изобразителна дейност в началното училище. Задачите на изследването са насочени към: търсене на ориги-



 

нални композиционни решения, подчинени на тези видове изкуства; усвояването на специализирана терми-

нология; навлизане в света на професионалните изкуства и използването на стилистичното им разнообразие 

за обогатяване детските творби; използане на мотиви от действителността и различните видове изкуства, под-

чинявайки ги на импресионистичните, експресионистичните начини на изобразяване (полагане на живопис-

ни мазки, линии); задълбочаване и усъвършенстване на цветовия анализ при стилистично разнообразни твор-

би; емоционално използване на цвета за изразяване чувства и мисли чрез нови изразни средства и техники. 

Учениците могат да обогатят стиловите си умения, тъй като изразните средства са строго специфични 

и различни при двата стила, начините на работа също. Полагането на цветовете и линиите за композицион-

ното изграждане на творбата са различни. Трябва да се отдели време за усвояване на новите понятия по 

цветознание и за упражнения, свързани с получаването на допълнителни цветове, на нюанси и оттенъци, като 

се използват различни техники, подчинени на импресионизма и експресионизма. Целта на екперимента беше 

не само в упражнения за смесване на цветове, а главно придържане към конкретната характерна цветова 

цялост, откриване на сложни цветови съчетания в натурата и отразяването им в живописта чрез смесване на 

цветовете и техниките. 

Задачата за използване оптичното въздействие на цветовете създаде много възможности за творческо 

прилагане от учениците на вече усвоените знания от съпътстващите упражнения. Те успешно използваха 

предишния си изобразителен опит. По този начин се постави началото на систематизирано бъдещо обучение 

по цветознание. Запознаха се и със специализирана терминология – импресионизъм, експресионизъм, пленер, 

дивизионизъм, оттенъци, нюанси, колорит, хармония, контраст, живописен тон, светлосила, наситеност и др. 

Учениците получиха нови знания за богатата цветова палитра, които стоят в основата на импресионизма и 

експресионизма. Както при музиката в понятието музикален тон се включва неговата височина, сила, тембър 

и начин на възпроизвеждане, така и в живописта в понятието живописен тон се включва неговата светлосила, 

наситеност, оттенък и начин на полагане. Резултатът е по-силно психологично въздействие на творбите. При 

покриването на рисувателния лист учениците използваха мазки.  

Учителят е длъжен да обясни, че навсякъде трябва да има нюанси и оттенъци, защото тяхното взаимно 

влияние определя цялото цветово единство и завършеност на пейзажите. Той трябва да насърчава учениците 

да живописват направо с боите, защото линията на молива изсушава живописта. Вниманието обикновено се 

насочва към правилността на контурната рисунка, а като правило се изплъзва най-същественото в задачата – 

съпоставката на цветовете, тяхната изразителност, пространственото въздействие, на което се обръща 

внимание. При работа с боите трябва да се създава навик у учениците да правят контурните рисунки направо 

с четката и боите, за да бъдат те по-изразителни. 

Експериментално-изследователския подход в основата си имаше за цел да изследва различните 

явления, свързани с импресионизма, експресионизма и да докаже трайното им присъствие в учебния процес.  

В процеса на изследването преди всеки урок бяха проведени анкети и анализирани рисунки от предишни 

уроци, които по тематика се доближават до тези, предвидени в експеримента. След него също бяха проведени 

анкети с всички ученици и работите им бяха анализирани и сравнени с тези преди експеримента. При 

съпоставяне на резултатите се констатира: 

В експерименталния урок за импресионизма участваха 32-ма ученика. На 10 въпроса преди урока 

дадоха общо 124 пълни верни отговори или средно 38,6 % от класа; след експерименталния урок 207 пълни 

верни отговори или 64,7 % от учениците. Непълните верни отговори бяха 93 преди урока или средно 29 % , а 

след урока 98 или 29,1 % .  Положителна е промяната при грешните отговори - 100 преди урока или 31,3 % от 

учениците, а след експерименталния урок - само 20 или 6,2 % . Грешните отговори намаляха с цели 25,1 %. 

Това беше съчетано и със 100 % използван стил на импресионистите в 32 пейзажа. 

В експресионистичния експеримент участваха 28 ученика. На 10 предварителни въпроса верните 

пълни отговори бяха общо 103 или 37 % от учениците, а след експерименталния урок те бяха 248 или 88,3 % 

от учениците. Непълните верни отговора бяха преди урока 106 или 37,7 % на учениците, а след урока 24 или 

8,6 % . Грешните отговори преди урока бяха 81 или 25,3 % , а след урока 8 или 2,8 % от учениците.  

От експерименталните изводи се вижда, че е добре учителите да изпозват произведения на съвременни 

автори в учебните си програми. Затова се правят следните изводи и препоръки:  

1. Посещение на изложби за запознаване на учениците с произведенията на съвременни художници 

импресионисти и експресионисти с регионално и национално значение. 

2. Използване стиловото разнообразие на художниците за обогатяване на композиционните решения на 

учениците и смелото им прилагане при участия в изложби. 

3.Свободното усвояване на специализираната терминология. 



 

4. Оригинални начини на използване на експресионистични изразни средства с помощта на точки, 

мазки и др.  

5. Създаване на произведения в хармония или дисхармония. 

6 Използване техника “alla prima” в учебната дейност по подобие на импресионистите. 

Естетическите възприятия непрекъснато се развиват и усъвършенстват у учениците, ако се възпитават. 

Колкото по-правилно се регулира този процес, толкова повече той излиза извън границите на ограниченото 

възприемане на багровото богатство на действителността, толкова повече се разширява диапазонът на 

естетическите чувства, породени от съприкосновението с изкуството. 

Непринуденият допир на учениците със стиловете в изкуството допринася за разширяване на 

изобразителната им грамотност и изразителност чрез използване на стари и нови изобразителни техники, 

подпомага ги по-лесно да разберат въпросите от цветознанието да решават по-сложни изобразителни задачи, 

да проявяват и развиват творческите си способности. Рисувайки, те творят красота и това им доставя 

удоволствие и естетическа наслада. 
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Abstract: The author views the problem of using Fine arts with their diversity of morphological and 

anthropological forms for eliminating the deviations and distortions in the development of speech in students.The 
basic task in creating methods and methodologies for concrete overcoming of the speech distortion, for education and 
re-education of the students with logopatia in Fine arts lessons. The correction work in the psychic development has 
a transient character and the inhibitions might be eliminated with the aid of the fine art. The results of the author’s 
experimental work include the recent 5 years and allow making valuable conclusions and recommendations for using 
new methodology in arts lessons. 
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В резултат на сложната и съгласувана работа на сетивните органи и на познавателната дейност на уче-
ника в мозъка възникват образи от обективния свят. И мисленето, и фантазията се развиват в творческата дей-
ност. Без преобразуваща творческа дейност на мисълта би било невъзможно да се възприемат закономерните 
връзки между явленията и събитията. Образът и мисълта са винаги в неразривна сплав. Великият испански 
художник Франциско Гойя казва, че фантазията лишена от разума, създава чудовища, а обединена с него, тя е 
майка на изкуството и източник на неговите чудеса. Възниква въпросът може ли да се използват произ-
ведения от изкуствата за обогатяване на памета с образи, кои са ония връзки (късчета), които можем да съеди-
ним и използваме за преодоляване и рехабилитация на функционалните дислалии (фонетично нарушение на 
речта). Целта е в теоретичен аспект да се докаже полезността от връзката на изобразително изкуство с дефек-
тологията, нейната насоченост към изучаването на характерните особености в развитието на учениците, ро-
дени с психофизически или с придобити в ранното детство дефекти и недъзи и изясняване на методологията 
за тяхното отстраняване. Самата рехабилитация се разкрива в съдържанието и методите на учебно-възпита-
телната работа с аномалните деца в часовете по изобразително изкуство, насочена към: възпитание на поведе-
нието в творческия процес; емоционално възпитание под въздействие на постигнатите резултати; нравствено 
и естетическо възпитание. 

Целта  и  задачите на корекционната работа в часовете по изобразително изкуство включва преодолява-
нето на социалнопсихичните отклонения при аномалните, както и тяхното правилно личностно формиране и 
развитие. Можем да диференцираме следните няколко основни задачи на корекцията: профилактика на ано-
малното развитие в часовете по изобразително изкуство, съдържаща се в създаването на условия за недопу-
скане на по-нататъшни отклонения и деформации в развитието на учениците; корекция на неадекватно сфор-
мирани представи, знания, навици, привички, умения, ценностни ориентации, личностни черти и др.,  пре-
одоляват се наличните отклонения, присъщи на даден тип аномалност с помощта на изкуствата; корекция на 
висшите психични процеси и функции, на емоционално-волевите характеристики на учениците, проявени в 
творческия процес; развитие и правилно формиране на личността чрез усвояване на различни техники на аде-
кватни морални, поведенчески, изобразителни и други навици и умения, изградени в творческия процес. 

Често явление е учителите неправилно да причисляват учениците, произхождащи от слабообразова-
ните и малокултурните слоеве от населението, към обекта на дефектологията. Този подход от учителя не е 
приет за причисляване на учениците към различните видове изкуства на подобен принцип. Изследването 
разкрива в дълбочина процеса на естественото развитие на ученика, определен от проявите на спонтанна 
самокорекция и автокомпенсация, стимулирани от близкото социално обкръжение на ученика, от неговите 



 

съхранени функции и способността за натрупване на опит творейки. Смята се, че нормално развиващите се 
ученици възприемат най-вече изящните изкуства, слабообразованите и малокултурните слоеве-приложните, а 
надарените ученици – декоративно-монументалните изкуства. 

Обобщаването на посочените по-горе фактори позволява да се изведат две важни условия за възник-
ването на аномалии в развитието: 1) наличието на дефект с определени количествено-качествени параметри и 
с траен характер; 2) отсъствие на ранна психосоциална корекция и компенсация на дефекта, профилактиращи 
аномалното развитие. Учениците не са посещавали детска градина или специализиран кабинет. Известно е, че 
аномалиите в сферата на човешката реч не могат да се преодоляват самостоятелно и задължително изискват 
логопедична намеса, особено при усвояване на специализираната изобразителна терминология. Задълженията 
на учителя са:  изучаване причините за възникване, патогенетичните механизми на развитие, структурата и 
съдържанието (симптоматиката) на речевите отклонения, степента на тяхната разпространеност; създаване 
методи и методики за конкретно преодоляване на речевите нарушения, за възпитание и превъзпитание на 
учениците с логопатии в часовете по изобразително изкуство; изучаване етапите във формирането на правил-
на реч под влияние на логопедичното въздействие, с помощта на произведения на изобразителното изкуство; 
планиране профилактика на речевите нарушения без промени в учебното съдържание. 

В учебния процес по изобразително изкуство се диференцират две основни форми на дислалията – 

функционална и органична. Наблюдават се случаи и на смесени форми на дислалия. Дефектите на речта при 

този тип дислалия имат за основа сензорни или моторни (често и комбинирани) дисфункции. В изобра-

зителното изкуство те се засилват и от нова терминология, в която са навлезли много чуждици като: импре-

сионизъм, експресионизъм, поп-арт, кинетични изкуства, кобра, графити, минимализъм, боди арт, лендарт. В 

часовете по изобразително изкуство на първо място сред симптомите на моторната алалия се нареж-дат 

отклоненията във фините артикулационни актове, в координацията, последователността и превключва-нето 

на речевите движения. Поради това ученикът алалик трудно изговаря думата, съкращава я (живописвам - 

жисвам) или я променя значително (модус - моделирам). В речевия поток наред със скандираната реч, 

типичната забавеност на изказа и нарушената мелодика се наблюдават речеви персеверации и 

многовариантност на една и съща дума или израз (модис, моди, мод, модаквам и др.). 
Изследвания в началните училища на град Добрич през последните 5 години са установили следните 

резултати при 7-11 годишни ученици, засегнати от речеви дефекти: за уч.1996-1997 г. – 15%, 1997-1998 г. – 
21%, 1998-1999 г. – 18%, 1999-2000 г. – 24%, 2000-2001г. – 27%. В часовете по изобразително изкуство се на-
блюдава трайно увеличение на дислаличните отклонения. Наблюденията ни показват, че около 20-27% от 
учащите се в началните класове са с дислалични нарушения на речта. Приведените данни сочат голяма раз-
пространеност на дислалиите, от което следва, че усилията на учителите специалисти, на логопедите трябва 
да се насочат към ранното преодоляване на този дефект на речта. 

Нарушенията от дислаличен тип се диференцират в няколко групи в зависимост от това кои фонеми са 
засегнати. Обособяват се ротацизъм – неправилно произношение на фонемите Р и Р' – рисувам, режа, разте-
глям, роня, ръб, равнина; ламбдацизъм – нарушение в произношението на Л и Л'– лепя, ловя, лист, лице, лоб, 
линия, лак и др.; сигматизъм - С, З, Ш , Щ, Ж, Ц, Ч-скулп-тор, клуб-тор, зелен-селен, шило-сило, щипка-
сипка, жълто-шълто, цвят-свят и т.н.; гамацизъм Г и Г' – графика-гафика-гатика, грозен-гозен, гребен-гебен. 
Когато съответните фонеми се заменят с други подобни по акустични и артикулационни признаци и това не 
отговаря на езиковите норми, говорим за параявления (параротацизъм, параламбдацизъм и др.), които осо-
бено се засилват с навлизането и на чуждици в изобразителната терминология – като импресионизъм, експре-
сионизъм, поп арт, оп арт и др., чието значение за ученика е неясно. Най-добри резултати тук се получават, 
когато ученикът свързва своите съждения с техниката и технологията, която използва. Този етап предполага 
работа над свързаната реч в различни ситуации - диалогична, разказ по нагледни или вербални опори, съчи-
нение на свободни изобразителни теми в условията на речевата комуникация. (“В зоологическата градина”, 
“Каменна джунгла”, “Весели игри”, “Цирк”и др.) 

В процеса на изследване се направиха следните изводи: добри резултати се постигат когато се върви по 
пътя на познато-непознато, от елемантарно композиционно изграждане към сложно; за формиране на правил-
на реч да се започне с ученически произведения; при разглеждане на професионални произведенияда се търси 
връзката примитивизъм – академизъм – импресионизам – оп арт изкуства; от плоскостни форми към обемни.  

I етап - работа с произведения на учениците (натюрморти). С помощта на натюрмортите, изобра-
зяващи отделни предмети може да се проверява: точност на учениците, памет, представи, обобщителни въз-
можности. При работа с натюрмортите се предявяват следните изисквания: изследването да започва с напъл-
но познати изображения, които могат да се делят на групи (не повече от три); в натюрморта да изобразяват по 
един предмет; предметите да бъдат в еднакви размери и разцветки; изключване на излишен предмет. При то-



 

зи метод се използва натюрморта, на които са изобразени 4 предмета, например: колело, топка, камионче, 
чанта и др. Три от предметите се отнасят към една категория играчки. Ученикът трябва да нарисува този от 
предметите в тази група, който е излишен. За учениците с нормална реч рисуването на натюрморт с 
отстраняване на предмет се превръща в изобразителна игра (в случая чантата е излишния). 

II етап – изследователска работа с използване на сюжети – работя, пея, стрелям, возя се. Използват 
се като нагледно средство картини по избран сюжет. Осъществява се връзка сюжет – композиционно решение 
– ученик.  

III етап – работа с произведения на графиката – със серия от илюстрации. След него се оказва, че е 
необходимо да се формират пространствените понятия у учениците. 

IV етап - формиране на понятия за пространство и време. Ориентирането в пространството у учени-

ците е силно нарушено, откъдето произтича необходимостта от специални упражнения. Такива пространстве-

ни понятия като тук-там, близо-далече, отгоре-отдолу, отпред-отзад, отляво-отдясно, упражнения, съчетани с 

творчески действия най-пълноценно се осъществяват при рисуване на пейзажи и се затвърдяват по време на 

самостоятелна работа. С помощта на пейзажа могат да се развият и представите за време. „Ясно" и „мрачно" 

време – светъл и тъмен пейзаж, „тихо" – в хармония и „ветровито" – дърветата са наклонени, „сухо" и „дъж-

довно" – светъл охров пейзаж и тъмно небе и др. Наблюденията за времето продължават при рисуване на 

пейзажи, свързани със зимата, пролетта, лятото и есента. Обръща се внимание, че през пролетта слънцето 

изгрява по-рано и залязва по-късно, т. е. че на небето то е по-дълго време, отколкото през зимата. През зимата 

небето е по-сиво, рисува се с по студени цветове, през лятото с по-топли, рисува се в топла нежна гамо, 

пролетта – в хармония, а есента в тежка плътна сиво-червена гама.  
V етап – усъвършенстване на моториката се осъществява в часовете по моделиране (скулптора). По-

важни дейности за осъществяване: по време на моделиране се усъвършенства ритъмът на движенията, които 
се съчетават със словесни изказвания, съпровожда се изговаряне с анализ на малки пластики или демонстра-
ция на учителя – пълен показ; следи се за съзнателното извършване на операциите, помага се на учениците да 
осъзнават връзката между операциите и целта; разчленяват се по-сложните операции на етапи; изисква се от 
учениците да разказват за вече извършените операции и в словесна форма да посочват по-важните моменти 
от предстоящата за извършване операция; проучват се възможностите да извършват анализ на процеса на 
движението, да откриват грешките си и да им се предоставя възможност сами да ги отстраняват. Ученикът се 
поставя в условия, които го принуждават да работи в исканата насока; да свързва анализа с произведението. 
Така той преодолява вредния навик да бърза и да допуска грешки при разграничаване звуковия състав. 

Корекционната работа на учителя по изобразително изкуство с учениците през периода 7-10 годишна 
възраст се достига до трето ниво на речево развитие. Разговорната реч стана по-разгърната и по-свободна при 
I клас-57%, II клас-63%, III клас-72%, IV клас-81% от учениците алалици. Тук предизвикват интерес и 
изводите за творческата работа на учениците. I клас - слаб интерес към произведения на изкуствата и за 
работа в час, при 48% от учениците алалици, II клас имаме намаление на 19%, III клас – 7%, IV клас – 2%. 
Има трайна тенденция за засилено внимание на ученика алалик при анализ на произведения и повишаване на 
творческата активност. Грешките не са израз на неграмотност или на диалект или език и могат да се преодо-
леят в часовете по изобразително изкуство; за всеки ученик речевия дефект има своя специфична етиология и 
структура и с използването на индивидуални корекции може да бъде преодолян; при изложение на знанията и 
по време на самостоятелната работа да се даде на учениците по-голяма свобода за анализ, сравнение и синтез; 
да се използва достъпна специализирана терминология; умствените действия да се осъществят чрез пред-
метно-практическа дейност, после нагледно-образна и най-накрая в абстрактна форма.  

В практически план учителите по изобразително изкуство могат да използват различните видове 
изкуства и прилагайки различни изобразителни методи да спомогнат за психосоциалното развитие на 
ученика, отстранявайки речевите нарушения. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Андреев Я. Колективната работа в помощното училище. София, УИ ”СВ.Климент Охридски”, 1995 
2. Василева Н., Карагьозов, Н. Съвременни проблеми на специалната педагогика. Ш, УИ Епископ К.  
       Преславски”, 1999 
3. Паламарчук В.Ф. Школа учит мыслить. Москва, Просвещение, 1987 
4. Полякова Т. Анализ затруднений в педагогической деятельности начинающих учителей. М,Педагогика,  
        1983 



 

 РЪКОПИСНИТЕ УКРАСИ –  ЦЕННО НАСЛЕДСТВО И СРЕДСТВО 

ЗА ЕСТЕСТИЧЕСКО ОБОГАТЯВАНЕ НА  ЖИВОПИСНИТЕ, ГРАФИЧНИТЕ  

И ИЛЮСТРАТИВНИ РЕШЕНИЯ 

 
Велико И. Вълчев  

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГЛ. АС. ВЕЛИКО И. ВЪЛЧЕВ, ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ  
“ЕПИСКОП К.ПРЕСЛАВСКИ”, ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ ГР.ДОБРИЧ; ТЕЛ.(+359 58) 603209,  E-MAIL: 
PEDCOLLEGE@DOBRICH.NET 

 

 

MANUSCRIPT DECORATIONS –  A VALUABLE HERITAGE AND A MEANS  

FOR AESTHETIC ENRICHMENT OF PAINTING, GRAPHIC AND  

ILLUSTRATION REALIZATIONS 

 
Veliko I. Valchev 

 

Abstract: The author is interested in the psychological aspect of calligraphy, and particularly its development, 
using non-conventional  materials and instruments in the process of study such as inks, quills, calamos (reed pens); 
the problems arising from this in the construction of the text body with cinnabar, shells, horn; the new imitative 
means children use and their attitude to the calligraphic art.To find answers to these problems, the author 
successfully used a comparative investigation including 6 schools and analyzing over 2 000 pictures drawn by 500 
children (7-12 years old). The results from the experiment proved the benefit from introducing calligraphy in the 
pictorial art classes at school. Calligraphy opens up new opportunities for the use of interesting decoration, enriches 
the artistic activity and stimulates creativity. 
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Проблемът за усъвършенстване на калиграфските умения и навици се явява един от най-сложните в 

психологически и теоретичен план за изследване. Трудност представлява изследването, координацията на 
движението на ръцете с инструментите върху изобразителното поле, обусловена от продължителността на 
времето за обучение в условията на изобразителна дейност. Учителят трябва да вземе под внимание по какъв 
начин полето участва при изграждането на плоскостното изображение на буквите. Изобразителното поле мо-
же да бъде с “правилни граници” или с “неправилни граници” с различни големини, т.е. в коя част на полето 
ще има текст, как този текст ще бъде свързан с илюстрацията. Полето е основа на графично изобразената 
буква и неин елемент. То участва не само в изграждането на буквата, но влияе също така и върху възприе-
мането и; със своята структура осъществява връзка между повърхността и изображението. Усъвършенства-
нето на естетическото възприятие се усеща най-вече когато анализираме ансамбълът на цялата шрифтова кар-
тина на надписа. Буквите, анализирани поотделно, разкриват редица закономерности и графически тънкости в 
изграждането им. 

В процеса на обучението трябва да се отчитат няколко обстоятелства: изясняване на наличния опит на 
учениците за краснопис; изясняване на връзките с други изкуства и дисциплини (изкуствознание, психология, 
методика, бионика и др.); разкриване на практическите страни, които могат да се използват от рисуването и 
чертането за подпомагане усвояването на краснописа. Творческата дейност на учениците се свързва с 
използването или създаването на нови шрифтове, знаци (от логотипов характер), неразривно свързани с 
ръчното изпълнение на графиката на всяка буква. Процесът на усъвършенстване на навика свободно да се 
изписва графичен знак се затруднява от сложната по характер конструкция. Учениците се стремят да 
автоматизират действието на ръката с дадения инструмент (перо, перодръжка, писалка и др.). 

Заложените по време на експеримента навици и принципи, регламентиращи точното движение на 
ръцете, се подчиняват на две равнища на готовност: способността да се изписват вертикални прави линии, 
кръгове и с тях да се изгради проста форма; висша готовност да се използват сложни движения на ръцете като 
се подчиняват на определени конструктивни цели без да се допускат грешки. Необикновената функция в 
системата за координиране движението на ръцeте изпълняват очите. Те следят за осъществяването обратна 
връзка между бързина на движение, неговия резултат и централната нервна система. Експериментът има за 



 

цел да покаже, че още в началното училище (I-IV клас) може да се започне с усвояването на краснописа, 
който в по-горните степени да се доусъвършенства. 

Основно се използват два метода за обучение. Първият метод се състои в това учителят да постави уче-
ниците в проблемна ситуация, като им даде задача без да определя пътя за решението и.  Вторият метод се 
състои в набелязването на начините и пътищата за решение на дадената задача. От двата метода практическо 
значение за учениците има: изясняването на темата; правилата на изписване на знака; определянето на обекта 
за изписване; мисловен анализ на последователността на използване на операциите; изпълнение на 
графическата форма на буквите; анализ и оценка на резултата; анализ на усвоената терминология. 

Правилното построяване на буквите винаги затруднява учениците. Как резултатите от практиката да се 
превърнат в ясни и системни теоретични закони за изграждането на буквата е основна задача, с която се за-
познават учениците. Ето защо в нашето изследване показваме ползата от въвеждането на калиграфията в изо-
бразителната дейност на учениците: да  ги въведем в света на шрифтовете и проследявайки пътя на развитие-
то на писмото да изяснят развитието на формата на буквите; да се осигурят условия за работа с различни 
инструменти и материали за писане; да разберат ползата от умението да скрепяват мислите си в графична 
художествена форма чрез видими знаци; да открият красотата на ръкописните шрифтове и индивидуалната 
красота на всяка буква; въоръжени с точни познания да избират за всяка своя творба съответния шрифт и да 
засилят връзката между съдържание и форма; мястото на калиграфията като изкуство по естествен начин да 
се впише в изобразителната дейност на учениците; развиване на способността да търсят оригинални шрифто-
ве – по монети, в ръкописи, икони, паметници, в илюстрирани произведения, в декоративно-монументални 
изкуства, в приложните изкуства, в дизайна и рекламата. 

Основна задача на изследването е да мотивира необходимостта от изучаване строежа на ръкописните 
букви, правилното и красиво изграждане на формите им и търсене на нови графични решения. Заедно с това: 
умението да се изпишат красиво буквите; възможността учениците да навлязат в света на различни разно-
видности на шрифта и в неговата история; да се запознаят със съвременни творци на шрифтове; да вписват 
свои мисли в рисунки върху пластики, като ги подчиняват на съдържанието и формите им; да се докаже въз-
можността да пишат с инструменти и да използват различни видове писмени материали за разкриване  гра-
фични тънкости; изграждане на чувство за форма и придаване на буквите изящество и монументалност. 

В процеса на изследването се вписва и теорията на В.Кандински, според която движенията се увиват 
около човека – игра на хоризонтални и вертикални щрихи и линии, които в зависимост от движенията клонят 
към различни посоки: игра на трупащи и разсейващи се цветни петна, звучащи ту високо, ту ниско. По същия 
начин “звучат” и различните по големина и дебелина прави линии и цветни букви, защото те се изграждат от 
линии в различни посоки. При буквите гредите са линейни форми с различно “напрежение”, при които могат 
да се разграничат три типични вида прави – хоризонтални, вертикални и диагонални. Хоризонталната линия в 
ученическите представи отговаря на линия или плоскост, върху която стои или се движи човек. Тя е студена 
носеща основа и може да се определи като най-концентрираната форма на безкрайната студена възможност за 
движение. Външно и вътрешно напълно противоположна е вертикалната линия, тя е най-концентрирана фор-
ма на безкрайната топла възможност за движение. Диагоналната линия е концентрирана форма на безкрайно 
студено-топла възможност за движение. Учениците осъзнават, че буквите носят в себе си различни “напре-
жения” и “звучене”. С изписването им учителят непринудено въвежда учениците в света на абстрактното ми-
слене и в света на съвременните изкуства. Целта на вписване на подобни теории при конструктивното изгра-
ждане на букви надхвърля опита да се използват традиционни правила. Тук остава открит въпросът какво 
представлява една проста крива, която служи за връзка между отделните прави. Според В.Кандински тя 
всъщност е права, отклонена от пътя си от постоянен страничен натиск, т.е. пълното отсъствие на правата 
налага твърдението: правата и кривата образуват първично-контрастната двойка линии. 

В калиграфията (краснописа) се използват постоянно съчетания от прави и криви линии с различни 
“напрежения” и “звучене”, с постепенно отслабване на “акцента” или засилване на същия. След упражнения 
те осмислят къде да засилят “напрежението” в буквите така, че да са с по-монотонно или по-нежно звучене, 
могат да използват това звучене, доближаващо се до психологическото въздействие на произведението – 
шрифт и творба зазвучават хармонично.  

Графическите изменения на формите на буквите в българската азбука продължава и днес. Естествената 
еволюция е прекъсната от навлизането на шрифтове, създадени по компютърен път. В училищата е 
преустановено красивото писане (“краснопис”) под влияние на англе’то, дошло от Русия. Постепенно отдел-
ни калиграфи променят първообраза на англе’то и откриват свой почерк – логичен и жизнен, с по-съвременно 
звучене. Такива писари са живописците Ц.Тодоров и Вл. Димитров-Майстора. През периода 1900-1920 г. в 
оформянето и илюстрирането на книги, плакати и други приложни работи се изявяват художници като Ал. 
Божинов, П. Морозов, Н. Петров и др. Под въздействието на Сецесион те създават шрифтове, които са тежки, 



 

недоизмислени и тромави и не се свързват с останалите графични елементи. Н. Райнов през 1925 г. издава 
книгата “Орнамент и буква”, в която показва богатството на стари кирилски шрифтови форми. С нея той вна-
ся ред в оформянето на буквите и показва истинските, майсторските и с вкус направени форми на кирили-
цата. Успоредно с него работят Ив. Милев и В. Захариев. През 1930 г. е направен опит за премахване на бъл-
гарската кирилска азбука и замяната и с латиница. Благодарение на силната калиграфска школа, в която е та-
кава плеяда от художници като Ил. Бежков, Ил. Петров, П. Георгиев, Ал.Жендов, Н.Тусузов, кирилицата 
оцелява.   

Първият етап на проучване има за цел да проучи какво разбират учениците от понятия като азбука, бук-
ви, шрифтове и др. На въпроса кои са създателите на азбуката 96% отговарят: “Братята Св.Св.Кирил и Мето-
дий”, което е похвално. На въпроса кои са създателите на ръкописните шрифтове учениците механично дават 
същия отговор. Те не правят разлика между създателите на азбука и създателите на ръкописните шрифтове. 
Вторият етап има за цел да направи връзка между понятията калиграфията, краснопис, шрифт и ръкописен 
шрифт. През този етап и експерименталната, и контролната група отговаряха объркано и не можаха да раз-
граничат първия от втория въпрос. Стана ясно, че никой ученик и в двете групи не може да посочи име на зо-
граф, миниатюрист или калиграф. Учениците се запознаха с различните видове инструменти и материали, 
които използват съвременните шрифтописци независимо от навлизането на съвременните компютърни 
технологии, които въвеждат шрифтове, измислени от калиграфи и художници. Като инструмент за писане 
перото е продължение на ръката. То играе основна роля за изграждане на ръкописните шрифтове. 

Еволюционното развитие на перата предизвика силен интерес у учениците. В часовете по краснопис те 
научиха за древната история на Сешат – богиня на писмата, изобразена в релеф  в храма на Амон в Луксор 
(XIII в. До н.е.). Още по-голям интерес у тях предизвикаха изработените пера от бронз, мед и сребро в древен 
Рим. Теоретично те се запознаха с развитието на перата и писалките: металната игла за писане върху восъчна 
плоча (Индия); растителни пера – турски тръстикови пера (Персия, 1300 г.); птичи пера – края на 
Средновековието; метални пера – 200 година до н.е. в древен Рим; първата автоматична писалка, изобретена 
от Ф.Фолш, 1822 г.; усъвършенстване на автоматичната писалка – Л.Вотерман, 1884 г-, Ню Йорк; първи 
образец на писалка с малка сфера (сачма) – Л. Биро, унгарец, 1938 г., патентована в 1944 г. в САЩ; 
усъвършенстване системата на Биро-Рейнолдс, 1945 г., САЩ – миниатюрен модел (първи химикалки). 

Учениците се запознаха с начините за подрязване на перата за писане. Практически те се научиха да ги 
заоблят и заострят. Използваха пера с различна форма: обла, широки, право подрязани, подрязани с наклон 
наляво и надясно, остри. Преди основните експерименти учениците имаха възможност да рисуват с тези пера. 
Експериментите предизвикаха у тях силни емоции и имаха игров характер. Първият експеримент имаше за 
цел да докаже, че учениците могат да подбират пера с различна форма и ширина и да изписват различни 
линии – вертикални, хоризонтални наклонени наляво и надясно, наклонени отдясно наляво, извити наляво, 
извити надясно. 

Различните линии с формата и големината си излъчват различни “напрежения” и “звучене”. Учениците 
имаха възможност с метални пера да рисуват различни линии – по-дебели, по-тънки и в различни посоки. 
Силен интерес у тях предизвика възможността да използват перото за изписване на виртуозни линии, пре-
плетени една с друга с различни “напрежения” и “звучене”, получено при различен натиск. В експеримен-
талната група отлично се справиха 78%, добре – 18% и на средно равнище – 4% от учениците. В контролната 
група отлично се справиха 47%, добре – 39% и на средно равнище – 14% от учениците. Те усвоиха навика да 
въртят перата, да изписват вертикални и наклонени греди с различен натиск, да заоблят формите. 

При втория експеримент основни задачи бяха разграничаване на буквите според основните им 
елементи и използване на линии с различни “напрежения” и “звучене”: І група – букви, съставени от прави 
линии: А, И, Е, Т и др. ; II група – букви, съставени от окръжност или част от нея: О, С ; III група – букви със 
смесени съставки: Я, Ю, Р, В, Б и др. Задачата беше да се изпише думи от 3 до 5 букви с еднакво “звучене”. 
От експерименталната група отлично се справиха 70%, добре – 22% и на средно равнище – 6%; при 2% от 
учениците изписаните думи бяха близки до всекидневния им ръкопис. От контролната група отлично се 
справиха 38%, добре – 20% и на средно равнище – 36%; при 6% от учениците изписаните думи бяха близки 
до всекидневния им ръкопис. Учениците се научиха да изписват различни текстове и да свързват буквите. 

При третия експеримент основната задача бе да използват ръкописен шрифт по избор: англе, тлъст 
курсив и кирилица. Тема на урока: “Поздравителна картичка” – за мама, за моя приятел, за моята сестра, брат 
и др. Поставена бе I допълнителна задача: да се впишат текстовете в декоративна украса на картичката като 
се спази условието за синхронно “звучене” (да са в хармония декоративна украса и текст) и ІІ допълнителна 
задача: да се използват два вида материали и два вида инструменти. Учителят планира експеримента да се 
проведе в два последователни урока от по 2 часа: първи 2 часа – изпълняване на декоративната украса; втори 
2 часа -  изписване на ръкописен текст. От експерименталната група отлично се справиха 58%, добре – 36% и 



 

на средно равнище 6 % от учениците. От контролната група отлично се справиха 24%, добре – 32% и на 
средно равнище – 44% от учениците. 

Имайки предвид положителните резултати от трите експеримента препоръчахме на учителите от 6 
училища да включат краснописа в своите учебни планове по изобразителна дейност. С това допълнително 
изследване искахме да доизясним дали може калиграфското изкуство да се използва в масовата практика. 
Анализирахме над 2000 рисунки на 500 ученици от I до IV клас. Резултатите доказаха, че учениците без 
усилие усвояват краснописа и умело го използват в съчетание с рисунки, илюстрации и декоративни проекти. 
Мястото на калиграфското изкуство е в изобразителната дейност. 

Калиграфските умения и навици на учениците успешно се използват за изграждане на декоративни 
композиции с различна ритмика и “звучене” както при краснописа. В някои от рисунките украсата на 
инициала (главната буква) се превръща в сложна композиция от плетеници и рисунки на растения, животни и 
фантастични същества. За учениците украсата на рисунките с красив ръкопис става важен елемент за 
постигане на по-големи естетически резултати. Калиграфското изкуство не е загадка за тях. Не е загадка 
използването на “стоящо” и “висящо” писмо, изравнено отдолу или отгоре. 

Учениците откриха и осъзнаха ползата от “краснописа” за естетическото оформяне на своите 
произведения. При експерименталната група положително отношение към калиграфското изкуство имаха 
92% от учениците, 6% имаха смесени чувства, а 2% не съумяха да осмислят за какво е необходим краснописа 
и неговото място в изобразителната дейност. В контролната група положително отношение към 
калиграфското изкуство имаха 52% от учениците, 32% имаха смесени чувства, а 18% не съумяха да осмислят 
за какво е необходим краснописа и неговото място в изобразителната дейност. Естетическа наслада от 
красиво изписаните букви и текстове изпитват 77% от учениците, 23% със смесени чувства. 

В експерименталната група: 66% от момчетата използваха плътни шрифтове с монотонно “звучене” на 
много добро художествено равнище; 18% с отслабване на “акцента” монотонен – нежен и обратно; 16% с 
много фин нежен “акцент” с добро качество; 58% от момичетата използваха шрифтове с фин нежен акцент на 
много добро художествено равнище; 32% с отслабване на “акцента” монотонен – нежен и обратното; 10% с 
монотонно “звучене” с добри качества. В контролната група: 48% от момчетата използваха плътни шрифтове 
с монотонно “звучене” на средно художествено равнище; 5% с отслабване на “акцента” – монотонен нежен; 
47% с много фин нежен “акцент”, трудно различим от нормалното им писане; 78% от момчетата използваха 
шрифтове с фин нежен акцент на средно художествено равнище, трудно различим от нормалното им писане; 
17% с отслабване на “акцента” – монотонен – нежен и обратно; 5% с монотонно “звучене” на добро равнище. 
Учениците усъвършенстваха уменията си за красиво изграждане на буквите, като използваха различни 
инструменти. В двете групи – експерименталната и контролната, учениците не срещнаха затруднения при 
използване им. 

Новата терминология, свързана с калиграфското изкуство се усвои добре от 78%, много добре – от 16% 
и отлично – от 6% от учeниците. По време на експерименталните упражнeния резултатите са в полза на 
експерименталната група. В експерименталната група можем да говорим и за умело и виртуозно изписване на 
букви, изписване на думи и изречения и намиране на оная част от полето в илюстрацията или върху 
пластиката, където може да се впишат и да допълнят естетически произведението. У учениците се изгради 
умението да търсят хармония между илюстрация и текст. 

Мястото на краснописа трябва да бъде в изобразителната дейност. “Краснопис” калиграфията да се 
преподава само от учители – художници, запознати с историята на конструктивното изграждане на буквите. В 
началното обучение да се използват само ръкописни шрифтове. Да се стимулират учениците с вътрешни 
конкурси в класовете за най-красиво надписан плик, тетрадка, подарък, покана, плакат, рисунка и др. Да се 
даде възможност на учениците изписвайки различни свои мисли, да почувстват по-голяма естетическа 
наслада от красиво изписаните текстове и да обменят опит помежду си. 
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Abstract: A basic contemporary problem concerning the future development of the human civilization is 

preserving the balance of nature by means of hightening the ecological culture . Its bases as well as the general and 
physical culture are found during the age before school. The ecological education is part of the program and the 
methodical literature concerning the pre- school institutions. 
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Решаващ фактор за трудово възпитание и отношението на учениците към труда е училището, тъй като 

в него трудовото възпитание се осъществява като организиран, целенасочен, непрекъснат процес, който има 
за цел целенасоченото оформяне на детската личност. Според Атутов общественополезният и производи-
телният труд на учениците е ефективно средство за тяхното възпитание и развитие при следните условия:  

- не е самоцелен и не излиза вън от общото педагогическо въздействие 
- подчиняването на учебно-възпитателните задачи не води към загубване на спецификата на този труд 

като целенасочена дейност 
- детският труд включва в себе си целите на трудовото и нраственото възпитание 
- съдържанието на труда съотвества на умствените и физическите възможности на децата при 

оптимално равнище на напрежението 
- процесът на труда на учениците помага за изясняването на общите и научните основи и принципи на 

съвременното производство . 
Производителният труд е важно средство за екологическото възпитание на учениците. Чрез него те 

овладяват екологичните знания, стигат до убеждението за необходимостта от отговорно отношение към 
природата и окръжаващата ги среда, за зависимостта на човешкия труд от факторите на окръжаващата среда, 
запознават се с въпросите на безотказната технология. За създаването и развитието на интереси и отговорно 
отношение към труда у учениците имат значение особеностите на труда, които най-общо могат да се 
формулират по следния начин: 

- Трудът е необходимо условие за съществуването на хората, тъй като е източник на средства за 
тяхното съществуване. 

- Трудът определя както мястото на човека в обществото, така и неговото материално благосъстояние. 
- Трудът има значение не само за физическото и психическото укрепване на личността, но и за 

естетическите му преживявания, защото всяка успешна дейност донася радост и положителни емоции. 
Целта на учебно-възпитателната работа по труд и творчество е да формира, развива и утвърждава у 

учениците “начални компоненти на готовност и способност за обществено-полезен труд”. Системата “Труд и 
творчество” в началното училище решава следните основни задачи: 

1.Формира познавателни, емоционални и действено-практически компоненти на положително отноше-
ние към труда: 

- осъзнаване значението на труда като фактор за развитие на човека и за неговото съществуване 
- изпитване на осъзнато желание и сремеж за учстие в обществено-полезна трудова дейност 
- готовност и способност за участие в колективна трудова дейност 
- проява на творчество при решаване конструктивно-технически и природолюбителски трудова задача 
 -точност, прецизност и оперативност в трудова дейност. 



 

2. Формиране у учениците начални общотрудови и конкретни трудови умения. 
3. Формиране у учениците способност за начално техническо творчество. 
4. Запознаване на учениците със съдържанието и значението на труда в различните професии. 
За изграждане основите на теоретическата, нравствено-психологическата и естетическата подготовка 

на учениците за труд  и трудово обучение в началното училище се решават следните задачи: 
1. Учениците усвояват начални технически и технологични знания за най-използваните материали, 

инструменти, технологични операции и машинни елементи. 
2. Формиране у учениците умения и навици за изработване на предмети от различни материали; 

хартия; картон; тект.материали; метал;дървесина; пластмаси и рпиродни материали. 
3. Чрез трудовото обучение в началното училище се формират компоненти на отношение към труда: 

готовност за участие в труд; дисциплинарност; точност, прецизност; зачитане интересите на колектива. 
 Учениците овладяват някои методи на познание: наблюдение, сравнение, моделиране, измерване, 

провеждане на елементарни опити.  
Усвояването на знания, формирането на умения и развитието на определени личностни качества – това 

са главните съставки на предвиденото учебно съдържание на всички видове учебно-трудова дейност. В 
учебно-възпитателната работа по труд и творчество доминираща е дейността с практическа насоченост. Тя 
заема 80 – 90% от учебното време. Усвояването на знания в по-голямата си част се извършва по време на 
практическата дейност, уменията се формират и развиват при прилагане на знанията в променящи се условия, 
а взети заедно в знания и умения подпомагат усмислянето и правилното изпълнение на практическите задачи.  

В съдържанието на урочната трудова дейност са застъпени елементи на техничския, селскостопанския 
и обслужващия труд. Така се предлагат богати възможности за овладяване на знания и умения, които имат го-
лямо значение за способноста на човека да се труди в съвремените условия, да формира умения за самостоя-
телна познавателна дейност. При анализа на учебното съдържаноие на всяка тема трябва да се обърне внима-
ние на методически похват, чрез който се разкрива съдържанието и начинът за поставяне на конкретните 
учебно-познавателни и учебно-практически задачи – конструкторски и технологични. Последователноста 
трябва да е съобразена както с производствено-технологическите, така и с дидактическите принципи, напри-
мер: сложност на конструкцията; свойства на материалите; сложност на технологичните операции. 

За възпитаване и изграждане на правилно отношение на учениците към труда е необходимо учебно-
трудовия процес да се насочи в следните направления:  

- Овладяване от учениците на знания по природо-математическите и обществени науки, които 
съставляват научните основи на производството и формиране на умения да прилагат тези знания в трудовия 
процес.  

- Изучаване на ощите основи, общите принципи на съвременното производство: промишленост, селско 
стопанство, строителство, запознаване на учениците с техниката, технологията и организацията на 
производството.  

- Формиране у учениците на общотрудови и общопроизводствени умения и навици, въоръжаването им 
с умения да оперират с най-типичните уръдия на труда (инструменти).  

- Развитие на творческото мислене и познавателни способности на учениците.  
- Осъществяване на екологична организация на обучението. 
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Abstract: The technological training in terms of general education preparation is subordinate to the 

requirement for forming technological competence in the students. It is well-known that technology is in the basis of 
the technological progress. It is the connective unit between natural sciences and production; it is a mediator 
between research and applied activity; it is a radical reassessment of the ideas about building and developing 
economical structure. 
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Интегралният подход е стратегия на образователната реформа, защото атакува информационната и ре-
жимна претовареност. Неговото приложение към учебното съдържание позволява да се изключи от програ-
мите 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 ду-
ховна 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 произ-
водство, в практиката, от която методиката на обучението по “Бит и технологии” черпи своето научно съдър-
жание. Процесите на интеграция са свързани още с появата на нови научни области, намиращи се на грани-
цата 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: 
- Проектиране, консултиране, моделиране 
- Анализиране, оценяване и представяне на идеи и решения 
- Усвояване на разнообразни технологични операции за обработка – измерване, монтаж, подреждане, 

почистване 



 

- Познаване режимите на работа и изискванията за безопасно ползване на домашната техника 
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; 
- 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. 
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 социално-икономическото и 
духовно развитие на обществото. 

Осъществяването на интегралните тенденции в технологичното обучение може да се разглежда от два 
аспекта. Първият е свързан с “преливане” на дейности, изучавани в технологичното обучение към другите 
учебни предмети. Например в процеса на обработване на различни материали, при конструирането и 
моделирането на изделия се създава възможност за усвояване на езика и формиране на комуникативни 
умения. 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 по-
ефективно 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 си 
заслужава да се положат необходимите усилия в името на качествената подготовка на младите хора за 
успешната им реализация след приключване периода на обучение. 
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