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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Работата по проекта протече в две основни направления: Педагогика и Растителна 

защита. В тези направления са научните изследвания на екипа и публикациите по 

проекта. Отчитаме 7 статии, от които две индексирани в Web of Science (5 и 7 от списъка), 

една под печат (6), една с автор студент (4), едно учебно помагало, 3 цитирания на статии от 

последните 3 години и едно участие в научна конференция в Московски държавен университет 

Ломоносов. 

В направление Педагогика по проекта е издадено учебно помагало за студентите от 

специалностите НУПЧЕ и ПУПЧЕ. Помагалото предоставя 10 текста и 21 кратки 

диалога за драматизация, една приказка за творческо продължение и 10 стихотворения-

игри за раздвижване в клас. Всички текстове в помагалото са авторски. Помагалото 

може да се използва в часовете по Методика на чуждоезиковото обучение и Актуални 

проблеми на ранното чуждоезиково обучение. Издадено е като печатна книга и в 

електронен формат със свободен достъп. 

Доц. д-р Милена Цанкова и гл. ас. д-р Камелия Койчева работиха върху проблема 

свързан с факторите влияещи върху подготовката на студентите – бъдещи педагози. 

Тяхното изследване е публикувано в Научни трудове на Колеж – Добрич, том XIII. В 

същия том е публикувана статията на студентката Неделина Цанкова, 3 курс ПУПЧЕ, 

Песните в чуждоезиковото обучение в детската градина. Тя се спира на тази тема за 

работа, тъй като счита, че песните са едни от най-старите и могъщи средства за 

музикалноестетическо развитие и възпитание на децата; че те обогатяват, укрепват и 

задълбочават детските впечатления и представи, допринасят за цялостното развитие на 

детето, като стимулират паметта, концентрацията и въображението. 

Живка Илиева отчита една статия под печат Books and songs for children for 

developing multiple literacies и едно участие с доклад в конференция в чужбина 

(Московски държавен университет). Предмет на изследването в статията е развиването 

на множествена грамотност чрез книжки и песни за деца, тъй като в съвремието 

грамотност не означава само четене и писане. Тя установява, че различни автори 

описват различни грамотности: социална, здравна, свързана с екологията и околната 

среда, визуална, дигитална и т.н. Разгледани са книжки и песни за деца и 

възможностите им за развитие на различните видове грамотност. В доклада Materials 

Development for Young Learners. Student Teachers Participation Живка Илиева разглежда 

критериите за материали за ранно чуждоезиково обучение и поставя разработването на 

материали в контекста на развиването на грамотностите и уменията на 21 век. 

Гл. ас. д-р Петранка Иванова отчита два материала. Kahoot в обучението по 

английски език; целта на работата е да представи една от възможностите за проверка 

знанията на студенти по забавен за тях начин. Тя представя стъпка по стъпка 

разработването на три кратки теста с лексика, изучавана от студентите, провеждането 

на игрите в онлайн учебна среда и описва резултатите от проведените анкети след 

работа с Kahoot. Д-р Иванова се спира именно на тази платформа, тъй като предоставя 

възможност за изготвяне на тестове по английски език под формата на игра. 

Преподавателят може сам да избере материала, който ще бъде упражнен чрез играта, 

както и самия тип игра. Втората разработка на д-р Иванова е свързана с участието й във 

4th International Academic Conference on Research in Social Sciences (IACRSS), 10th-12th 

December 2021. Темата на работата е Some Observations On Two Small Groups of Words 

in a Free Association Test, изследва две групи от по 4 думи, анализира отговорите по 

отношение на количество и качество. Резултатите показват, че по-голямата част на 

отговорите са асоциации на английски (тъй като стимулите са на английски), а когато 



тестваните отговарят на български език, първата дума – асоциация е превод на думата – 

стимул. При работата със студентите целта на този тест е да насочи вниманието им към 

ползите от този вид тестове при работа с деца.  

Статията на Андрейана Цонева (бивш студент ПУПЧЕ) и докторанта Александър 

Байчев включва авторска приказка и песен, както и езикови упражнения към тях. Тя е 

продукт на голям творчески екип: приказката и илюстрациите са дело на Андрейана 

Цонева, песента (музика и текст) е дело на екипа Андрейана Цонева и Александър 

Байчев, София Йорданова (бивш студент в специалност НУПИТ) е автор на видеоклипа 

(анимациите), доц. Цанимир Байчев е автор на аранжимента на песента, направил е 

записа и е редактирал видеоклипа. Песента е в изпълнение на Александър Байчев. 

 

В направление Растителна защита гл. ас. д-р Магдалена Колева отчита две 

публикации. В статията Източници на устойчивост при образци обикновен фасул 

авторският екип си поставя за цел да установи източници на устойчивост сред 34 

образци фасул към шест патотипа на раси 20-0, 20-3, 20-19, 29-0, 29-1 и 52-3 на U. ap-

pendiculatus. Изследването показва, че четири от проучваните образци (51051, CSW 

643, NEP 2 и KW 814) са устойчиви на използваните патотипи и могат да бъдат 

използвани като донори на устойчивост към ръждата по фасул. Два образеца показват 

устойчив фенотип към пет от патотипите, четири са устойчиви на четири патотипа и 

шест образци показват устойчива реакция към три от патотипите на U. appendiculatus. 

Четири от образците (VAX 4, VAX 6, DG 2-36-58-3, Drezden) притежават комплексна 

устойчивост към икономически най-значимите заболявания при обикновения фасул и 

могат да бъдат включени в селекционна програма насочена към създаване на сортове 

фасул с комплексна устойчивост. Другата публикация на Магдалена Колева Resistance in 

common bean to uromyces appendiculatus under field and greenhouse conditions има за цел да 

открие източници на устойчивост на патогени сред фасула, които да се използват в 

селекционна програма. Наблюдението е извършено на полеви условия. Изчислена е кривата на 

прогрес на болестта. 

Статията на Пламен Чамурлийски Status of a collection from common wheat varieties 

(Triticum aestivum L.) of Bulgarian origin after a ten-year ex situ storage period също е 

индексирана в Web of Science. Целта на авторите е да оценят условията за събиране сортове 

обикновена пшеница за десетгодишен период. Изследваните материали се характеризират с 

висока жизнеспособност, без отрицателни промени. Установената влажност на семената е 

висока за контролирано съхранение. Когато е над 12,5%, се наблюдава намаляване на 

енергията за покълване. Необходим е по-висок контрол на началната влажност преди 

съхранение. 
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