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МОНОГРАФИИ: 

1.1. Съвременни аспекти на системата „Обучение по география“, Университетско 

издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, 182 с., ISBN 978-619-

201-086-7  

 

Настоящото изследване е с теоретичен и практико-приложен характер. То е 

свързано с част от проблемите, които трябва да се решават при реализиране на 

съвременното географско образование в средното училище. Неговото публикуване 

съвпада с периода на обсъждане и внедряване на новата учебна документация в 

българското училище, новите държавни образователни стандарти и учебни програми 

по география и икономика.  

Идеята на автора е да докаже системния характер на обучението по география, 

да анализира методическото наследство по география и да го надгради с отделни 

съвременни постановки.  

  За целта обучението по география и икономика в средното училище се приема 

за система „Обучение по география“, която се състои от отделни компоненти, 

обединени по образователни степени и класове.  Всеки компонент се състои от три 

основни характеристики: цели, учебно съдържание и процес на обучение. Тяхното 
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обособяване се базира на триединството педагогика – психология – методика (частна 

дидактика), чрез интегриране на различните гледни точки.  

Изследването се състои от три глави. Първа глава е с теоретичен характер и 

изяснява същността на обучението и неговите основни характеристики от психолого-

педагогическа гледна точка.  

Втора глава представлява методическа интерпретация на основните идеи, 

свързани със системата „Обучение по география“. В нея авторът се стреми да докаже 

богатото методическо научно наследство, което трябва да се познава и надгражда от 

учителите по география в тяхната педагогическа практика, както и от студентите от 

педагогическите специалности.  

В трета глава се представят варианти за реализиране на обучение по география и 

икономика. Те са резултат от дългогодишни изследвания в областта на географското 

образование в средното училище и могат да бъдат поле за размисъл или модел за 

приложение. В нея процесът на обучение по география е провокиран от системата от 

ценности, предимствата и недостатъците на традиционните и електронните учебници. 

Монографията е илюстрирана с 37 фигури и 10 таблици.  

Авторът се надява неговите творчески търсения и идеи да са в помощ на 

студентите от педагогическите специалности, учителите по география и 

преподавателите по методика на обучението по география, както и на широк кръг 

читатели, интересуващи се от състоянието и проблемите на съвременното географско 

образование.  

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ 

2.1. Великов В., М. Стоянова, Р. Владева. География на туризма С., МАТКОМ, 2007, 

319 с., ISBN 978-954-9930-49-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебникът е предназначен за професионални гимназии и училища с 

професионална насоченост в областта на  хотелиерството, ресторантьорството, туризма 

и кетъринга. Изработен е съгласно учебната програма на МОН за задължителна 

професионална подготовка. Поради широкообхватния си характер може да се използва 

в качеството си на учебно помагало за студенти в университети и колежи със сходни 

специалности. Учебникът се състои от 11 раздела и две приложения. Разработеният 

методически апарат, включващ кратка анотация и цели на раздела; ключови думи, 

въпроси и задачи към всяка тема, е с цел подобряване на резултатите от процеса на 

обучение.  

В раздел І. Географията на туризма къто наука – същност и особености се 

обосновава нейният предмет, задачи, място и връзка с други науки. В раздел ІІ. 
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Туризмът като социално-икономическо явление. Особености в историческото и 

географското развитие на туризма в света  се анализират особеностите на туризма 

като система. Посочват се нейните основни елементи. Прави се исторически преглед на 

основните етапи в развитието на туризма в света. Разглеждат се основните 

туристически организации и видове туризъм.  

В раздел ІІІ се изяснява същността и значението на природните и антропогенни 

туристически ресурси. Разглеждат се процесите и явленията с отрицателно въздействие 

върху туризма, както и значението на обектите на световното наследство към 

ЮНЕСКО.  

Раздел ІV се посвещава на географията на туризма в България. Анализират се 

особеностите на туризма в страната през отделните исторически периоди. Прави се 

оценка на географското положение като фактор за развитие на туризма. Разглеждат се 

природните рекреационно-туристически ресурси, защитените територии, 

антропогенните турстически ресурси, паметниците на културата и обектите на 

ЮНЕСКО в България. Разграничават се основните проблеми и тенденции в развитието 

на туризма в страната.  

От раздел V до раздел ХІ се анализира географията на туризма в света по 

световни туристически региони. Информацията за отделните региони се разделя на 

подрегиони и се представя във вид на туристически ресурси за страни – типични 

представителки.  

2.2. Великов В., М. Стоянова, Р. Владева. Технология на екскурзоводското 

обслужване, С., МАТКОМ, 2010, 323 с., ISBN 978-954-9930-65-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебникът е 

предназначен за професионални гимназии и училища с професионална насоченост в 

областта на хотелиерството, ресторантьорството, кетъринга и пътуванията, туризма и 

свободното време. Изработен е в съответствие с учебната програма на МОН за 

задължителна професионална подготовка.  

Той има комплексен характер и включва актуализирана научна информация в 

областта на екскурзоводството, богат илюстративен и табличен материал, литературни 

източници. Всяка тема е придружена от разработен методически апарат с посочени 

цели, въпроси и задачи за контрол и самоконтрол. Той предоставя възможност за 

открояване на очакваните резултати от обучението по отношение на знанията, 

уменията и кампетентностите, които са необходими за работата на екскурзовода. 

Учебникът съдържа девет раздела. Раздел І се свързва с въведение в 

екскурзоводството, където се анализират възникването и развитието на 

екскурзоводската услуга, правната уредба в областта на туризма, длъжностната 

характеристика на ескурзовода, принципите и методите на дейноста на екскурзовода и 

виовете анимация.  
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Раздел ІІ се посвещава на технологията на екскурзоводските услуги където се 

прави преглед на видовете екскурзии, видовете екскурзоводски услуги, особеностите на 

екскурзоводската беседа и функциите на екскурзоводските услуги.  

Раздел ІІІ се свързва с методиката на екскурзоводската работа и етапите на 

подготовка на екскурзията относно определяне на целите и задачите на екскурзията, 

избора на тема и подбора на литература, подредбата на екскурзионните обекти, 

съставяне на маршрута и подготовката на екскурзоводската беседа.  

В раздел ІV се анализира технологията на екскурзоводското обслужване. 

Разглежда се спецификата на технологичния процес, технологията на обслужване при 

различни видове екскурзии и други дейности, отчетните документи на екскурзовода и 

неговото поведение в различни ситуации.  

В разделите V – VІІІ се представя информация, необходима за дейността на 

екскурзовода. Дава се кратка справка за природните условия и ресурси за развитие на 

туризма в България, българските обичаи и традиции, основните исторически и 

археологически музеи, националните паркове и резервати, пещерите, архитектурните 

резервати, етнографските музеи, художествените галерии и обектите под егидата на 

ЮНЕСКО в страната. Прави се преглед на основните градове в България, които са 

обект на най-голям брой туристически посещения. Представят се новите 

археологически разкопки и открития в България, както и информация за страните на 

пристигащите туристи – кратък исторически преглед, демографски потенциал, култура, 

бит, традиции, празници, градове.  

Последният раздел се свързва с работа по проект за разработване на тематични 

маршрути за екскурзии. Предлагат се примерни методически планове на различни 

туристически маршрути в България и Европа. 

 

2.3. Личев Т., Р. Владева, П. Русева, В. Стоилова, С. Манова. Тестове по 

икономическа география на България. Академично издателство „Ценов”, Свищов, 2013, 

384 с., ISBN 978-954-23-0825-6 

 

 
 

Настоящото учебно помагало е шестото преработено и допълнено издания и 

съдържа над 1600 тестови задачи по география на България. Те се разработват на 

основата на учебния материал по география на България изучаван в средното училище, 

свързан с географското положение, природните компоненти, географията на 

населението и селищата, географията на първичния, вторичния и третичен сектор и 

избрани региони от регионалната география на България. Съдържа ключ на верните 

отговори. Помагалото е съобразено с всички учебници и учебни помагала за 
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задължителна и профилирана подготовка за 10, 11 и 12 клас на СОУ. Помагалото за 

самоподготовка „Тестове по икономическа география на България” е предназначено 

основно за кандидат-студенти в Стопанска академия „Ц. А. Ценов” Свищов. 

Помагалото е разработено от дългогодишни оценители на кандидат-студентски работи 

по география в Стопанска академия Свищов.  

 

2.4. Дерменджиева, С., М. Пенерлиев, С. Станкова, Д. Владев, Р. Владева, Н. 

Ченкова, Л. Шефкъ, И. Георгиева. Тестови варианти за кандидат-студенти по 

география, Шумен, 2014, 87 с., ISBN 978-954-452-028-1 

 

 
 

Учебното помагало съдържа учебно-изпитна програма, критерии за оценяване, 

10 тестови варианта с 200 тестови задачи и ключ на верните отговори по география на 

България в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. 

Тренировъчните тестови варианти наподобяват структурата на държавния зрелостен 

изпит по география и могат да се използват при неговата подготовка. Всеки вариант 

съдържа два компонента. Помагалото е разработено от преподаватели в катедра 

„География и методика на обучението по география” на ШУ „Епископ Константин 

Преславски”.  

 

СТАТИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ 

3.1. Владева, Р., П. Русева. Методи и форми на екологично образование чрез 

обучението по география в VІ клас. //Обучението по география, С., 1996, № 4 – 5, с. 39-

43, ІSSN-0204-6849   

Анализира се учебното съдържание по география на континентите за 

установяване на основните екологични проблеми в тях. Описват се резултатите от 

проведен дидактически експеримент в VІ клас, в който включва беседа, семинар, 

ролева игра, урок с елементи на дискусия и екскурзия до екологично застрашени 

територии. Това съдейства от учениците да се усвоят определени екологични знания; да 

се развитият умения за решаване на задачи с екологично съдържание; да се приложат 

подходи за преодоляване на регионални екологични проблеми; да се формира система 

от възгледи за проява на ценностни отношения, свързани със съпричастност и 

отговорност към състоянието и опазването на околната среда.  

 

3.2. Владева, Р. Есето по география в ІХ клас.// Обучението по география, С., 

1997, № 4 – 5, с. 33-37, ІSSN-0204-6849 
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Изясняват се същността, особеностите и етапите на подготовка на есето по 

география. Въз основа на анкетно проучване се посочват трудностите пред учениците 

от ІХ клас при неговото изработване. Аргументира се необходимостта от цялостен 

подход за формиране и развитие на умението за писмено изложение по география и 

свързаната с него система от писмени разработки. Предлага се вариант на система от 

писмени разработки по география за курса на обучение V – ХІ клас. Посочва се 

алгоритъм за изработване на есе на географска тематика и критерии за неговото 

оценяване. 

 

3.3. Владева, Р., П. Русева. Развитие на предприемчивост чрез обучението по 

социално-икономическа и политическа география.//Обучението по география, С., 1998, 

№ 4-6, с.65 – 67, ІSSN-0204-6849 

Авторите представят възможностите на част от учебното съдържание по 

география в ІХ клас за развитие на предприемчивост, която се приема като качество на 

личността, свързано с развитие на бързи реакции, поемане на риск, комбинативност, 

мащабност на мисленето и коректност във взаимоотношенията. Посочват варианти на 

основни аспекти и дейности като насоки за развитие на предприемчивост чрез 

обучението по география в ІХ клас. Аргументират необходимостта от развитие на 

способността на учениците за предприемчивост за осъзнаване на тяхната по-голяма 

отговорност и контрол при вземането на решения за съвременните географски 

проблеми. 

 

3.4. Владева, Р., И. Владев. За равнището на научното и методическо 

осигуряване при изучаване на социално-икономическата география на 

България.//Обучението по география, С., 1999, № 5 – 6, с. 37-41, ІSSN-0204-6849  

В статията чрез приложения метод контент-анализ се изследват социално-

икономическите понятия в определени раздели по география в Х клас, за да се установи 

дали учебниците предоставят предпоставки за тяхното задълбочено осмисляне в 

качеството им на носители на научното познание. Избраните критерии за измерване на 

равнището на научно осигуряване е структурата на учебното съдържание и участието 

на социално-икономическите понятия в него, изразено чрез брой, честота на 

използване, начин на въвеждане и място на употреба. Посочват се определени 

препоръки за засилване на вътрешнопредметните връзки между природогеографските и 

социално-икономическите понятия; за намаляване на информационната претовареност 

чрез увеличаване на честотата на прилагане на общите понятия за сметка на 

единичните; за увеличаване на практическа насоченост на географското учебно 

съдържание.  

 

3.5. Владева, Р. Основни аспекти на педагогическата практика по 

география.//Проблеми на географията, С., 2000, № 1 – 4, с. 211-220, ІSSN 0204-7209 

Актуализират се целите, принципите и функциите на педагогическата практика 

по география и се посочват пътища за преодоляване на затрудненията на студентите, 

възникващи при нейното провеждане. Предлагат се варианти на дидактически задачи, 

които да се използват в процеса на педагогическа практика на студентите, бъдещи 

учители по география.  

 

3.6. Владева, Р. Нетрадиционни методи и иновации в обучението по 

география.// Обучението по география, С., 2002, № 1, с. 17 – 21, ІSSN-0204-6849 

Анализират се някои нетрадиционни методи, които могат да се прилагат при 

обучението по география в средното училище – моделът за вземане на решения по пътя 
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на икономизацията, казусът, инцидентът, подражателните игрови методи. За всеки 

метод се посочват етапите на неговото провеждане и конкретни примери с географско 

учебно съдържание.  

 

3.7. Владева Р., И. Десподова. Учебната тетрадка като ресурс в обучението 

по география и икономика в IX и X клас.//Обучението по география, С., 2005, с. 34 – 38,  

ІSSN-0204-6849 

Направен е опит да се докаже важното значение на учебната тетрадка по 

география и икономика  в ІХ и Х клас като ресурс в процеса на обучение. Посочват се 

конкретни задачи, които са част от педагогическата технология за работа с учебното 

помагало. Мнението на учениците се изследва чрез анкетно проучване.  

 

3.8. Владева, Р., П. Русева. Мястото на учебните проекти в обучението по 

география в VII клас.//Годишник на Шуменски университет, т. ХVІ В 3, Природни 

науки, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2006 

г., с. 134 – 142, ІSSN 1311-834Х 

Изяснява се същността и се споделя опит по прилагане на метода на проектите в 

обучението по география в VІІ клас. Анализират се етапите за прилагане на проектите, 

които съответстват на етапите на продуктивната познавателна дейност. Посочват се 

срещнатите трудности при прилагане на отделните етапи. Прилагат се резултатите от 

проведено анкетно проучване на 120 седмокласника, за доказване на важното значение 

на метода на проектите и неговото място в обучението по география и икономика в VІІ 

клас.  

 

3.9. Владева, Р., П. Русева. Възможности за приложение метода на проектите 

при обучението по география и икономика.//Годишник на Шуменски университет, т. 

ХVІІ В 5, Природни науки,  Университетско издателство „Епископ Константин 

Преславски”, Шумен, 2007 г., с. 59 – 70, ІSSN 1311-834Х 

Изследват се учебните програми по география и икономика V – Х клас с оглед 

прилагане на метода на проектите. Представят се варианти на теми на проекти, които 

образуват система за приложение на анализирания метод в курса на обучение по 

география. Посочва се, че по този начин се създават предпоставки за оптимизиране и 

индивидуализиране на процеса на обучение и увеличаване на степента на неговата 

вариативност.  

 

3.10. Владева, Р., П. Русева. Сравнителен анализ на учебниците по география и 

икономика за V клас.//Годишник на Шуменски университет, т. ХVІІІ В 5, Природни 

науки, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2008 

г., с. 65 – 77, ІSSN 1311-834Х 

3.11. Владева, Р., П. Русева. Анализ на новите учебници по география и 

икономика за VI клас.//Годишник на Шуменски университет, т. ХІХ В 5, Природни 

науки, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2009, 

с. 60 – 74, ІSSN 1311-834Х 

3.12. Владева Р., П. Русева. Новите учебници по география и икономика за VІІ 

клас.//Годишник на Шуменски университет, Университетско издателство „Епископ 

Константин Преславски”, Шумен, 2010, с. 42 – 56, ІSSN 1311-834Х 

На сравнителен анализ се подлагат учебниците по география и икономика V – 

VІІ клас за установяване на тяхното съответствие с нормативната база. Изследват се 

четири групи критерии, свързани със съответствието на учебниците с ДОИ; оценяват се 

структурата на учебниците, текстовите и извънтекстови компоненти, и езика на 
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изложение.  Формулират се изводи относно постиженията и слабостите в комплекта от 

учебници.  

 

3.13. Vladeva, R. FOR THE TRANSITION FROM TRAINING AT THE INITIAL 

STAGE AND THE GEOGRAPHICAL EDUCATION IN GENERAL SECONDARY 

SCHOOL – DIFFERENT POINTS OF VIEW.//Acta Scientifica Naturalis, Vol. 1/2015, р. 

312 – 319, ІSSN 2367-5144 

За прехода от обучението в начален етап на географското образование в СОУ 

– различните гледни точки 

 Представят се проблемите на прехода от обучението по учебните предмети 

Човекът и обществото и Човекът и природата в начален етап и обучението по 

география и икономка в 5 клас в прогимназиален етап. Чрез анкетно проучване се 

анализират различните гледни точки на учителите от начален етап и тези по география 

и икономика по отношение на ДОИ, учебни програми, учебници и процес на обучение.   

Формулират се препоръки за преодоляване на част от проблемите с цел реализиране на 

плавен преход от начален етап в прогимназиален етап по отношение формиране 

основите на географското образование. 

 

3.14. Vladeva, R. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ELECTRONIC 

GEOGRAPHY AND ECONOMICS TEXTBOOKS V-VІІ GRADE.//Acta Scientifica 

Naturalis, Vol. 2/2016, под печат (служебна бележка Изх.№ РД-09-160/14.03.2016) 

Предимства и неостатъци на електронните учебници по география и 

икономика V-VІІ клас 

На анализ се подлагат учебниците по география и икономика V – VІІ клас (с 

елементи на електронни учебници), за да се откроят техните предимства и недостатъци 

като реален образователен ресурс. Представят се изискванията към структурата на 

електронните учебници по география и икономика, както и възможностите за работа с 

тях, в сравнение с традиционните учебници. Посочва се, че все още в чист вид не 

съществуват електронни учебници по география и икономика, които да се използват в 

процеса на обучение, а присъстващите в географското образователно пространство 

трябва да се възприемат като важен допълнителен образователен ресурс. 

 

 

ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И СТАТИИ В СБОРНИЦИ 

 4.1. Владев, И., Р. Владева. Опит за разкриване мястото на географията в 

Шуменския университет.//Сб. Юбилейна научна конференция 25 години Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 1999, с. 174 – 180, ISBN 954-

577-069-4 

 Доказана е ролята на географията в Шуменския университет чрез разкриване на 

традициите в университетското географско образование, датиращо от 1964 година, и на 

съвременните тенденции в териториалната структура на студентите, изучаващи 

география. На базата на богат статистически материал, представен в 4 таблици, една 

стълбчеста диаграма и една картограма за петгодишен период са изведени тенденциите 

в териториалната структура на студентите по география на ниво области и общини, на 

базата на данни за месторождението и на мястото на завършено средно образование. Тя 

показва по-висока концентрация в североизточните, северните централни и  

югоизточни части на страната. Посочва се, че с право Шумен се обособява като трети 

„географски център“ в България след София и Велико Търново.  
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 4.2. Владева, Р. Основни насоки за решаване на методически проблеми при 

изучаване на население и селища в училищния курс по география.//Сб. Научни трудове 

Педагогически колеж Добрич, Университетско издателство „Епископ Константин 

Преславски”, Шумен, 2003, т. ІІІ D, с. 234 – 236, ISBN 1312-2347 

 Разглежда се структурата на учебното съдържание за население и селища и се 

очертават определени методически проблеми, свързани с неговото усвояване. Посочва 

се, че в този си вид  учебното съдържание не провокира дейностна изява на отношения 

по изучаваната тематика, които според ДОИ за учебно съдържание се явяват неговия 

трети основен елемент, заедно със знанията и уменията. Препоръчва се да се промени 

отправната точка за анализ на учебното съдържание, което следва да се разглежда във 

връзка с идеята за населението като богатство, като работна сила, като равновесие 

между собствения му ръст и ресурсите, с които разполага. В процеса на обучение се 

предлага да се осъществи тясна връзка с идеите, залегнали в гражданското и 

интеркултурно  образование, да формират разнообразни практически и интелектуални 

умения, както и система от отношения, чрез прилагане на комплекс от гъвкави и 

адаптивни методи на обучение. 

 

4.3. Владева, Р., И. Владев. Състояние и проблеми на училищната мрежа и 

образователното равнище в Шуменска област.//Сб. Природни науки 2003, 

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, с. 189 –

192, ISBN  954-577-161-5 

Описва се съвременното състояние на училищната мрежа и особеностите на 

образователната структура в Шуменска област за периода 1992 – 2001 г. Анализират се 

показатели като: общ брой училища, закрити училища, брой училища на населено 

място, брой учащи се спрямо общия брой на населението по общини и общо за 

областта. Разкрива се динамиката на образователната структура и се извеждат 

проблемите и тенденциите, свързани със състоянието на училищната мрежа и 

образователното равнище в областта. Посочва се необходимостта от изработване на 

целесъобразна концепция за развитие на образователното дело и комплекс от мерки за 

ефективно използване на съществуващата учебна база, коригиране на училищната 

мрежа в структурата на началното и основно образование, усъвършенстване на 

номенклатурата от профили и специалности с оглед потребността от специалисти в 

областта за подобряване на образователното равнище.  

 

4.4. Владева, Р., И. Владев. Ценностите в обучението по география на базата 

на учебното съдържание за население и селища.//Сб. Първа Балканска конференция: 

Образованието-глобална идентичност и културно разнообразие, Ст. Загора, 2003, т. 3, с. 

109 – 115, ISBN 954-314-005-7 

Целта на статия е да се откроят част от тези ценности, които са свързани с 

учебното съдържание за население и селища и играят важна роля в процеса на 

обучението по география. Приложеният метод е анкетиране на ученици от ХІІ клас, 

които са завършили обучението си по задължителна подготовка на учебния предмет 

“География и икономика” /от VІ до Х клас/ и изучават интегралния курс “Свят и 

личност”. Анкетата включва пет въпроса свързани с диагностика на отношението към 

ценностите в условията на поликултурен и многообразен свят и приложението им в 

обучението по география, като ценностите са обединени в 4 групи съобразно 

използвания модел на Б. Хил, и са конкретизирани във връзка със спецификата на 

географските знания, умения и компетентности. Изводите въз основа на резултатите от 

анкетата сочат, че основните ценности, свързани с учебното съдържание за население и 

селища са ориентирани към областите: природа, перспективи за живот, индивидуалност 
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и общество; тяхното конкретизиране и прилагане в учебния процес допринася за 

засилване на толерантността към човешките различия; за съпричастност към 

решаването на сложни демографски проблеми свързани с нарушаване на човешките 

права; за изявяване на лична отговорност към утвърждаване на общочовешките 

ценности и изграждане на обща европейска и национална идентичност. 

 

4.5. Vladeva, R., М. Stoyanova. THE GRITICAL THINKING IN GEOGRAPHY 

TEACHING.// 2 International Balkan Education Congress, SEARCHING EXCELLENCE IN 

EDUKATION, Trakia University, Edirne Education Faculty, Одрин, 2004, p. 54 – 58 

Реализиране на критично мислене в обучението по география 

Целта на изследването е да се анализират условията и се предложат конкретни 

варианти за реализиране на критично мислене в процеса на обучение по география. 

Изяснява се същността на критичното мислене и значението му за обучението по 

география. Анализират се условията и се предлага модел за формиране на умения за 

критично мислене на базата на система от варианти на задачи за критично мислене, 

който включва клъстери, дебат по актуален географски проблем, изработване и 

прилагане на информационна материална и виртуална банка по определени теми от 

учебното съдържание. Посочва се, че прилагането на системата от варианти на задачи 

за реализиране на критично мислене допринася за активизиране и индивидуализиране 

на учебния процес, за увеличаване на дълбочината на осмисляне на учебното 

съдържание и е необходимо то да бъде неизменна част от учебната програма, 

учебниците и учебните пособия, както и да се реализира в непосредствения учебен 

процес по география.   

  

4.6. Владева, Р. Географското образование и концепцията за устойчиво 

развитие.//Сб. Научни трудове Природни науки – 2004,Университетско издателство 

„Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004, с. 322 – 327,  ISBN 954-577-218-2 

На анализ се подлага концепцията за устойчиво развитие с оглед нуждите на 

обучението и очертаване на възможностите за нейното реализиране в географското 

образование. Изяснява се същността на концепцията, задачите на образованието за 

устойчиво развитие и потенциала на географията като учебен предмет за нейното 

прилагане. Посочват се два способа и конкретни примери за прилагане на концепцията 

за устойчиво развитие в системата на географското образование в средното училище. 

Първият е свързан с преструктуриране и разширяване на учебното съдържание с оглед 

на неговото интегриране със сходни учебни дисциплини. Вторият се свежда до система 

от интерактивни методи в курса на обучение VІ – Х клас, която се състои от мозъчна 

атака, метод за вземане на решения по пътя на икономизацията, писане на есе на 

екологична тема, ситуативен метод и работа с части от национални доклади и 

нормативни документи в областта на устойчивото развитие.  

  

4.7. Владева, Р. Географското образование и културата по правата на 

детето.// Сб. Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и 

проекции през ХХІ век, Варна, 2005 г., с. 373 – 380, ISBN-13:978-554-577-366-2 

Изяснява се значението на културата по правата на детето, доказва се връзката  ú 

с географското образование и култура. Обособяват се основните елементи на културата 

по правата на детето, които се свеждат до: знания, ценностни отношения, демократично 

съзнание и демократично поведение. Изясняват се основните характеристики на 

посочените елементи и се съотнасят към ядрата на учебното съдържание по география 

и икономика. Предлага се система от разнообразни варианти на конкретни 
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дидактически задачи за реализиране на елементите на културата по правата на детето в 

географското образование.   

 

 4.8. Vladeva, R., M. Stoyanova. DISTANT LEARNIK – AN ALTERNATIVE 

FORM OF EDUCATION IN TOURISM SUBEKT IN SHUMEN UNIVERSITY.// 

INFORMATIKA, OBRASOVNA TEHNOLOGIJA I NOVI MEDIGI U OBRASOVANGU, 

knjiga 1, INFORMATICS, EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND NEW MEDIA IN 

EDUCATION, Sombor, Сърбия, 2005, р. 267 – 272, ISBN 86-83097-31-5 

Дистанционната форма – алтернатива на организация на обучението в 

специалност „Туризъм“ в Шуменския университет 

Прави се опит е да се установят специфичните особености на дистанционната 

форма на обучение в специалност „Туризъм“ в Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“, да се посочат съществуващите проблеми, и да се формулират 

насоки за подобряване качеството на обучение на студентите в него. Твърди се, че 

качеството на дистанционното обучение в специалност „Туризъм“ на Шуменския 

университет зависи от ефективното взаимодействие между участниците в учебния 

процес, ефективността на използваните педагогически технологии, на разработените 

учебници и учебни помагала, и на обратната връзка със студентите. Посочва се, че 

ресурси за подобряване качеството на обучението трябва да се търсят по отношение на 

материалната база, количеството и качеството на дидактическите материали, научната 

и методическа компетентност на преподавателския състав, администрирането на 

учебния процес и реализирането на своевременна обратна връзка със студентите.  

 

 4.9. Vladeva R. CHALLENGES BEFORE THE GEOGRAPHIC EDUCATION IN 

THE HIGH SCHOOL AT THE CONTEMPORARY STAGE.//International Scientific 

Conference, Faculty of Geology and Geography „St. Kliment Ohridski” University of Sofia, 

2006, p. 370 – 374, ISBN 978-954-07-2524-6 

 Предизвикателства пред географското образование в средното училище на 

съвременния етап 

 Като основните предизвикателства пред географското образование, които 

способстват за развитие на ценностно-ориентировъчната, преобразователната и 

комуникативна дейност на учениците се определят: образованието за устойчиво 

развитие, културата по правата на детето и критичното мислене.  В детайли се 

разглеждат посочените предизвикателства и вариантите за преодоляването им.  

 

 4.10. Владева, Р. Състояние и проблеми на учебното съдържание и 

компонентите на учебниците по география и икономика V-VІІІ клас.//Сб. научни 

трудове Национална конференция с международно участие 40 години ШУ, 

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2012, с. 169 –

175, ISBN 978-954-577-643-4 

 Обобщават се резултатите въз основа на конкретни критерии по отношение на 

анализа на учебниците по география и икономика в прогимназиален етап на основна 

образователна степен V-VІІІ клас, във връзка с тяхното учебно съдържание и основни 

компоненти. Изходна база за формулиране на критериите за анализ са учебните 

програми, Наредбата за учебниците и учебните помагала и Наредбата оценяване и 

одобряване на учебници и учебни помагала. Формулират се изводи относно 

многофункционалността на учебниците, посочва се съдействието на техните 

компоненти за прилагането им във всички типове уроци, и за реализиране на главната 

цел на обучението в отделните класове. Подчертават се техните предимства и 
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недостатъци. Въз основа на комплексната оценка се прави рейтинг класация на 

отделните учебници.  

 

4.11. Дерменджиева, С., Р. Владева. Съвременни проблеми пред географското 

образование в средното училище.//Сб. Международна конференция Географски науки и 

образование, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 

2012, с. 43 – 51, ISBN 978-954-577-653-3 

Изясняват се същностните характеристики на съвременното географското 

образование. Маркира се концептуалната рамка на географското образование в 

средното училище. Анализират се общите проблеми пред образованието, които 

рефлектират върху географското обучение относно нормативно-съдържателните 

проблеми, националните образователни стандарти, проблемите, свързани с методико-

географската компетентност на бъдещите и настоящите учители. Посочват се гледната 

точка на авторите за образователния подход към географското образование и задачите 

свързани с неговата трансформация.  

 

4.12. Владева, Р., П. Русева. За въвеждащия курс на обучение по география в 

българските и руски учебници.//Сб. Международна конференция Географски науки и 

образование, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 

2012, с. 251 – 258, ISBN 978-954-577-653-3 

На анализ се подлагат действащите учебни планове, държавните образователни 

изисквания, учебните програми и учебниците за въвеждащия курс по география в 

България и Русия. Изследването има сравнителен характер. Учебниците в двете страни 

се съпоставят въз основа на система от 4 критерия и 12 показателя. Препоръчва се 

учебният план да се отличава с по – голяма гъвкавост, която може се изразява в 

наличието на компоненти с различно участие във формиране хорариума на учебния 

предмет; да се разшири съдържателното присъствие на темите за формиране на начална 

картографска култура и на умения за ориентиране в пространството; да се засили 

практическата страна на обучението в курса чрез увеличаване на уроците за дейност, 

както и на игровия елемент при въпросите и задачите, с оглед подобряване степента на 

достъпност на конкретното учебно съдържанието.  

  

4.13. Владева, Р. Компетенциите като елемент на учебното съдържание по 

география.//Сб. ІІІ научна конференция с международно участие Междукултурен 

диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, ИВИС, 2013, с. 96 – 

105, ISBN 978-954-2968-55-9 

 Уточнява се понятийния апарат и се изяснява същността на географската 

компетентност. Тя се разглежда като важен елемент на географската култура, заедно с 

географската грамотност и моделите на поведение в географското пространство и като 

важен компонент на образователните цели, заедно със  знанията, уменията и 

отношенията. Прави се аналогия между осемте ключови компетентности в 

Европейската референтна рамка и влиянието им върху географската компетентност. 

Анализират се географските компетенции с оглед на  устойчивото развитие.  

 

4.14. Владева, Р., П. Русева. Модел  за интерактивно изучаване на карстови 

територии  (на примера на Шуменско плато.//Сб. Втора международна конференция 

Географски науки и образование, Университетско издателство „Епископ Константин 

Преславски“, Шумен, 2013, с. 246 – 250, ISBN 978-954-577-856-8  

В научното изследване се предлага модел за интерактивно изучаване на 

карстовите територии в страната. Той е разработен на базата на проведен 
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педагогически експеримент с ученици от осми клас на СОУ „Сава Доброплодни“ град 

Шумен и е свързан с Шуменското плато. Моделът включва дейности в класна и 

извънкласна среда за участие в теренни изследвания, разработване на презентационни 

материали, проучване и работа с географска литература, дискусии с експерти от 

Природен парк „Шуменско плато“ и др.  

 

4.15. Владева, Р., Н. Станчева. Модел за включване на студентите в 

интерактивни дейности в извънкласна среда.//Сб. Втора международна конференция 

Географски науки и образование, Университетско издателство „Епископ Константин 

Преславски“, Шумен, 2013, с. 251 – 255, ISBN 978-954-577-856-8 

Анализира се значението на дейностите на студентите в извънкласна среда. 

Предлага се модел от интерактивни дейности, който е разработен въз основа на 

проведен експеримент за включване на студентите от специалностите „География и 

биология“ и „История и география“ от ШУ „Епископ Константин Преславски“ в 

честване на 145 години от рождението на видния български географ проф. Анастас 

Иширков в едноименното село. Той включва разнообразни дейности, свързани със 

запознаване на студентите с приноса на проф. Анастас Иширков към географската 

наука, разработване на презентация за неговия живот, представяне на открит урок по 

време на честванията в читалището на селото с участие на ученици от всички класове 

на основно училище „ Св. Климент Охридски“ село Професор Иширково.  

 

4.16. Владева, Р., П. Русева. Проблеми в процеса на обучение по география от 

начален към прогимназиален етап.//Сб. 30 години катедра „География” във 

Великотърновския университет, В. Търново, 2014, с. 332 – 338, ISBN 978-954-2968-96-2 

Основна цел е открояване на основните групи проблеми, които възникват в 

процеса на обучение по география и икономика в 5 клас и да се посочване на 

възможности за по-безпроблемно адаптиране на учениците от начален към 

прогимназиален етап. На базата на обвързване на образователните степени и етапи с 

видовете грамотност се посочват видовете географска грамотност. Изследва се 

процесът на обучение между базовата и функционална географска грамотност чрез 

анкетно проучване на 65 начални учители от област Шумен и 67 учители по география 

и икономика от областите Шумен и Варна. Посочвате се четири основни групи 

проблеми и варианти за тяхното преодоляване: проблеми на нормативната база, 

проблемите при прилагане на учебниците и учебните помагала, методически проблеми, 

проблеми на материално-техническата база. Изложението се илюстрира с 7 фигури.  

 

4.17. Владева, Р., П. Русева. За някои проблеми на прехода от начален към 

прогимназиален етап в обучението по география и икономика в СОУ.//Сб. Трета 

международна конференция Географски науки и образование, Шумен, 2014, с. 239 – 

249, ISBN 978-619-201-012-6 

Направен е опит да се откроят проблемите в учебната документация на учебните 

предмети Човекът и обществото, Човекът и природата в 4 клас и География и 

икономика в 5 клас, които възпрепятстват прехода от  начален към прогимназиален 

етап по отношение на географското образование в СОУ. Изследва се законодателната 

рамка и се откриват определени съдържателни основи за реализиране на 

приемственост. Резултатите се представят в три таблици и пет фигури. Анализира се 

мнението на начални учители и учители по география и икономика във връзка с 

учебната документация и нейните функции  за реализиране на прехода от обучението в 

начален и прогимназиален етап. Предлагат се варианти за преодоляване на основните 
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групи проблеми на географското образование в учебната документация на прехода 4-5 

клас. 

 

4.18. Владева, Р. Географското състезание като един от пътищата за 

повишаване мотивацията за учене.//Сб. Трета международна конференция Географски 

науки и образование, Шумен, 2014, с. 250 – 257, ISBN 978-619-201-012-6 

Разглежда се значението и се предлага класификация на дейностите за обучение 

по география в извънкласна среда. Географското състезание се приема като средство за 

повишаване мотивацията за учене. Анализират се видовете географски състезания. Въз 

основа на определени показатели за характеристика се сравняват Второто национално 

състезание по география и  състезанието „България и Добруджа в сърцата ни“.  

 

4.19. Дерменджиева, С., Р. Владева. Приложение на метода на проектите при 

изучаване на население и селища.//Сб. Четвърта международна конференция: Балканите 

- език, история, култура, Изд. „ИВИС“, Велико Търново, 2015, с. 448 – 457, ISSN:1314-

4065 

Анализира се методът на проектите. Посочва се мястото му в географското 

образование и основните изисквания при използването му. Поддържа се тезата, че 

прилагането на проектния метод при изучаване на население и селища способства за 

създаване на обучаваща среда, която да мотивира учениците за самостоятелно търсене, 

обработване и анализ на географска информация, за активизиране на техния личен 

интерес при усвояване на знания и за формиране на комуникативна, социална и 

предметна компетентност. Прилагането на метода на проектите при изучаване на 

население и селища е свързано със система от учебно-познавателни способи и дейности 

за решаване на определени демографски проблеми на основата на реализиране на 

самостоятелна познавателна дейност и създаване на конкретен образователен продукт. 

Предложена е система от дейности за реализиране на метода на проектите, състояща се 

от проектна дейност в V и VІ клас и разработване на проекти в VІІ-Х клас. 

 

4.20. Владева, Р. Възможности за формиране на ценности в географското 

образование в извънкласна среда.//Сб. Юбилейна международна научна конференция 

50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Секция 

Исторически факултет, Велико Търново, 2015, с. 268 – 274, ISBN: 978-619 -208-002-0 

Основната цел на изследването е определяне мястото на ценностите за 

студентите от специалност „География и биология ” и „История и география” от 

Шуменския университет в обучението по география и посочване на възможности за 

тяхното формиране в извънкласна среда. Определят се теоретичните основи на 

понятието „ценност“ и се обособяват три групи ценности в географското образование: 

географски ценности, национални ценности и общочовешки ценности. За установяване 

на отношението на студентите към ценностите в процеса на обучение по география се 

провежда анкетно проучване. Резултатите се представят в три таблици. Посочват се 

възможности за формиране на групите ценности в извънкласна среда.  

Изводите са формирани на базата на анкетиране и проведен експеримент със 

студенти от посочените специалности в честване на годишнина на професор Анастас 

Иширков в едноименното силистренско село. 

 

4.21. Владева, Р., П. Русева. Културният туризъм като обект на изучаване в 

обучението по география и икономика.//Сб. България в европейската култура, наука, 

образование, религия, част 2, Четвърта национална конференция по история, 
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археология и културен туризъм Пътуване към България, Университетско издателство 

„Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2015, с. 375 – 385, ISBN 978-619-201-050-8 

Доказват се съдържателните и процесуални възможности за изучаване на 

културния туризъм в обучението по география и икономика на България в ЗП и СИП. 

Изследват се учебните програми и се предлагат варианти за тяхното прилагане в 

процеса на обучение по география и икономика в прогимназиален етап (VІІІ клас) и 

гимназиален етап (Х и ХІ клас) в ЗП и СИП. Приема се, че културният туризъм се явява 

съдържателно ядро, върху което могат да се съсредоточат част от методическите 

гледни точки за неговото изучаване при обучението по география и икономика в СОУ. 

Той предлага голям съдържателен потенциал за реализиране на разнообразни 

съвременни методи и форми на обучение, прилагането на които ще способства за 

доказване значението на местното културно-историческо наследство в Шуменския 

регион за развитие на културния туризъм на регионално, национално и международно 

ниво; за засилване практическата насоченост на обучението по география и икономика 

в ЗП и СИП; за осъществяването на междупредметен синтез между обучението по 

география и икономика и чужди езици; за реализиране на част от основните ключови 

компетентности за комуникация на роден език, комуникация на чужди езици, 

междуличностни, интеркултурни, социални и граждански компетентности, 

инициативност и предприемачески умения. 

 

4.22. Владева, Р. Електронните учебници по география и икономика – ресурс 

или ракурс в процеса на обучение.//Сб. Четвърта международна конференция 

Географски науки и образование, Шумен, 2015, под печат (служебна бележка Изх.№ 

РД-09-159/14.03.2016) 

Подлагат се на анализ вариантите на учебници по география икономика с 

елементи на електронни по система от показатели чрез методите сравнителен анализ и 

контент-анализ. Открояват се възможностите, които те предоставят като ресурс за 

процеса на обучение. Формулират се изводи, че съществуващите в географското 

образователно пространство у нас учебници за СОУ в електронна форма не отговарят 

на комплексните изискванията за електронни учебници. Посочва се, че комплексното 

изграждане и възможностите за използване на апарата от допълнителни връзки в 

учебниците с елементи на електронни им позволява те да играят ролята на важен 

образователен ресурс за процеса на обучение по география и икономика за формиране 

и развитие на географско мислене, което се отличава с пространственост, 

комплексност, глобалност и регионалност и за развитие на географска култура на 

учениците. Същевременно тяхното използване,  трябва да бъде целенасочено и 

съобразено с конкретното учебно съдържание, познавателните възможности на 

учениците, особеностите на материалната база и обезпечаването с компютърно 

оборудване, защото съществува вероятността те да се превърнат в ракурс в процеса на 

обучение. 

 

4.23. Владева, Р., П. Русева. За контрола в обучението по география и 

икономика в прогимназиален етап.//Сб. Четвърта международна конференция 

Географски науки и образование, Шумен, 2015, под печат (служебна бележка Изх.№ 

РД-09-162/14.03.2016) 

Разглеждат се теоретичните постановки относно същността, функциите и 

етапите на организиране на контрола в обучението по география и икономика. Посочат 

се основните проблеми и конкретни препоръки за подобряване качеството на контрола 

при обучението по география и икономика в  прогимназиален етап.  
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4.24. Владева, Р., И. Десподова. Дейности в извънкласна среда по география и 

икономика при работа по европейски проект.//Сб.Четвърта международна 

конференция Географски науки и образование, Шумен, 2015, под печат (служебна 

бележка Изх.№ РД-09-161/14.03.2016) 

 Анализира се комплексът от дейности за работа в извънкласна и извънучилищна 

среда в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия град Шумен 

по европейски проект „Креативни архитектурни решения в сградостроителството на 

съвременна кралска Испания“ към оперативна програма  „Еразъм+“ на ЕС“. Посочва 

се, че географията предоставя широка съдържателна рамка за дейности в извънкласна и 

извънучилищна среда в гимназиален етап. Отчита се, че работата по проекта 

способства за приобщаване на учениците към учебния предмет, съдейства за 

повишаване на мотивацията за учене чрез изработване на устойчив интерес за 

разширяване на знанията и стремеж към самостоятелно използване на различни 

източници на географска информация. Установява се, че при реализиране на дейности в 

извънкласна и извънучилищна среда учениците овладяват достъпни методи на научно 

познание и рационални способи на познавателна дейност, при което интересът 

прераства в социално значима мотивация. Обобщава се, че дейностите в извънкласна и 

извънучилищна среда съдействат за развитие на самостоятелността и инициативността 

на учениците, за повишаване на тяхната обща култура и осъзнаване на практическата 

значимост на географията. 

 

 

                                  *от пълния списък с публикации са извадени тези, които: 

- са посочени в автореферата по темата на докторантурата  – 5 бр.; 

                                                   - други публикации за сведение – 19 бр. 
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