
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ 

И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ВАРНА 

КАТЕДРА „НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО“ 

 

 

СЕВДАЛИНА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОБЛЕМНО-ТВОРЧЕСКИ 

МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В 6. 

КЛАС 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

на дисертационен труд 

за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор“  

 
Област на висшето образование: 1. Педагогически науки 

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по...  

Докторска програма: Методика на обучението по математика и 

информатика 

 

 

 

Научeн ръководител:  

проф. дпн Николай Колишев 

 

 

 

Шумен  

2018  



 

2 
 

Дисертационният труд е в обем от 278 стр., от тях  основен текст 

– 168 стр., използвана литература – 10 стр. и приложения – 100 стр. 

Използвани са 142 литературни източника на български, руски и 

английски език и 18 интернет сайта. Включени са 48 фигури и 16 

таблици.Дисертационният труд е структуриран в увод, три глави, 

заключение, списък на използваната литература и приложения.  

 

 

Дисертационният труд е обсъден и предложен за публична 

защита на разширено заседание на катедра  „Науки за образованието“, 

ДИКПО - Варна на Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“ на 03. 12. 2018 г. (със заповед № РД-16-235/27.11.2018 г.)  

 

 

 

Публичната защита ще се състои на 25.02.2019 г. от 14 ч. в зала 

25 на ДИКПО – Варна на Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“. Материалите по защитата са на разположение в кабинет 

107, Корпус 1, Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски".   
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННОТО 

ИЗСЛЕДВАНЕ 

Актуалност на темата и постановка на проблема на 

изследване. 

В съвременния свят все по-важно е не какво знаеш, а какво 

можеш да направиш с това, което знаеш. В живота задачите, които се 

налага да се решават много често, са с недостатъчно данни, с непълно 

условие, без дадени алгоритми и модели за разрешаване. Във все повече 

сфери се изискват умения за самостоятелно мислене, творчески подход, 

прилагане на оптимални и ефективни методи на действие.  

Една от основните задачи, пред която е изправено 

образованието, е да развива творческите способности на учениците, 

което налага отговор на въпроса „Каква е технологията на обучение, 

ориентирано към развитие на творческите способности на учениците?“ 

Целта за развитие на творческите способности на учениците би била 

недостижима, ако в уроците се използват само модели на обучение, които 

са насочени към запомняне на готово знание, възпроизвеждане на 

образци или алгоритми  в познати ситуации. В процеса на обучение  по 

математика е необходимо да се използват такива методи, които биха 

позволили на учениците да придобият опит в собствената 

изследователска дейност, в резултат на което да развият самостоятелно 

творческо мислене. На практика тази ориентация може да се осъществи 

чрез обучение, основано на решаване на проблеми (творчески 

организирано обучение, обучение чрез откриване), разбирано като 

обучение, в което учениците откриват чрез самостоятелно генериране на 

идеи нови за себе си знания и методи на действие. С други думи, 

технологията на обучение, ориентирано към развитие на творческите 

способности на учениците, е основана на решаването на учебни 

проблеми. При подобен модел на обучение ученикът играе централна 

роля, а учителят е най-вече партньор при решаването на по-сложни 

проблеми. 

Идеята за развитието на творческите способности на учениците 

с помощта на обучение чрез решаване на проблеми при изучаването на 

математика може да бъде открита в определена степен и в ДОС за 

общообразователна подготовка (Наредба № 5 от 30.11.2015г.) В него 

решаването на проблеми се среща в изискванията за обучението по 

учебните предмети математика, информационни технологии, физика и 

астрономия и технологии и предприемачество. Можем да направим 

извод, че в ДОС на обучението по математика е залегнало усвояването от 

учениците на умения за решаване на проблеми, които да се 
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усъвършенстват в процеса на обучение по физика и астрономия при 

активното използване на информационните и комуникационните 

технологии.  

„Според данните от изследванията на PISA 2015,  най-голяма 

част (49%) от българските ученици (при 28% в ОИСР), могат да се 

справят само с най-лесните задачи за решаване на проблеми, при които 

трябва да се следва план за решаване на ясен и несложен проблем, 

подпомагани обаче от своите партньори в екипа.“ (Петрова, 2017) 

Оказва се, че  както тези умения, така и отношението на 

учениците към сътрудничеството и екипната работа, са изключително 

необходими, но дефицитни. В образователния процес е наложително да 

се използват методи на обучение, които да стимулират мисленето на 

учениците, да ги провокират по посока на приложение на знанията си в 

практически житейски ситуации,  в това число и проблемни. 

Именно противоречието между необходимостта от практическо 

развитие на творческите способности на учениците в обучението по 

математика и отсъствието на теоретично обоснован модел, определящ 

същността и структурата на творчески ориентираното обучение, очертава 

проблема на настоящето дисертационно изследване. В конкретния 

случай изследването се отнася до учебното съдържание по математика, 

изучавано в 6 клас. 

Цел на дисертационното изследване: 

Да се обоснове и да се провери експериментално проблемно-

творчески модел на обучение по математика в 6. клас.  

Основни  задачи: 

1. Да се анализират възгледите за проблемността в 

обучението, да се уточнят понятията, която я отразяват и да се анализират 

нейните аспекти. 

2. Да се определи понятието „проблемно-творчески модел 

на обучение“. 

3. Да се разработят компонентите на проблемно-творчески 

модел на обучение по математика в 6. клас. 

4. Да се определят критерии и показатели за установяване 

на ефективността на проблемно-творческия модел на обучение. 

5. Да се организира и осъществи експеримент за 

установяване на ефективността на проблемно-творческия модел на 

обучение. 

6. Да се разработят адекватни методи за диагностика на 

резултатите от действието на експерименталния модел на обучение. 

7. Да се извърши количествен и качествен анализ на 

резултатите от изследването.  
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Обект на изследването е процесът на обучение по математика в 

6. клас. 

Предмет на изследването е  проблемно-творчески модел  на 

обучение по математика в 6. клас. 

Хипотезата на изследването гласи, че ако се приложи 

проблемно-творчески модел в процеса на обучение по математика в 6. 

клас, основан на решаване на учебни проблеми, то учениците ще развият 

своите творчески способности, респективно своето умение за решаване 

на проблеми. 

Методи на изследването 

Изследването е проведено чрез два типа методически 

експерименти, а именно тип „вход-изход“ и тип „контролна – 

експериментална група“. И в двата типа основният констатиращ и 

формиращ изследователски метод е решаване на учебни проблеми.   

Настоящето дисертационно изследване претендира за следните 

основни приноси: 

Теоретични приноси: 

1. Обоснован е и е проверен експериментално проблемно-

творчески модел на обучение по математика в 6. клас, базиран на 

решаването на учебни проблеми. 

2. Класифицирани са видове творчески задачи в 

зависимост от броя на компонентите от системата неизвестни за 

решаващия в даден момент. 

Практико-приложните приноси на изследването могат да 

бъдат обобщени по следния начин: 

2.  Разработена е и експериментално проверена система от 

дейности, които, приложени в обучението по математика в 6. клас, водят 

до развитие на умението на учениците да решават проблеми.  

3. Разработена е и експериментално проверена система от 

задачи за развитие на творческото мислене на учениците и формиране на 

умения за прилагане на наученото за разрешаване на проблеми в реални 

житейски ситуации. 

4. Разработени са критерии, показатели и 

инструментариум за диагностика на умението за решаване на проблеми 

в обучението по математика в 6. клас. 

Структура на дисертацията. Дисертационният труд е 

структуриран в увод, три глави, заключение, списък с използвана 

литература  и приложения. Обемът на труда е 278 страници, от които 168 

страници са основна част, библиография – 10 страници, а останалите са 

3 броя приложения. Използвана е литература от 142 литературни 
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източника и 18 интернет сайтове. В основната част са включени 16 

таблици и 48 фигури.  

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

В увода е аргументирана актуалността и е очертан проблемът на 

изследването, формулирани са целта, задачите, обектът, предметът и 

хипотезата на изследването, заявен е изследователският метод, разкрити 

са теоретичните и практико-приложните приноси, определящи 

теоретичната и практическата значимост на изследването. Съдържанието 

на първа глава е с теоретична насоченост. Във втора глава е изложена 

конкретната реализация на проблемно-творчески модел на обучение по 

математика в 6. клас. В трета глава е представено емпиричното 

изследване и са анализирани резултатите от педагогическия 

експеримент. В заключение са заявени резултатите от дисертационното 

изследване, формулирани са изводи, относно приносната му стойност и 

са очертани перспективите за развитие на изследването. Като 

приложения са включени методически разработки на 6 урока по 

математика в 6. клас, работни листи на учебните проблеми за входна и 

изходна диагностика. 

ПЪРВА ГЛАВА „ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА 

ПРОБЛЕМНОСТТА В ОБУЧЕНИЕТО“  

Първа глава е структурирана в следните параграфи: Основни 

понятия в проблемното обучение; Аспекти на проблемността в 

обучението; Творчество в обучението; Типология на задачите. 

1.1 Основни понятия в проблемното обучение 

Представени са различни схващания за понятието „проблемно 

обучение” в психолого-педагогическата литература. Изяснени са 

основните  понятия, свързани с проблемното обучение – проблемна 

ситуация, проблемна задача, проблемен въпрос. 

Психологическите основи на теорията за проблемното обучение 

са поставени от дидактиците Оконь, Кудрявцев, Дюи, Махмутов, Лернер, 

Матюшкин и продължени от Бабанский, Подубни, Андреев, Ганчев, 

Хуторски. 

Едно от тълкуванията на проблемно обучение се отнася до 

неговото разглеждане като метод  за активно обучение. Кудрявцев счита, 

че „проблемното обучение е форма на активно обучение, базирано на 

психологическите закономерности за самостоятелната мисловна дейност 

на човека.” (Кудрявцев, 1969: 40).  

Идеята за активно учене се развива в теорията на 

контруктивизма. Най-голям принос в хуманистичното образователно 
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направление имат американският психолог Маслоу, (Maslow, 1968; 

Maslow, 1970), който разработва йерархичната структура на 

потребностите и К. Роджърс (Rogers, 1994), който изследва 

хуманистичната ориентация към ученето, известна още като учене в и 

чрез опита. Терминът „учене чрез опита” означава активно включване на 

учащите като партньори в учебния процес по начин, който отговаря на 

техните потребности, като придобиват собствен опит и умение да 

осмислят наученото.  

Джон Дюи преобръща традиционната схема на обучение, при 

която отначало се усвояват знания, умения и навици, а после се прилагат 

на практика. (Видякова, 2012).  

Основната идея на проблемното обучение Махмутов вижда в 

това, че „знанията в значителната си част не се предават на учениците в 

готов вид, а се придобиват от тях в процеса на самостоятелни техни 

дейности.” (Махмутов, 1977:14-18) 

Бабански мисли, че „проблемният, евристичен начин на 

преподаване е един от ефективните начини за повишаване на 

познавателната активност на учениците.” (Бабанский, 1989: 3)  

Подубни определя „проблемното обучение като вид развиващо 

обучение, в процеса на което учениците овладяват нови знания и начини 

на действия, като в резултат на това се формират творчески умения, 

продуктивно мислене, въображение, учебна мотивация.” (Поддубный, 

1997: 31) 

Според Хуторски основната идея за проблемно обучение е 

подреждане на учебни дейности на учениците чрез решаване на 

познавателни учебни задачи, които имат липсващи елементи, например 

недостатъчни условия за получаване на отговор. (Хуторской, 2017:146) 

Ганчев формулира следните характеристики на проблемното 

обучение: 

 създаване на проблемни ситуации; 

 формулиране и решаване на проблеми; 

 управляване дейността на учениците при търсене, 

откриване и решение на проблемите; 

 усвояване не само на знания, но което е по-важно - на 

способи за придобиване на знания. (Ганчев и др., 1996:162) 

Основните средства и начини за реализиране на проблемно 

обучение са: проблемна ситуация (проблем или учебен проблем), 

проблемна задача, проблемен въпрос. 

Според Андреев „основният и направляващ момент, който 

подбужда творческата мисловна дейност, е съдържащото се в 

проблемната ситуация противоречие между дадено и търсено, между 
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това, което се знае, и това, което предстои да се открие или научи.” 

(Андреев, 1987:310) 

В проблемната ситуация основният елемент е неизвестно, 

което трябва да бъде открито за правилното изпълнение на задачата или 

да се изпълни желаното действие. За да се създаде проблемна ситуация в 

обучението, трябва да се постави ученика пред необходимост да се 

изпълни такава практическа или теоретична задача, в която чрез 

знанията, които трябва да се усвоят  ще се намери неизвестното. 

(Матюшкин, 1972: 33) 

Съществува разлика между проблемна ситуация и проблемна 

задача. За да се види проблема е необходимо да се направи анализ на 

проблемната задача – да се определят известните и неизвестните 

елементи, връзката между тях и да се осъзнае необходимостта от ново 

знание. На следващия етап вече се формулира задачата (проблема). За да 

се разреши проблемната ситуация е необходимо да се решат една или 

повече проблемни задачи, да се проведе евристична беседа, изследване, 

практическа работа или други необходими учебни дейности. Кудрявцев 

пише, че „ако решението на тази или онази конкретна учебна задача е 

частен методически прийом, създаването и решаването на проблемната 

ситуация е общо дидактическо средство за организиране на процеса на 

обучението”. (Кудрявцев, 1967) 

Някои изследователи свързват понятието проблемна ситуация с 

това психическо състояние, което възниква в ученика при нейното 

решаване. Според Лернер. „проблемната ситуация представлява осъзната 

трудност, която за да се преодолее са необходими нови знания, нови 

начини на действие.” (Лернер, 1981:18) 

Проблемните ситуации в урока могат да възникнат не само при 

решаването на проблемни задачи, а и чрез проблемни въпроси. Той е 

словесна форма за изразяване на проблем, възникнал в субекта. Той 

съдържа все още неразкрит проблем, за който са необходими 

интелектуални действия за откриване на новите знания. Проблемният 

въпрос предизвиква проблемна ситуация само в рамките на определената 

със смислово съдържание беседа. 

В изследванията си Матюшкин предлага класификация на 

проблемните ситуации, в зависимост от това кой компонент е неизвестен 

– целта, начина на действие или условията за известно действие. Тази 

класификация показва, че главният елемент на проблемната ситуация 

според Матюшкин е „неизвестното, новото, което трябва да бъде открито 

за правилното решение на задачата”.  (Матюшкин, 1972: 428) 

Махмутов предлага дидактическа класификация на учебните 

проблеми в зависимост от областта на възникване, мястото на 
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възникване, ролята в процеса на обучение, обществената и 

педагогическата значимост. Психологическата класификация на 

учебните проблеми според него може да бъде в зависимост от характера 

на неизвестното и предизвикващото затруднение, от начина на 

разрешаването на проблемите.(Махмутов, 1975: 149-162) 

1.2. Аспекти на проблемността в обучението 

В този параграф са представени условия за възникване на 

проблемна ситуация, начини и средства за възникване на проблемна 

ситуация, правила за създаване на проблемни ситуации, условия за 

осъществяване на проблемен подход и равнища на проблемност в 

обучението. 

1.3. Творчество в обучението 

В настоящето дисертационно изследване, при обосноваването на 

проблемно-творческия модел на обучение по математика в 6. клас се 

ръководи от широкия смисъл на понятието „творчество”, разбирано 

като процес на решаване на учебни проблеми.  
От тази гледна точка  творчеството на учениците в обучението 

представлява процес на разрешаване на учебни проблеми чрез 

самостоятелно генериране на идеи, в резултат на което ученикът открива 

субективно нови знания. (Колишев, 2018: 97) Това определение изисква 

изясняване на ключовите понятия „учебен проблем“ и „решаване на 

учебни проблеми“. 

В  субективен смисъл учебният проблем е осъзната от субекта 

теоретична или практическа трудност, решаването на която  чрез 

самостоятелно генериране на идеи осигурява на личността преход от 

незнание към знание. (Колишев, 2018: 97) 

В обективен смисъл учебният проблем е структура с непълни 

данни. Задачата, която трябва да се изпълни, е откриване на 

недостигащата информация и допълване на структурата. (Оконь, 1990: 

210) Двете съставни части на всеки проблем са известните и неизвестните 

елементи. 

Решаването на учебен проблем може да се определи като 

самостоятелна дейност на ученика за придобиване на нови знания и 

умения, позволяващи неизвестните елементи на проблема да се 

превърнат в известни. (Колишев, 2018: 97) 

Един продуктивен подход за операционализация на 

творческите цели на обучението се предлага от Колишев, който 

обособява три равнища на конкретизация: формулиране на глобална 

творческа  цел на обучението; определяне на компонентите на 

глобалната цел; формулиране на измерими творчески цели на 

обучението (Колишев, 2018: 98-110). Именно тази технологията за 
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операционализация на творческите цели на обучението на Колишев се 

прилага в експерименталния модел на обучение, който е предмет на 

настоящето дисертационно изследване. 

1.4. Типология на учебните проблеми 

„Разглеждането на задачата като система, дава възможност в нея 

да се отделят следните 4 основни компонента: 

 І. Начално състояние (А) – условието на задачата, което включва 

дадените елементи и връзките между тях. 

 ІІ. Крайно състояние (В) – поставената в задачата цел. 

 ІІІ. Решение на задачата (R) – преобразуване на условието до 

исканото заключение или търсени елементи. 

 ІV. Базис на решението на задачата (С) – множеството от 

дефиниции, свойства, правила, алгоритми и др., чрез които се обосновава 

решението.  

Дефинирането на понятието задача чрез понятието система 

позволява изработването на една достатъчно всеобхватна класификация 

на училищните математически задачи.“ (Ганчев и др.,1996:138)  

Въз основа на същото дефиниране на понятието задача, като 

система от четири компонента - начално състояние (А), крайно състояние 

(В), решение на задачата (R), базис на решението на задачата (С)  е 

направена класификация на творческите задачи. Под творчески задачи 

ще разбираме задачи, чрез които се постигат творчески цели в 

обучението - разрешават се учебни проблеми с недостигащи 

елементи, при които учениците придобиват нови знания, откриват 

нови свойства и логически връзки, прилагат знанията си в нови 

непознати ситуации, съставят задачи, създават модели, рисунки по 

зададени условия и др. В зависимост от броя на неизвестните 

компоненти класифицираме творческите задачи в следните нива:  

Творчески задачи I ниво - неизвестен е само един компонент 

(АСRХ, АХRВ или ХСRВ). Задачи от този тип са с ниско ниво на 

трудност. Такива творчески задачи могат да се задават на ученици с по-

малки математически възможности или в началото на творческото 

обучение. При тях лесно могат да се демонстрират трите етапа - 

осъзнаване на проблем, формулиране на хипотеза и проверката й.  

Творчески задачи II ниво - неизвестни са два компонента 

(АСХУ, АХУВ, АХRУ, ХУRВ, ХСУВ или ХСRУ). 

Творчески задачи III ниво - неизвестни са три компонента 

(АХУZ, ХCУZ, ХУRZ или ХУZВ). Те се срещат извънредно рядко в 

обучението по математика, но пък много често в практиката на човека. 

Представена е технология за съставяне на задачи за постигане 

на творчески цели в следните стъпки: 
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1. Определя се образователната цел и 

обектите/зависимостите, които трябва да се открият в задачата в 

съответствие с Държавните образователни стандарти, учебната програма, 

темата и вида на урока. 

2. Описват се основните видове дейности на учениците, 

които трябва да могат да извършват - пресмятане, чертане, изследвани, 

доказване.  Избира се тази дейност, която има най-голямо отношение към 

образователния обект. 

3.  Определя се нивото на сложност на творческата задача 

в зависимост от броя на неизвестните в системата и съобразена с 

възможностите на учениците. 

4. Формулира се задача (по възможност свързана с 

житейска ситуация) според определените параметри в т. 1-3.  

ИЗВОДИ ОТ ПЪРВА ГЛАВА 

Въз основа на анализа на психолого-педагогическите възгледи за 

проблемността в обучението и творческата дейност на учениците, както 

като цяло, така и в обучението по математика в частност, могат да се 

направят следните изводи: 

 Отличителната черта на проблемността в обучението и 

на творческа дейност на учениците е създаването на субективно нов 

продукт.  

 Проблемното обучение се осъществява чрез решаване на 

учебни проблеми. Учебният проблем се разбира като  теоретична и 

практическа трудност, решаването на която чрез собствена 

изследователска дейност придвижва ученика от незнание към знание.  

  Учебният проблем се представя чрез проблемна 

ситуация, в която ученикът обособява проблемна задача. Проблемната 

ситуация е психическото състояние на субекта, което се характеризира с 

три основни компонента - неизвестно, което трябва да бъде „открито”, 

необходимост на учениците от това „откритие” и техните възможности.  

 Проблемните задачи представляват творчески задачи,  

при решаването на които се реализират творчески учебни постижения в 

процеса но обучение по математика. В зависимост от броя на 

неизвестните компоненти проблемните задачи могат да се класифицират 

на три нива.  

ВТОРА ГЛАВА „КОМПОНЕНТИ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА 

ПРОБЛЕМНО-ТВОРЧЕСКИ МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

МАТЕМАТИКА В 6. КЛАС“  

Втора глава се състои от следните параграфи: Същност на 

проблемно-творческия модел на обучение; Учебно съдържание; Цели на 
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обучението; Процес на обучение; Контрол и оценка на учебните 

постижения; Реализация на модела. 

2.1 Същност на проблемно-творческия модел на обучение 

Всеки модел е основан на определено разбиране за обучението, 

поради което е нужно  преди да се уточни понятието „проблемно-

творчески модел на обучение“, да се уточни понятието „обучение“. В 

настоящото дисертационно изследване се приема следното определение 

за обучение: Обучението е стратегия за предаване на социалния опит, 

осъществявана чрез единството на дейността на учителя (преподаване) и 

дейността на ученика (учене), в процеса на което се усвояват знания, 

умения и отношения и се постига пълноценно развитие на личността.  

Обосноваваният и експериментиран в настоящия модел на 

обучение почива на определено схващане за структурата на обучението. 

Такива структури могат да бъдат открити в голямо количество в 

специализираната литература (Андреев, 2001: 44-63, Петров, 2001: 178-

197). Повтарянето на определени компоненти в тези структури дава 

възможност за обособяване на следните съществени съставни части, 

образуващи един модел на обучение: обучаващ; обучавани; цел на 

обучението; учебно съдържание; процес на обучение, включващ методи, 

форми и средства на обучение; контрол и оценка на учебните 

постижения. Тези съставни части могат да бъдат онагледени чрез 

следната схема (Фигура 1): 

 
Фигура 1 
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От тази гледна точка понятието „модел на обучение“ може да 

бъде определено като цялост, чието функциониране осигурява 

усвояването на конкретно учебно съдържание, състояща се от 

компонентите  цел, процес, учебно съдържание, контрол и оценка на 

учебните постижения. 
Под проблемно-творчески модел на обучение в настоящата 

дисертация ще разбираме  единство на компоненти (учебно 

съдържание, цели на обучение, процес на обучение, контрол и оценка 

на учебните постижения), осъществено въз основа на принципа за 

откриване на новите знания чрез собствена изследователска дейност.  
Тирето между „проблемно“ и „творчески“ е употребено, защото 

двете думи са равноправни, т.е. сякаш са свързани с „и“. Творчеството в 

обучението разбираме като процес на решаване на учебни проблеми. 

Казано по друг начин, творческите способности на учениците се развиват 

чрез обучение, организирано като решаване на учебни проблеми.   

Проблемно-творческият модел на обучение се отличава със 

следните съществени признаци:  

 състои се от специфични компоненти; 

 създаден е за постигане на определена цел, а именно на 

творчески цели на обучението; 

 връзките между компонентите на модела изграждат един 

„цялостен“ „образ“ на обучението по математика в 6. клас, в основата на 

който е решаването на учебни проблеми.  

Под „учебен проблем“ в настоящето дисертационно изследване 

ще разбираме осъзната от субекта теоретическа или практическа 

трудност, разрешаването на която чрез самостоятелно генериране на 

идеи, осигурява на личността преход от незнание към знание. Той е 

структура от непълни данни, в която чрез откриване на недостигащата 

информация неизвестните елементи стават известни. Учебните проблеми 

могат да бъдат задачи с недостигащи знания на учениците; с отворен 

край; с отворено условие; за съставяне на задачи по математически 

модел, чертеж, схема, диаграма, числови данни; с недостигащи данни или 

излишни данни. Те могат да се използват във всички видове уроци с 

различна дидактическа цел - за въвеждане на ново знание, за 

затвърждаване на знания и умения, за актуализиране на старо знание, за 

обобщение, за контрол и оценка, в различни математически игри и 

състезания, в извънкласни дейности. 

Чрез учебния проблем като елемент в процеса на обучение 

можем да постигнем творчески цели с конкретно учебно съдържание. 

Обучението чрез решаване на проблеми се основава върху моделиране на 
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познавателния процес в учебни условия. Същността му е следната: след 

като пред учениците е поставен проблем, който не могат да решат със 

своите знания, или са поставени в непознати ситуации, те търсят начини 

и средства за самостоятелно разрешаване или с прякото участие на 

учителя анализират проблема, формулират хипотеза, търсят начини за 

проверка на истината й, извършват изследвания, наблюдения, сравнения, 

анализират резултатите, синтезират и  доказват хипотезата. 

За да се постигнат творчески цели в обучението, трябва да се 

изпълнят следните задачи: 

1. Да се определи глобалната творческа цел на обучението 

(раздел, урок) като усвояване на знания, умения и отношения, 

необходими при осъществяване  на процеса на творческа дейност. 

2. Да се определят с измерими глаголи компонентите на 

глобалната творческа цел, които съвпадат с етапите за разрешаване на 

учебни проблеми: идентификация на проблема, формулиране на 

хипотези и проверка на хипотезите. 

3. Да се конструират учебни проблеми въз основа на 

учебното съдържание по математика (раздел, урок), в чийто процес за 

разрешаване учениците да развиват своите знания, умения и отношения 

за творческа дейност. 

4. Да се интерпретират компонентите на глобалната 

творческа цел като критерии за контрол и оценка на творческите учебни 

постижения на учениците. 

5. Да се определят чрез еднозначни глаголи на действията 

показателите за контрол и оценка, чрез които учениците доказват в 

процеса на изпитване степента, в която могат да идентифицират учебни 

проблеми, да формулират и да проверяват хипотези. 

6. Да се конструират учебни проблеми въз основа на 

учебното съдържание по математика (раздел, урок), в процеса за 

разрешаването на които да се осъществява контрол и оценка на 

творческите учебни постижения на учениците. 

Конкретните компонентите на предложения модел на обучение 

могат да бъдат представени по следния начин (Таблица 1): 
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Цел на обучението 
Формиране и развиване на умения у 

учениците да решават учебни проблеми 

Учебно съдържание 

 

Математика 6. клас 

Теми: Степенуване, Уравнения, Пропорции, 

Елементи от вероятности и статистика 

Процес 

Обучаващи учители по математика 

Обучавани Ученици 

Методи 

 

устно изложение; евристична беседа; 

дискусия; експеримент, демонстрация; 

упражнение; моделиране, мисловни карти 

познавателни методи: анализиране, 

абстрахиране, синтезиране, сравнение, 

обобщение, аналогия 

Средства 

компютър, проектор, дъска, работни листи, 

мисловни карти, методически бележки за 

учителя, електронни таблици, презентации, 

игри, електронни тестове, QR код, виртуална 

класна стая и др. 

Форми на  

обучение 

● Фронтална, групова, самостоятелна. 

● Писмена, устна, практическа. 

Контрол и  

Оценка 

Контрол и оценка на степента на умението за 

решаване на учебни проблеми;  

Форми- устно решаване на учебен проблем, 

писмено решаване на учебен проблем, 

практическо решаване на учебен проблем, 

електронно изпитване. 

Таблица 1. Компоненти на модела на обучение 

2.2 Учебно съдържание 

Предложеният модел на обучение е разработен въз основа на 

Държавния образователен стандарт (ДОС) за общообразователната 

подготовка, който е утвърден с НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. Темите от 

учебната програма по математика за 6. клас, които  са разработени в 

настоящия труд са „Степенуване“, „Уравнения“, „Пропорции“ и  

„Елементи от вероятности и статистика“. 

2.3 Цели на обучението 

Определянето на целта на един модел е една от най-важните 

дейности. Под понятието „цел на експерименталния модел“ в настоящия 

труд се разбира желаното състояние на учебните постижения на 

обучаваните. Характерно изискване към класификациите от 
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таксономичен тип е, че всяко следващо равнище на целите трябва да 

включва предишните.  

В настоящата дисертация се прилага предложената от Колишев  

операционализация на творчески цели в обучението. „Етапите, през 

които преминава, са: формулиране на глобална творческа цел; 

определяне компонентите на глобалната творческа цел на обучението; 

формулиране на измерими творчески цели на обучението. 

Глобалната цел може да бъде формулирана по следния начин: 

усвояване на ориентирани към цялостно развитие на личността на 

ученика знания, умения и компетентности, необходими за осъществяване 

на процеса на творческа дейност. 

Компонентите на глобалната творческа цел съвпадат с етапите, 

през които преминава разрешаването на проблеми: идентификация на 

проблема; формулиране на хипотеза за разрешаване на проблема; 

проверка на хипотезата. 

Формулирането на измерими творчески цели е изключително 

важно, защото от гледна точка на умението за целеполагане обособените 

компоненти представляват компоненти на глобалната творческа цел на 

обучението, но от гледна точка на контролно-оценъчните умения на 

учителите представляват критерии за контрол и оценка на творческите 

учебни постижения на учениците.“ (Колишев, 2013: 51-67) 

В настоящия труд се предлага операционализация на 

творческите цели и учебен проблем за въвеждане на ново знание за всяка 

една тема в разделите „Степенуване”, „Уравнения”, „Пропорции” и 

„Вероятности и статистика” от учебната програма по математика в 6. 

клас, влязла в сила през учебната 2017/2018 година. 

2.4 Процес на обучение 

Процесът на обучение в предложения модел за обучение е 

описан като са характеризирани неговите компоненти: обучаващи, 

обучавани, методи, форми и средства. 

2.5 Контрол и оценка на учебните постижения 

За осъществяването на контрол и оценка на творческите учебни 

постижения на учениците са конструирани учебни проблеми въз основа 

на учебното съдържание по математика, в процеса на разрешаването на 

които учениците да развиват своите знания, умения и компетентности за 

творческа дейност. Компонентите на глобалната творческа цел са 

критерии за контрол и оценка на творческите учебни постижения на 

учениците. Те се определят чрез еднозначни глаголи на действията, чрез 

които учениците доказват в процеса на изпитване степента, в която могат 

да идентифицират учебни проблеми, да формулират и да проверяват 

хипотези. (Колишев, 2015: 23-25) 
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В експерименталния модел на обучение се използват следните 

форми и методи на контрол и оценка: устно решаване на учебен 

проблем, писмено решаване на учебен проблем, практическо 

решаване на учебен проблем, електронно изпитване. 

В настоящия труд равнището на учебните постижения, които са 

глобалният критерий за ефективност на предложения метод на обучение 

се контролират и оценяват чрез учебни проблеми по критерии и 

показатели за всека една тема от предложените раздели по математика в 

6. клас - „Степенуване”, „Уравнения”, „Пропорции” и „Елементи от 

вероятности и статистика”. 

2.6 Реализация на модела 

Организацията на учебния процес, чиито елементи са формите, 

методите и средствата, е осъществена в методически единици. 

Методическата единица в настоящия труд може да бъде наречена 

„учебно занятие“. Ще считаме, че в един урок по математика се 

реализира проблемно-творчески модел на обучение, когато за постигане 

на поставените конкретни творчески цели учениците се поставят в 

проблемна ситуация. За разрешаването й са необходими новите знания, 

които са определени в очакваните резултати на конкретната тема. 

Учителят води евристична беседа с учениците за анализиране на 

проблемната ситуация, формулиране на проблема, изказване и доказване 

на хипотезата. Учениците анализират, сравняват, пренасят познати 

образци на действие, но при нови условия, изследват, експериментират, 

обобщават и доказват. В процеса на разрешаване на поставения проблем 

се въвежда и новото знание. Проблемните ситуации са такива, че да 

обхващат различните му аспекти. За затвърждаване се използват 

творчески задача с различни нива на трудност. В края на урока се 

извършва контрол на учебните постижения, като се поставя проблем, 

който разкрива ново непознато свойство или зависимост или прилагане в 

нова непозната ситуация. Учебните занятия са разработени по следната 

схема: 

Схема за реализиране на проблемно-творчески урок по математика 

Тема на урока 

1. Място на урока в ДОС 

Област на компетентност:  

 Числа. Алгебра;  

 Числа. Фигури и тела. 

 Функции. Измерване. 

 Логически знания. 

 Елементи от вероятности и статистика. 
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 Моделиране. 

Ключови компетентности: математическа компетентност и 

основни компетентности в областта на природните науки и на 

технологиите, дигитална компетентност, компетентности в областта на 

българския език, умения за общуване на чужди езици, умения за учене, 

социални и граждански компетентности, инициативност и 

предприемчивост, културна компетентност и умения за изразяване чрез 

творчество, умения за подкрепа на устойчивото развитие и за 

здравословен начин на живот и спорт. 

2. Място на урока в учебната програма 

3. Понятия и умения: нови и стари понятия; нови и стари 

умения;  

4. Основна цел на урока: 

Въвеждане/затвърждаване на понятията; 

Формиране/усъвършенстване на уменията. 

Глобална творческа цел на урока:  
Откриване на новото знание, свойство, зависимост, правило, 

алгоритъм. 

Компоненти на глобалната творческа цел: 

 идентификация на проблема- анализиране на проблемна 

ситуация и формулиране на проблем; 

 формулиране на хипотеза- сравняване и обобщаване на 

данни за откриване на общото и различното между данни или обекти, 

аналогия с познати образци на действие, изследване, експериментиране, 

обобщение за изказване на хипотеза; 

 проверка на хипотезата - доказване верността на хипотезата 

– теоретично или практически. 

5. Значение на темата. Мотивиране на учениците. 

6. Дидактически средства: работни листи, компютър, 

проектор, дъска, динамични чертежи, мисловни карти, електронни 

ресурси, електронни тестове, виртуална класна стая, методически 

бележки за учителя и др. 

7. Методи: устно изложение, евристична беседа, дискусия, 

наблюдение и експеримент, демонстрация, упражнение, мисловна карта. 

Логически методи: анализ, синтез, сравнение, аналогия, 

моделиране. 

8. Форми на обучение: фронтална, групова, 

индивидуална, дистанционна. 

9. Междупредметни връзки 

10.  Ход на урока  

Създаване на проблемна ситуация 
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Цел: мотивиране за въвеждане на новото знание, чрез 

практическа житейска ситуация. 

Идентификация на проблема 

● Анализ на проблемната ситуация 
Чрез евристична беседа се анализира поставената задача с цел 

осъзнаване на необходимост от ново знание и формулиране на проблем.  

Кои са известните елементи? 

Кои са неизвестните елементи? 

Има ли връзка между дадените и търсените елементи? 

● Осъзнаване на проблема 
Учениците (с помощта на учителя) формулират проблем. 

Формулиране на хипотезата 

Ако е необходимо се подготвят задачи за групиране, сравняване 

на данни или обекти, за изследване или експериментирани, за аналогия с 

познато действие с цел учениците да открият новото знание. 

Проверка на хипотезата 

Доказване верността на хипотезата чрез теоретични разсъждения 

или практически дейности. 

Обобщаване и въвеждане на новите знания: понятия, 

теореми, свойства, правила и др. 

Разрешаване на проблемната ситуация  

С откритото липсващо знание се решава проблемната задача (ако 

не е решена в процеса на формулиране и проверка на хипотезата). 

Затвърждаване на новото знание 

За формиране/усъвършенстване на уменията се подготвят 

творчески задачи от различно ниво, в зависимост от възможностите на 

учениците. Могат да се използват задачи: 

 за прилагане на новото знание в нови непознати 

ситуации; 

 с отворен край; 

 с отворено начало; 

 за съставяне по математически модел и др.; 

Контрол и оценка: 

Чрез творческа задача се проверява умението на учениците да 

решават проблем: да откриват нови свойства, зависимости, връзки в 

непозната ситуация с новото знание. 

Критерии и показатели: 

Идентификация на проблема и формулиране на хипотеза.  

Ученикът може да: 

 анализира задачата и да формулира проблема: 

Как да открия? 
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 анализира проблема, като отделя единиците необходима 

информация, които насочват към решаване на проблема; 

 синтезира информацията и формулира хипотезата: 

 „Ако ….., то…………..“  

Проверка на хипотезата 
Ученикът може да: 

 доказва хипотезата чрез практически действия или 

теоретични разсъждения.  

Домашна работа 

Методически бележки: По преценка на учителя, ако е 

необходима актуализация на стари знания и умения се подготвят задачи, 

които могат да се използват преди поставянето на проблемната ситуация 

или при формулирането на хипотезата. 

За въвеждане на новото знание в разделите „Степенуване”, 

„Уравнения”, „Пропорции” и „Елементи от вероятности и статистика” са 

предложени учебни проблеми описани в  параграф „Цели на модела на 

обучение“ на дисертацията. За диагностика в края на всяка тема от 

посочените раздели се предлагат на учениците проблеми за разрешаване 

описани в параграф „Контрол и оценка на учебните постижения“ на 

настоящия труд. 

За установяване на ефективността на модела за проблемно-

творческо обучение по математика в 6. клас са разработени за входно и 

изходно ниво по 5 учебни проблема. Тяхната цел е да се установят 

творческите учебни постижения на учениците. За всеки учебен проблем 

е разработен електронен тест, който се попълва от учениците. 

Разпространението им е чрез виртуална класна стая или QR кодове. 

ИЗВОДИ ОТ ВТОРА ГЛАВА 

Въз основа на разработените компоненти на експерименталния 

проблемно-творчески модел на обучение по математика в 6. клас можем 

да направим следните изводи: 

 Използвана е триетапна технология за 

операционализация на творческите цели в обучението: формулиране на 

глобална творческа цел; определяне компонентите на глобалната 

творческа цел – идентификация на проблема, формулиране на хипотеза 

за разрешаване на проблема и проверка на хипотезата; формулиране на 

измерими творчески цели на обучението.  

 За откриване на субективно новите знания за всяка от 

темите в  разделите „Степенуване”, „Уравнения”, „Пропорции” и 

„Елементи от вероятности и статистика” са предложени учебни 
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проблеми, които са в съответствие с поставените глобални творчески 

цели. 

 Разработената система от критерии и показатели за 

контрол и оценка на творческите учебни постижения на учениците 

произтича от  творческите цели на обучението. За установяване на 

равнището на творческите учебни постижения на учениците, които са 

глобалният критерий за ефективност на експерименталният модел на 

обучение, са предложени учебни проблеми за всяка една тема от 

избраните раздели по математика, изучавана в 6. клас. 

 За организацията на учебните занятия по математика е 

разработена схема на урок за реализиране на проблемно-творчески модел 

на обучение. Предложени са методически разработки по тази схема на 

следните теми: „Питагорова теорема“; „Правила за решаване на линейни 

уравнения и свеждащи се към тях. Моделиране с уравнение от вида ax + 

b = 0 (a ≠0)“; „Приложение на пропорциите“; „Разчитане на данни, 

представени чрез диаграми и графики“; „Случайно събитие. Вероятност 

на случайно събитие като отношение на възможности“; „Организиране и 

представяне на данни“. 

 За диагностика на умението за решаване на проблеми  са 

разработени входно и изходно ниво с по 5 учебни проблема. Тяхната цел 

е да се установят творческите учебни постижения на учениците и 

ефективността на модела за проблемно-творческо обучение по 

математика в 6. клас.  

 

ТРЕТА ГЛАВА. ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОБЛЕМНО-

ТВОРЧЕСКИЯ МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕ 

Третата глава се състои от следните параграфи: Организация и 

методика на изследването и Представяне и анализ на резултатите от 

изследването. 

3.1 Организация и методика на изследването 

Настоящото дисертационно изследване се проведе през 

2017/2018 учебна година в ОУ „Цар Симеон I” - гр. Варна, ОУ „Ангел 

Кънчев” - гр. Варна, ОУ „Св. Патриарх Евтимий” - гр. Варна, ОУ „Христо 

Ботев” - гр. Варна и II ОУ „Иван Вазов” - гр. Провадия. Участваха 261 

ученици. Разпределението им е показано в Таблица 2: 
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Училище 

експериментална група контролна група 

клас брой клас брой 

ОУ „Ангел Кънчев” 6а и 6г 52 6б и 6в 55 

ОУ „Цар Симеон І” 6а 27 6б 27 

ОУ „Св. П. 

Евтимий” 
6а 25 6в 26 

II ОУ „Иван Вазов” 6а 23   

ОУ „Христо Ботев”   6а 26 

Общо  127  134 

Таблица 2. Разпределение на учениците в контролна и 

експериментална група. 

За целите на обективността на изследването са приложени два 

типа експеримента: 

Експеримент от типа „контролна група - експериментална 

група”, осъществяването, на който премина през следните етапи: 

 формиране на контролна и експериментална група; 

 разработване на система от критерии и показатели за 

диагностика на учебните постижения на учениците; 

 осъществяване на експерименталното обучение в 

експериментална група; 

 диагностика на учебните постижения в експериментална 

група и контролна група въз основа на критерии и показатели; 

 сравнителен анализ между учебните постижения в 

експериментална група и контролна група и установяване на 

ефективността на обучението; 

Експеримент от типа „входно равнище - изходно равнище” 

осъществяването на който преминава през следните етапи: 

 разработване на система от критерии и показатели за 

диагностика на ефективността на експерименталното обучение; 

 диагностика на входното равнище в експериментална 

група; 
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 осъществяване на експерименталното обучение в 

експериментална група; 

 диагностика на изходното равнище на учебните 

постижения в експериментална група; 

 сравнителен анализ между учебните постижения 

регистрирани на входното и на изходното равнище в експериментална 

група и установяване на ефективността на обучението. 

Реализирането на модела е съобразено с нивото на знания и 

умения на обучаемите. В експеримента е налице стремеж да се постигнат 

творчески цели в обучението, при спазване на Държавните 

образователни стандарти като то се направи интересно, провокиращо и 

интригуващо, в което учениците да участват активно.  

Проведено е обучение на учителите, които преподават в 

експерименталната група,  за прилагане на модела за проблемно-

творческо обучение по математика. 

Обучението на учениците е проведено в два варианта – 

традиционен и експериментален.  При първия вариант е използвано 

традиционното репродуктивно обучение, характерно за масовата 

практика. При него творчески цели не са предмет на целенасочено 

формиране. Учениците от КГ са обучавани по темите от учебното 

съдържание, определено от ДОС и УП по математика за шести клас. При 

експерименталния вариант на обучение е приложен конструирания 

модел и целия набор от дидактически средства за постигане на творчески 

цели чрез решаване на учебни проблеми. Учениците от ЕГ изучават 

същото учебно съдържание, но подходът е свързан с реализиране на 

творческо обучение. При обучението им са използвани методическите 

разработки на уроците и учебните проблеми за въвеждане на ново знание 

и контрол и оценка в четирите раздела „Степенуване“, „Уравнения“, 

„Пропорции“ и „Елементи на вероятности и статистика“. Средствата, 

които са използвани, са застъпени в Глава 2.  

Системата от критерии и показатели за диагностиката на 

ефективността на експерименталното обучение съвпада с тази за контрол 

и оценка на учебните постижения. 
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Изследователският метод съвпада с метода за диагностика на 

творческите учебни постижения на учениците, който представлява тест, 

включващи 5 учебни проблема, времето за решаване, на които е 5 учебни 

часа, както на входа така и на изхода на изследването.  

Всеки учебен проблем се оценява с определен брой точки. В 

зависимост от това какъв процент от максималния брой точки е получил 

всеки ученик се поставя оценка. Тя се определя по следната скала: 0% до 

39% - Слаб 2; 40% до 49% - Среден 3; 50% до 69% - Добър 4; 70% до 89% 

- Много добър 5; 90% до 100% - Отличен 6. 

Оценката за входното и изходното ниво на учебните постижения 

на учениците за умението им да решават проблеми е средноаритметично 

от оценките за петте учебни проблема. 

Въз основа на проведеното входно ниво за диагностициране на 

уменията на учениците да решават проблеми  се формираха 

експериментална и контролна група. Средният успех от диагностиката на 

входното ниво на формираните групи е неразличим: експериментална 

група – 3,80 и контролна група – 3,81. И двете групи са с равни умения 

да решават творчески задачи (Фигура 2). Това условие ни дава 

възможност да установим по-добре дали след проведеното обучение 

резултатите са се променили и в каква посока. 

Статистическият анализ на резултатите на едно педагогическо 

изследване се основава на описанието на разпределението. За да се 

достигне до обобщено му описание се определят основните му 

статистически числови характеристики – средни величини и величини на 

разсейване. Средните величини са числови характеристики, с които се 

означава разпределението върху числовата ос, а величините на 

разсейването характеризират ширината на разпределението. 

(Кожухарова, Ганчев, Делчев, 2015) 
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Фигура 2. Диаграма на средния успех от входно ниво. 

От дескриптивната статистика на резултатите от учебните 

постижения на учениците от входното ниво се вижда, че модата и 

медианата съвпадат. Стандартното отклонение от средата е 1,15. 

Дисперсията е 1,33. Коефициентът на асиметрия е -0,02, а коефициентът 

на ексцес е -0,85. Тези статистически данни ни дават основание да 

смятаме, че проведената диагностика е  с нормално разпределение. 

(Таблица 3 и Фигура 3) 

Mean 3,804597701 

Standard Error 0,071305712 

Median 4 

Mode 4 

Standard Deviation 1,151979038 

Sample Variance 1,327055703 

Kurtosis -0,852030704 

Skewness -0,022288352 

Range 4 

Minimum 2 

Maximum 6 

Count 261 

Таблица 3. Статистически анализ на входно ниво. 

3,80 3,81

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

ЕГ входно ниво КГ входно ниво

Среден успех
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Фигура 3. Диаграма на честотното разпределение от входно 

ниво. 

Разпределихме учениците в две еднакви групи – контролна и 

експериментална. В началото на изследването сравнението показва, че 

разликата между средните числа на диагностичните отговори в двете 

групи (измерени чрез метода t-разпределение) е статистически 

незначима, т.е. тя може да бъде обяснена със случайни фактори. (Фигура 

4, Фигура 5, Таблица 4) 

 

Фигура 4. Хистограма на абсолютните честоти от входно 

ниво на контролна и експериментална група. 
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Фигура 5. Графики на относителните честоти от входно ниво 

на контролна и експериментална група 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal 

Variances  КГ ЕГ 

Mean 3,813433 3,795276 

Variance 1,385984 1,275216 

Observations 134 127 

Hypothesized Mean Difference 0   

df 259   

t Stat 0,127175   

P(T<=t) one-tail 0,44945   

t Critical one-tail 1,650758   

P(T<=t) two-tail 0,8989   

t Critical two-tail 1,969166   

Таблица 4. Т-тест на входно ниво на контролна и 

експериментална група. 

3.2 Представяне и анализ на резултатите от изследването. 

Представяне и анализ на резултатите от експеримента 

„контролна група - експериментална група”. 

На теста за установяване на резултатите от обучението в 

експериментална група регистрирахме среден успех 4,56. В контролна 

група този успех беше 3,88. (Фигура 6)  
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Фигура 6. Диаграма на среден успех от изходно ниво на 

контролна и експериментална група 

От представените резултати от дескриптивната статистика на 

учебните постижения на учениците от изходното ниво е видно, че отново 

модата и медианата съвпадат. Стандартното отклонение от средата е 1,2. 

Коефициентът на асиметрия е -0,2, а коефициентът на ексцес е -0,8. 

(Таблица 5, Фигура 7) 

Изходно ниво  

Mean 4,210727969 

Standard Error 0,074773453 

Median 4 

Mode 4 

Standard Deviation 1,208002104 

Sample Variance 1,459269083 

Kurtosis -0,805196045 

Skewness -0,200738825 

Range 4 

Minimum 2 

Maximum 6 

Count 261 

Таблица 5. Статистически анализ на изходно ниво 

3,88

4,56

2 3 4 5 6

Среден успех от изходно ниво

ЕГ КГ
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Фигура 7. Диаграма на абсолютните честоти от изходно ниво 

На теста за установяване на резултатите от изходно равнище на 

учебните постижения в експериментална и контролна група получихме 

следните резултати (Таблица 6, Таблица 7): 
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4,00 4,61 4,38 4,52 5,19 4,56   

Таблица 6. Изходно ниво на експериментална група 
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13
4 

  

Среден 

успех 
3,78 3,82 4,04 3,50 4,26 

3,8

8 
  

Таблица 7. Изходно ниво на контролна група 

Обемите на извадките са различни и затова е по-коректно да се 

сравнят освен абсолютните (Фигура 9) и относителните честоти (Фигура 

8) на оценките от изходното ниво. Ясно се вижда, че в експерименталната 

група слабите и средните резултати са значително по-малко, а отличните 

по-големи от контролната група. (Бижков, 1988:260) 

 

Фигура 8. Графики на относителните честоти от изходно 

ниво на контролна и експериментална група 
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Фигура 9. Диаграма на абсолютните честоти от изходно ниво 

на експериментална и контролна група. 

Сравнихме тези резултати и чрез статистическия метод за 

проверка на хипотези t - разпределение прилагането, на който преминава 

през следните етапи (Съйкова, 1977): 

Първи етап. Дефиниране на нулевата и алтернативната хипотеза. 

Нулевата хипотеза гласи, че разликата между средните числа е случайна, 

т.е. 𝐻0: 𝑥1̅̅̅ = 𝑥2̅̅ ̅. Алтернативната хипотеза гласи, че тази разлика е 

закономерна, т.е. 𝐻1: 𝑥1̅̅̅ < 𝑥2̅̅ ̅. 

Втори етап: Определяне риска за грешка 𝛼 = 0,05. Това 

означава, че в пет от сто случая е възможно погрешно отхвърляне на 

нулевата хипотеза. 

Трети етап. Избиране на метода за проверка. В дадения случай 

удобен е методът t-разпределение (разпределение на Стюдент - Фишер), 

при което се използва формулата: 𝑡𝐸𝑀 =
|𝑥1̅̅̅̅ −𝑥2̅̅̅̅ |√𝑛1+𝑛2−2

√(𝜎1
2𝑛1+𝜎2

2𝑛2)(
1

𝑛1
+

1

𝑛2
)
, където 

𝑥1̅̅̅ и 𝑥2̅̅ ̅ са средните числа на диагностичните отговори в контролната и 

експерименталната група; 𝜎1
2 и 𝜎2

2 - дисперсията (квадратът на разликата 

между индивидуалните числа на диагностичните отговори, или 

квадратът на средно квадратичното отклонение) в контролна и 

експериментална група; 𝑛1 и 𝑛2- броят на изследваните лица в 

контролната и експерименталната група. 

Горната емпирична характеристика на хипотезата има t-

разпределение със степени на свобода 𝑓 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2. 
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Четвърти етап. Събиране на необходимата информация за 

проверката. В нашия случай конкретните данни са следните:  

𝑥1̅̅̅ = 3,88; 𝑥2̅̅ ̅ = 4,56; 𝑛1 = 134, 𝑛2 = 127 

Дисперсията се изчислява по следната формула: 𝜎2 =
∑ ∑(𝑥𝑖−�̅�)2

𝑛
, 

където: 

𝑥𝑖 - индивидуалните числа на диагностичните отговори;  

�̅�- средното число на диагностичните отговори; 

 n- броят на изследваните лица. 

След необходимите изследвания се получиха следните оценки на 

дисперсията:𝜎1
2 =1,3239816 и 𝜎2

2 =1,37545307 

 Пети етап. Изчисляване на емпиричната характеристика на 

хипотезата. Заместваме във формулата за t- разпределение и получаваме: 

𝑡𝐸𝑀 =
|3,88−4,56|√134+127−2

√(1,3239816.134+1,37545307.127)(
1

134
+

1

127
)

=4,70936346 

Шести етап. Определяне на теоретическата характеристика на 

хипотезата. След като рискът за грешка е  ∝= 0,05 и степента на свобода 

са  𝑓 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2 = 134 + 127 − 2 = 259, по таблицата за t-разпределение 

намираме, че теоретическата характеристика на хипотезата е равна на 

𝑡𝑇 = 1,96. 

Седми етап. Алтернативната хипотеза се потвърждава, а 

нулевата се отхвърля, защото 4,71 > 1,96 и 𝑡𝐸𝑀 > 𝑡𝑇 

Това означава, че разликата между средните числа на 

диагностичните отговори от скалата за диагностика на учебните 

постижения в контролната и експерименталната група е закономерна. 

Представяне и анализ на експеримента „входно-изходно 

равнище” 

На теста за установяване на резултатите от входното равнище на 

учебните постижения в експериментална група регистрирахме среден 

успех 3,80.  На изходното равнище този успех беше 4,56 (Фигура 8). След 

проведеното обучение е видно, че слабите и средните оценки на 

диагностичните учебни проблеми от изходното ниво в сравнение с 

входното ниво са значително намалели, а отличните са се увеличили. 

(Фигура 11)  
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Фигура 11 

Сравнихме тези резултати чрез статистическия метод за 

проверка на хипотези t - разпределение прилагането, на който преминава 

през следните етапи: 

Първи етап. Дефиниране на нулевата и алтернативната хипотеза. 

Нулевата хипотеза гласи, че разликата между средните числа е случайна, 

т.е. 𝐻0: 𝑥1̅̅̅ = 𝑥2̅̅ ̅. Алтернативната хипотеза гласи, че тази разлика е 

закономерна, т.е. 𝐻1: 𝑥1̅̅̅ < 𝑥2̅̅ ̅. 
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Втори етап: Определяне риска за грешка 𝛼 = 0,05. Това 

означава, че в пет от сто случая е възможно погрешно отхвърляне на 

нулевата хипотеза. 

Трети етап. Избиране на метода за проверка. В дадения случай 

удобен е методът t-разпределение (разпределение на Стюдент - Фишер), 

при което се използва формулата: 𝑡𝐸𝑀 =
|𝑥1̅̅̅̅ −𝑥2̅̅̅̅ |√𝑛1+𝑛2−2

√(𝜎1
2𝑛1+𝜎2

2𝑛2)(
1

𝑛1
+

1

𝑛2
)
, където 

 𝑥1̅̅̅ и 𝑥2̅̅ ̅ са средните числа на диагностичните отговори в 

контролната и експерименталната група; 

𝜎1
2 и 𝜎2

2 - дисперсията (квадратът на разликата между 

индивидуалните числа на диагностичните отговори, или квадратът на 

средно квадратичното отклонение) в контролна и експериментална 

група; 

𝑛1 и 𝑛2- броят на изследваните лица в контролната и 

експерименталната група. 

Горната емпирична характеристика на хипотезата има t - 

разпределение със степени на свобода 𝑓 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2. 

Четвърти етап. Събиране на необходимата информация за 

проверката. В нашия случай конкретните данни са следните: 𝑥1̅̅̅ =
3,80; 𝑥2̅̅ ̅ = 4,56; 𝑛1 = 127, 𝑛2 = 127 

Дисперсията се изчислява по следната формула: 𝜎2 =
∑ ∑(𝑥𝑖−�̅�)2

𝑛
, 

където:𝑥𝑖 - индивидуалните числа на диагностичните отговори;  

�̅�- средното число на диагностичните отговори; 

 n- броят на изследваните лица. 

След необходимите изследвания се получиха следните оценки на 

дисперсията:𝜎1
2 = 1,2752156 и 𝜎2

2 = 1,37545307 

 Пети етап. Изчисляване на емпиричната характеристика на 

хипотезата. Заместваме във формулата за t- разпределение и получаваме: 

𝑡𝐸𝑀 =
|3,80−4,56|√127+127−2

√(1,2752156 .127+1,37545307.127)(
1

127
+

1

127
)

=5,2398776 

Шести етап. Определяне на теоретическата характеристика на 

хипотезата. След като рискът за грешка е  ∝= 0,05 и степента на свобода 

са  𝑓 = 𝑛1 + 𝑛2 + 2 = 127 + 127 − 2 = 252, по таблицата за t-

разпределение намираме, че теоретическата характеристика на 

хипотезата е равна на 𝑡𝑇 =1,65. 

Седми етап. Алтернативната хипотеза се потвърждава, а 

нулевата се отхвърля, защото 5,24 > 1,65 и 𝑡𝐸𝑀 > 𝑡𝑇 
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Това означава, че разликата между средните числа на 

диагностичните отговори от скалата за диагностика на учебните 

постижения в контролната и експерименталната група е закономерна. 

От Фигура 12 и Фигура 13 ясно се вижда, че експерименталната 

група след проведеното обучение по предложения модел на четири 

раздела от учебната програма е увеличила средния резултат на учебните 

си постижения за решаване на учебни проблеми с 0,76, а контролната 

група с 0,09. Разликата между резултатите на входно ниво между двете 

групи е 0,01 в полза на контролната група. На изходно ниво разликата е 

вече 0,68 в полза на експерименталната група. 

  
Фигура 12. Диаграма на средния успех. 

 

Фигура 13. Диаграма на средния успех от входно и изходно 

ниво. 

На базата на преки наблюдения на проведеното обучение с 

учениците от ЕГ се установи, че се повиши техният интерес към 
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предмета, преодоляха страха си от непознатите и по-нестандартни 

задачи, чието решаване вече приемаха като предизвикателство. 

Учителите, с които е проведена подготовката и експеримента, оценяват 

положително не само резултатите на учениците си, но и отчитат промяна 

на тяхното отношение към предмета. При обучението на контролната 

група (характерно за традиционното обучение) учениците се ръководиха 

предимно от схемата ,,опит-грешка”, докато при учениците от 

експерименталната група в резултат на по-задълбочено усвояване на 

знанията, започнаха да проявяват творческа активност. Опитваха се да 

търсят различни начини за решаване на задачите, да оценяват 

рационалността на решенията, да съставят сами математически задачи, 

което им носеше по-голямо удовлетворение от обучението по 

математика. 

ИЗВОДИ ОТ ТРЕТА ГЛАВА  

За целите на обективността на изследването и установяване на 

ефективността на проблемно-творческия модел на обучение са 

приложени два типа експеримент: „контролна група - експериментална 

група” и „входно равнище - изходно равнище”. Чрез тях са проверени: 

- разработената система от дейности, които, приложени в 

обучението по математика в 6. клас, водят до развитие на  умението на 

учениците да решават проблеми; 

- предложената система от задачи за развитие на 

творческите способности на учениците, респективно на умението им за 

решаване на проблеми в реални житейски ситуации. 

В резултат на извършения задълбочен статистически и качествен 

анализ са направени следните изводи: 

 Диагностиката на входното равнище показва, че степените на 

формиране и развиване на изследваните умения са приблизително равни 

за двете групи, т.е. контролната група и експерименталната група са 

статистически правилно формирани.  

 Сравнителният статистически анализ установява, че степента на 

развитие на умението на учениците да решават проблеми е значимо по-

висока в експерименталната група, отколкото в контролната.  

 Качественият анализ показва, че прилагането на модела за 

проблемно-творческо обучение по математика в 6. клас въздейства много 

силно върху развитието на творческите способности на учениците, 

респективно върху умението им решаване на проблеми в реални 

житейски ситуации. Също така е установено и повишаване на 

мотивацията за учене в обучението по математика, увереността и 

активността на обучаваните.  
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Въз основа на направения количествен и качествен анализ на 

резултатите от изследването можем да се каже определено, че 

експерименталният модел на обучение е практически приложим и с 

доказана ефективност.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение можем да кажем, че задачите на изследването са 

изпълнени, а целта да се обоснове и провери експериментално 

проблемно-творчески модел на обучение по математика в 6. клас – 

постигната. Потвърди се хипотезата, че ако се приложи проблемно-

творчески модел в процеса на обучение по математика в 6. клас, основан 

на решаване на учебни проблеми, то учениците ще развият своите 

творчески способности, респективно своето умение за решаване на 

проблеми. 

Експериментираният проблемно-творчески модел отговаря на 

изискванията към съвременното обучение, тъй като е основан на 

самостоятелно откриване на субективно новото знание (понятие, 

свойство, закономерност, обект, начин на действие) чрез собствена 

изследователска дейност. Този принцип, превърнат в технология на 

обучението, предполага обучение чрез решаване на проблеми, при 

учителят създава проблемни ситуации, учениците обособяват в тях 

проблемни задачи, решението на които по нови за личността начини ги 

придвижва от незнание към знание. Когато обучението е ориентирано 

към постигане на такива цели, това означава, че се преследва не само 

усвояване на резултатите от познавателната дейност на хората, но и на 

самия процес на познание. Именно тези цели на обучението могат да 

бъдат наречени творчески цели. В своето конкретно изражение 

постигнатата творческа цел означава развити творчески способности на 

учениците, които в настоящото изследване се разбират като развито 

умение за решаване на проблеми. 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ 

Разработените в резултат на настоящето дисертационно 

изследване теоретични и практически постановки представляват 

продуктивна основа за квалификация на учители по посока на развитие 

на техните умения за творческа организация на обучението. В тази насока 

могат да се направят: учебници по математика; методически ръководства 

за студенти и учители; помагала с учебни проблеми, които съответстват 

на учебните програми по математика;  сборници с творчески задачи на 

различни нива за начален, прогимназиален, първи гимназиален и втори 

гимназиален етап на образованието; работни листи, динамични чертежи, 

модели, електронни ресурси и други дидактически средства, чрез които 

учениците да изследват, експериментират и откриват новото знание. За 
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методическа помощ на учители по математика и обмяна на опит, идеи и 

дидактически средства могат да се организират методически срещи, 

семинари, майсторски класове, открити уроци, форуми, блогове, 

затворени групи, споделени среди. В перспектива проблемно-

творческото обучение може да бъде изследвано и в други аспекти - в 

обучението на ученици от начален етап и гимназиална степен, на 

студенти, в процеса на обучение по други учебни предмети. 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННОТО 

ИЗСЛЕДВАНЕ 

1. С. Георгиева, Реализация обучения с помощью решения 

проблем по математике в VI-ом классе на тему “Теорема Пифагора”, 

Математика в школе, бр. 8, 2018, ISSN: 2409-8787.  

2. С. Георгиева, Постигане на творчески цели в обучението 

по математика в 6. клас, раздел "Степенуване", сп. Математика и 

информатика, бр.3, 2018, с. 265, ISSN: 1310 - 2230. (EBSCOhost Research 

Databases, ERIH PLUS). 

3. С. Георгиева, Педагогическа технология за реализиране 

на проблемно-творчески модел на обучение по математика, Годишник на 

ШУ “Епископ Константин Преславски”, т.XXII D, Шумен: 

УИ„Еп.К.Преславски”, 2018, стр. 689, ISSN 1314-6769. 

4. Георгиева С., Николова В., Методически насоки за 

създаване на подкрепяща и мотивираща среда в обучението по 

математика чрез използване на игра, Играта в обучението, УИ "Еп. К. 

Преславски", Ш., 2015, ISBN: 978-619-201-065-2 

БЛАГОДАРНОСТИ 

Изказвам своята искрена признателност на научните ми 

ръководители проф. дпн Николай Колишев и доц. д-р  Таня Вълкова за 

професионализма, търпението, предоставената творческа свобода, 

осигурената актуална научна литература и неоценимата подкрепа. 

Благодаря на д-р Елена Колева за вярата й в мен и незаменимата 

научна и практическа помощ, за подкрепата и съветите на колегите от 

катедра „Науки за образованието“.  

Благодаря за съдействието при осъществяването на 

педагогическия експеримент на директорите и учителите по математика 

в училищата ОУ „Цар Симеон I“ – Варна, ОУ „А. Кънчев“ – Варна, ОУ 

„Св.П. Евтимий“ – Варна, ОУ „Хр. Ботев“ – Варна и II ОУ „И. Вазов“ – 

Провадия. 

Благодаря на семейството ми и приятелите за проявеното 

разбиране и морална подкрепа!  

http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=42&MAGAZINE_ID=82483


 

39 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Андреев М. (2001).  Процесът на обучението. Дидактика, 

С: УИ „Св. Климент Охридски”. 

4 Андреев, М. (1987). Дидактика, С: Народна просвета. 

5 Бабанский, Ю. К. (1989). Избранные педагогические 

труды. М: Педагогика. 

6 Бижков, Г. (1988). Педагогическа диагностика. С.: 

Народна просвета. 

7 Видякова,  З. (2012). Основные идеи демократической 

педагогики Джона Дьюи, В: Вопрос современной науки и практики, 

Университет имени В.И.Вернадского, № 3, 

http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2012/05/14.pdf, достъпно на 23.07.2018. 

8 Ганчев, И. Д., Колягин, Ю., Кучинов, Й., Портев, Л., 

Сидоров Ю. (1996). Методика на обучението по математика от VIII  до 

XII клас I част, С: Модул.  

9 Кожухарова, Г., Ганчев, Г., Делчев, М. (2015). Методика 

на педагогическите изследвания за студенти и учители. Тракийски 

университет - Стара Загора.  Център за електронни форми на 

дистанционно обучение, http://edu.uni-sz.bg/book/22.dipku-gkojuharova-

mdeltchev-ggantchev/22.DIPKU-GKojuharova-MDeltchev-Ggantchev-

html/all-lessons.html,  достъпно на 23.07.2018г. 

10 Колишев, Н. (2015). Педагогическите умения на 

учителите. Контрол и оценка на учебните постижения на учениците. 

Книга седма. С., Захарий Стоянов. 

11 Колишев, Н., (2013). Педагогическите умения на 

учителите. Целеполагане в обучението. Книга първа. С.: Захарий 

Стоянов. 

12 Колишев, Н., (2018) Теория на педагогическите умения 

на учителите. С.: Захарий Стоянов. 

13  Кудрявцев, Т. В. (1967). Некоторые психолого-

дидактические вопросы проблемного обучения. Советская педагогика, 

(8), 61-72. 

14 Кудрявцев, Т. В., (1969). Вопросы психологии и 

дидактики проблемного обучения. М.: Высшая школа.  

15 Лернер,  И. Я. (1981). Основы методов обучения. М: 

Педагогика. 

16 Матюшкин, А. М. (1972). Проблемные ситуации в 

мышлении и обучении. Москва: Педагогика. 

17 Махмутов, М. И. (1975). Проблемное обучение: 

Основные вопросы теории. Педагогика. 

http://edu.uni-sz.bg/book/22.dipku-gkojuharova-mdeltchev-ggantchev/22.DIPKU-GKojuharova-MDeltchev-Ggantchev-html/all-lessons.html
http://edu.uni-sz.bg/book/22.dipku-gkojuharova-mdeltchev-ggantchev/22.DIPKU-GKojuharova-MDeltchev-Ggantchev-html/all-lessons.html
http://edu.uni-sz.bg/book/22.dipku-gkojuharova-mdeltchev-ggantchev/22.DIPKU-GKojuharova-MDeltchev-Ggantchev-html/all-lessons.html


 

40 
 

18 Махмутов, М. И. (1977). М36 Организация проблемного 

обучения в школе. Книга для учителей. М.:«Просвещение». 

19 Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната 

подготовка (Обн. - ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 08.12.2015 г.) 

20 Оконь, В. (1990). Въведение в общую дидактику. М: 

Высшая школа. 

21 Петров, П. (2001). Дидактика. С: Веда Словена – ЖГ. 

22 Петрова, С. (2017). Модулът на PISA 2015 „Решаване на 

проблеми в сътрудничество“. Концепция на изследването, анализ на 

резултатите и примерни въпроси. В: сп. „Стратегии на образователната и 

научната политика“. С.: „Азбуки”, година XXV, книжка 6, с. 631-660. 

23 Поддубный, А. В. (1997) Еще раз о проблемном 

обучении: преподавание экологии в сред. школе. В: Биология в школе. 

(5). с. 31-34.  

24 Съйкова, И. Д. (1977). Методология и методика на 

социологическите изследвания. Наука и изкуство. 

25 Хуторской, А. В. (2017) Дидактика. Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения. М: Питер.  

26 Maslow, A.H.  (1970).  Motivation and Personality.  2d ed.  

New York: Harper & Row. 

27 Maslow, A.H. (1968).  Toward a Psychology of Being.  2d 

ed.  New York: D. Van Nostrand. 

28 Rogers, C. R., & Freiberg, H. J. (1994). Freedom to learn 3rd 

ed. Columbus, OH: Merrill-MacMillan. 

 


