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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

      ВЪВЕДЕНИЕ 

Актуалност на проблема 
Безспорно е значението на устното смятане за овладяване на 

изучаваните математически знания – термини, свързани с 

аритметичните действия, връзка между взаимообратните действия, 

свойства на изучаваните аритметични действия. Устните изчисления, 

свързани със събиране и изваждане на числата до 20, с и без 

преминаване на десетицата, и с табличното умножение и деление, 

стоят в основата на писмените изчисления. Без автоматизирано 

усвоени знания за табличното събиране и изваждане на числата до 20, 

за табличното умножение и деление, за частните случаи на събиране и 

изваждане, умножение и деление с числата 0 и 1, е немислимо да се 

прилагат алгоритмите за писмено извършване на четирите 
аритметични действия.  

   Практиката показва, че учениците, които не владеят до 

автоматизъм общите похвати за устно смятане, постоянно търсят 

опора в писането - дори при най-лесните случаи от събиране, 

изваждане, умножение или деление. Това води до значителна загуба на 

време и интерес към предложените от учителя задачи, до 

разконцентриране на вниманието и нерядко до грешки. Когато 

учениците владеят похвати за устно смятане, те смятат не само по-

вярно, но и по-бързо, благодарение на уменията си да изпълняват 

няколко последователни елементарни операции наум.    

Устното смятане улеснява формирането на уменията за решаване 

на текстови и геометрични задачи, при които пресмятанията могат да 
се извършат наум. Когато записват решенията им, учениците имат 

възможност да се концентрират върху самото решаване и върху 

метода, който се използва.  

   Устното смятане има важно значение и за интелектуалното 

развитие на учениците. Извършването на действията наум, при което е 

необходимо да се запомнят дадените числа, междинните резултати от 

действията и полученият отговор, съдейства за развитие на 

вниманието и паметта на учениците. Когато пресмятат устно, децата 

съзнателно насочват вниманието си към това, което извършват, и 

разсъждават върху начините, които прилагат.  

Подборът на подходящ похват за устно смятане, съобразен с 
особеностите на конкретния случай, и самото извършване на 

действията в умствен план допринасят за формирането на умения за 

анализ, синтез, сравнение, абстрахиране и обобщение. Развиват се 
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логичност, гъвкавост, бързина, съобразителност и дълбочина на 

мисленето, които от своя страна са основни характеристики на 

творческото мислене. 

Устното смятане допринася и за формирането на ценни личностни 

качества като креативност, самостоятелност, инициативност, 

наблюдателност, точност, самокритичност.  

Устното смятане е  креативна дейност, изискваща специфични 
мисловни умения за избор и прилагане на методи и не на последно 

място – ключови компетенции, които се овладяват още в ранна детска 

възраст и непрекъснато се развиват.  

Устното смятане е в основата на много аспекти от нашето 

ежедневие. Всеки човек пресмята наум времето, което му е 

необходимо за различни дейности – придвижване с транспорт, 

изпълнение на задачи, почивка и др., заплаща стоки и услуги, взема 

информирани решения относно личния и семейния си бюджет, 

възприема и осмисля  информация от средствата за масова 

комуникация, като ги съотнася към своя личен статус. 

В своето ежедневие учениците сами се убеждават в 

необходимостта от устно пресмятане при занимания с електронни, 
компютърни и настолни игри, при заплащане на покупки, билети за 

кино, театър, концерти, при превозване в транспортни средства, при 

определяне на част от времето, при различни измервания и др.    

В процеса на обучение за овладяване на общи и частни похвати за 

устно смятане, учениците усвояват ключови компетенции, които 

обогатяват и разширяват аритметичните знания и умения, като 

същевременно се развиват логическото и творческото мислене, 

уменията за работа и подбор на информация, овладяват се общи 

способи за интелектуален труд. 

   Устното смятане като дейност в процеса на обучение по 

математика запазва своето място и в новите учебни програми, но в 
учебното съдържание са разработени само част от общите похвати за 

извършване на устни пресмятания, тъй като в учебната програма няма 

посочени конкретни изисквания. Това аргументира избора ни на тема 

за дисертационния труд и се надяваме да насочим вниманието на 

авторите на учебни програми, учебници и учебни помагала по 

математика към изучаване не само на някои общи, но и на частните 

похвати за устно смятане. Убедени сме, че устното смятане, 

възникнало като дейност още в древността, продължава да бъде 

актуално и днес в условията на дигиталното образование. 

Параметри на дисертационния труд 

Обем и структура на дисертационния труд  
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Дисертационният труд е структуриран във въведение, три глави, 

заключение, използвана литература и приложения. Основният текст на 

дисертацията е в обем от 235 страници, използваната литература 

включва 171 заглавия. Графичното оформление на дисертацията 

включва 45 фотографии, 37 фигури, 50 таблици и 33 графики (колонни 

и диаграми).  

Във въведението са очертани насоките на съществуващи проблеми 
и по неговите рамки е изпълнено настоящето научно изследване. 

Включва актуалност на проблема и параметри на дисертационния 

труд.  

Обект на настоящото изследване е образователният процес по 

математика в І - ІV клас. 

Предмет на изследване е устното смятане в обучението по 

математика в I - IV клас.  

Основната цел на дисертационното изследване е създаване и 

апробиране на методическа система за обучение в похвати за устно 

смятане според съдържанието и специфичните цели на учебните 

програми по математика за начален етап, които формират ключови 

компетенции в областта на математическата компетентност.  
За осъществяване на поставените цели са формулирани конкретни 

задачи, декомпозирани в две групи: теоретико-изследователски и 

приложно- експериментални.    

Теоретико–изследователски задачи:  

1. Да се проучат в исторически аспект традициите в българското 

училище за обучение в похвати за устно смятане в контекста на 

образователния процес по математика.  

2. Да се направи преглед на учебните програми у нас през 

последните години и да се проследи развитието в процеса на 

въвеждане на похвати за устно смятане в обучението по математика в 

началните класове. 
3. Да се проучи и теоретично да се анализира съдържанието на 

понятията знания, умения, навици, компетенции и компетентност в 

нормативни документи и специализирана литература в областта на 

педагогиката, психологията и методиката на обучението по 

математика в изследвания на български и чуждестранни автори. 

4. Да се анализират държавните образователни стандарти (ДОС) и 

учебните програми по математика за първи, втори, трети и четвърти 

клас.  

5. Да се проучат учебници и учебни помагала за началните класове, 

свързани с обучението в устно смятане. 
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6. Да се проучи методическата и математическа литература по 

проблема за обучението в устно смятане, с цел изясняване същността, 

целите, задачите, мястото, ролята и значението му за формиране на 

математическа компетентност.  

7. Да се систематизират общите и частни похвати за устно смятане 

в I – IV клас според учебното съдържание. 

8. Да се проучат нагласите на педагогическата колегия за по-
задълбочено приложение на похватите за устно смятане в обучението, 

с цел формиране на ключови компетенции в областта на 

математическата компетентност на учениците в начален етап.  

Приложно-експериментални задачи:  

   1. Да се анализират резултатите от анкетно проучване мнението 

на учители в начален етап върху полезността от използване на общи и 

частни похвати за устно смятане. 

2. Да се разработи методическа система за обучение в похвати за 

устно смятане в I – IV клас, с цел формиране на ключови компетенции, 

необходими за изграждането на математическа компетентност. 

3. Да се разработят примерни варианти за самостоятелни работи, с 

оглед диагностика резултатите от изследването. 
4. Да се определят критерии, показатели и оценъчни скали за 

диагностика нивото на формиране на умения за използване на похвати 

за устно смятане. 

5. Експериментално да се апробира разгледаната методическа 

система за обосноваване на нейната ефективност при проверка на 

формулираната хипотеза.   

6.  Да се приложат подходящи математико-статистически методи 

за събиране, обработка и представяне на експерименталните 

резултати. 

7. Да се анализират резултатите от експерименталното изследване и 

да се установят релации между изследваните умения за прилагане на 
похвати за устно смятане и заложените като очаквани резултати на 

ниво учебна програма математически компетентности.  

8. Въз основа на направения анализ да се формулират изводи и 

обобщения, да се предложат препоръки за обогатяване методиката на 

обучение в устно смятане с откриване на конкретни възможности за 

приложение на методическата система в учебно-познавателния процес 

по математика в I – IV клас. 

В хода на изследването издигнахме следната  РАБОТНА 

ХИПОТЕЗА:  Системното прилагане на общи и частни похвати за 

устно смятане съдейства за формиране и развитие на математически 

ключови компетенции, свързани с усъвършенстване изчислителните 
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умения на учениците, с развитие на мисленето, за трайно и 

задълбочено усвояване на учебното съдържание, заложено в учебните 

програми за обучение по математика в І – ІV клас. 

Така формулираната хипотеза е резултат от: 

 проучването на традициите в българското училище за обучение в 

похвати за устно смятане по математика. 

 настоящия опит и положителни нагласи на учители в начален 
етап, отразени в резултатите от проведени анкетни проучвания;  

 резултатите от пилотно изследване, които потвърждават интереса 

на учениците към устното смятане и готовността им да използват 

похватите както в образователния процес, така и в ежедневието. 

За проверка на хипотезата е проведен пилотен експеримент с 

частичен характер с ученици от начален етап на обучение, с цел да се 

обоснове необходимостта от разработването на методическа система 

за обучение както в общи, така и в частни похвати за устно смятане. 

Методи на изследването: 

Основният изследователски метод е психолого-педагогически 

експеримент, който по съдържание е частно-методически, а според 

продължителността на провеждане – дълговременен (лонгитюден) 
[Иванов, И., 2006, с. 215-216], включващ прилагането на авторска 

методическа система. 

Други методи на дисертационното изследване са: 

 методи за теоретичен анализ и синтез на специализирана научна 

литература и електронни източници за очертаване на теоретичните 

ориентири, концепцията и изследователските полета на 

дисертационното изследване;  

 наблюдение – помощен метод при провеждане на дидактическия 

обучаващ (формиращ) експеримент за фиксиране на данните в 

диагностични протоколи, подготвени върху основата на 

създадената система от критерии, показатели и оценъчни скали; 
 проучване на учебна документация (Държавни образователни 

стандарти, учебни програми по математика I - IV клас, учебници, 

учебни тетрадки и помагала); 

 пилотно изследване;  

 дискусия и анкета – проучване на нагласите на учители в начален 

етап към проблемите на устното смятане в обучението по 

математика;  

 математико-статистически методи за обработка, анализ и 

представяне, на резултатите от педагогическия експеримент; 

 методи за графично представяне на резултатите от изследването. 
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КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

В увода са разгледани основни фактори, които обосновават 

актуалността на проблема за необходимостта от засилено изучаване на 

похвати за устно смятане. Формулирани са параметрите на 

дисертационния труд - цел, изследователски задачи, обект, предмет и 

хипотеза на дисертационното изследване. 

ГЛАВА ПЪРВА. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКА ОБОСНОВКА НА ПРОБЛЕМА  

В първата глава е направена психолого-педагогическа обосновка 

на проблема, разглеждан в дисертационния труд. В синтезиран вид е 

представен исторически преглед на обучението в устно смятане от 

епохата на Възраждането до наши дни. Направен е литературен обзор 
на първите учебници по математика, в които основен дял от 

съдържанието е посветен на устното смятане (параграф 1.1.1). 

Проследени са задълбочени научни изследвания и експерименти, 

засягащи темата за модернизиране на обучението по математика в 

българското училище. 

Изводи от сравнителен анализ на учебните програми   

Целта, задачите и съдържанието на обучението по математика са 

отразени в учебните програми.  

В зависимост от целите на обучението в развитието на нашето 

образование могат да се разграничат следните периоди, които се 

характеризират със свои учебни програми: от началото на 20. век до 
1922 г.; от 1922г. до 1935г.; от 1935 г. до1944 г.; от 1944 г. до 1960г.; от 

1960г. до 1969г.; от1969г. до1973г.; от 1973 г. до 1981г.; от 1971г. до 

1992г.; от 1992г до 2001г. и от 2001г. до 2016г. От учебната 

2016/2017година влиза в сила нов закон за предучилищното и 

училищно образование, който въвежда и нова учебна програма. 

[Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1, т. 3 степен, Наредба № 5 от 

30.11.2015 г. за ОП]  

В сравнителния анализ е направен обзор на аритметичния дял от 

знания, заложени в учебните програми, и по-конкретно на тези от тях, 

които са свързани с усвояване на умения за устно смятане (параграф 

1.1.2). Акцент е поставен и върху последните учебни програми, 

съставени по изискванията на нов ДОС (Държавен образователен 
стандарт за общообразователната подготовка), който влиза в сила през 

2015 г.  

Направени са изводи от сравнителния анализ по отношение на 

аритметичните знания и умения, и са посочени конкретни контекстни 

дейности, свързани с устното смятане, които могат да бъдат 

реализирани според сега действащите учебни програми. 
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1. Във всички учебни програми, действали до периода 2000/2004 

година, е заложено формирането на трайни умения и навици за 

устно смятане с числата до 100. 

2. На базата на съзнателно усвоени изчислителни похвати за 

събиране и изваждане с числата до 100, табличното умножение и 

деление, които са основа за извършване на устни пресмятания и с 

по-големи числа, да се усвоят трайни умения и навици за събиране 
и изваждане, умножение и деление с числата до 1000 и 

многоцифрени числа, но само там, където това е целесъобразно. 

3. В учебните програми са посочени конкретните случаите от 

четирите аритметични действия, за които трябва да бъдат усвоени 

похвати за устни пресмятания.   

4. В програмите е отделено голямо внимание на развитието на 

уменията за устно смятане. През първите две учебни години се 

прилагат само устни начини на смятане. В III клас писменото 

смятане става основна форма за изчисляване, но запознаването на 

учениците с различните похвати за устно смятане и създаването на 

навици за бързо смятане продължава и през следващите учебни 

години. 
5. През първите две учебни години се прилагат предимно устни 

похвати за смятане. Най-напред учениците трябва да усвоят 

общите начини за устно смятане, а след това и частните похвати, 

като се отделя особено внимание на онези от тях, които водят към 

лесно и бързо смятане: закръгляване, разместване на събираемите 

или множителите, последователно умножение и деление. Добре би 

било да се решават устно не само прости числови изрази с 

неименувани числа, но и със съставни именувани числа. 

6. В последните две учебни програми всяка тема съдържа очаквани 

резултати и основни понятия от различните области на 

компетентност и предполага реализирането на 
вътрешнопредметни връзки. В основата на интeрдисциплинарния 

подход отново са аритметичните знания, които са представени в 

единство с геометричните. Формулировката на темите позволява 

прилагането на различни методически решения и интегриране на 

знания и умения от различните области на математическата 

компетентност. Реализирането на темите е в последователността, 

определена с учебната програма, но постигането на очакваните 

резултати от обучението по дадена тема може да е подчинено на 

различни дидактически съображения. Броят на конкретните 

методически единици за нови знания се определя съобразно 

разпределението на хорариума в съответната таблица. [УП 2. клас]  
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7. В последната програма се наблюдава употребата на термина 

алгоритъм на смятане, когато се назовават дейностите за 

усвояване на четирите аритметични действия и разбирането на 

смисъла им.   

   „Обяснява алгоритмите за събиране и за изваждане на числата 

до 1000 с преминаване. [Компетентности като очаквани резултати от 

обучението 3. клас]  Откриване на сходство и аналогия при 
алгоритмите за извършване на четирите аритметични действия; 

предвиждане на стойността на резултата чрез груби изчисления. 

[Дейности и междупредметни връзки УП 4. клас]  

 „Специфичните цели на обучението по математика в начален етап 

са: Овладяване на алгоритми за смятане – събиране, изваждане, 

умножение и дeлeние.“ [УП по Мат. НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за 

ОП] 

8. Настоящата учебна програма позволява реализирането на 

следните контекстни дейности, свързани с устното смятане: 

 Да се откриват зависимости на сбора и разликата, на 

произведението и частното от компонентите им в конкретни 

ситуации. 
 Да се открива сходство между правилата за извършване на 

действията събиране и изваждане. 

 Да се извършват устни пресмятания и да се предвиждат (в 

конкретни ситуации) възможности за получавани резултати. 

 Да се пресмятат рационално числени стойности на изрази. 

 Да се записват ситуации от заобикалящата действителност с 

числови изрази и да се свързват числови изрази с конкретни 

ситуации. 

 Да се осмисли връзката между събирането и умножението, между 

умножението и делението и да се използват при решаване на 

задачи. 
 Да се използват връзките между събирането и изваждането и 

между умножението и делението за проверка на извършени 

пресмятания. 

 Да се представя число като сбор, разлика, произведение или 

частно на две числа. 

 Да се пресмятат половинка, третинка, четвъртинка и десетинка. 

 Да се пресмята обиколка на фигура, съставена от триъгълници, 

правоъгълници и комбинации между тях. 

 По графично или таблично представена информация да се съставя 

задача и да се съставя модел за решаването и чрез използване на 

изучените аритметични действия. 
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 Да се събира необходима информация, да се обработва, да се 

съставят задачи и да се решават устно. 

В параграф 1.1.3. се изяснява същността на устното смятане и 

видовете похвати за неговото извършване, посочват се целите и 

задачите, които се поставят с въвеждането му в обучението на ученици 

в начален етап, описани са мястото, ролята и значението му за 

формирането на математическа компетентност според разработките на 
редица български учени, работещи в областта на методиката на 

обучението по математика като А. Маджаров, Р. Радев, Р. Петрова, М. 

Върбанова, З. Новакова, Т. Вълкова, М. Богданова, А. Манова, Ю. 

Гарчева – Янева, Г. Кирова.  

 Същност на устното смятане 

   Термините устно и писмено смятане са се утвърдили отдавна и не 

са променили своето значение и в съвременната теория и методика на 

обучението по математика. Под устно, или както някога се е наричало 

умствено смятане, се разбира извършване наум на аритметични 

действия с числата. Отличителни негови черти са [Маджаров, А., Р. 

Радев, З. Новакова Дидактико-методически технологии в обучението 

по математика,1994, с. 38]: 
 Пресмятанията се извършват наум, без да се записват 

компонентите, знаците и резултатите на аритметичните действия 

или се записват само търсеният отговор и съответното равенство. 

Междинните резултати от пресмятанията се помнят и не се 

записват. 

 При извършване на действията се започва с единиците от най-

високия ред в записа на числата.  

Пример: Сборът на числата 630 и 290 може да се пресметне устно, 

като първо се съберат стотиците, след това и десетиците и накрая се 

намери сборът на получените две числа. Извършените наум действия 

могат да се изразят писмено по следния начин:  
630 + 290 = (600 + 200) + (30 + 90) = 800 + 120 = 920.  

Ако учениците трябва да напишат извършеното, правят следния 

запис:  

630 + 290 = 920.  

Междинните резултати от двете пресмятания се помнят наум. 

 Начините за устно смятане при едно и също действие с две или 

повече числа могат да бъдат различни, в зависимост от 

особеностите на числата в конкретния случай. 

   Пример: Освен посочения начин за намиране сбора на числата 

630 и 290 могат да се приложат и следните: 

630 + 290 = 630  + (200 + 90) =  (630 + 200) + 90 = 830 + 90 = 920; 
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630 + 290 = 630  + (70 + 220) = (630 + 70) + 220 = 700 + 220 = 920; 

630 + 290 = (600 + 290) + 30 = 890 + 10 + 20 = 900 + 20 = 920. 

 Много важно, но и строго индивидуално за всяка личност, е 

умението за подбор на най-рационалния начин за пресмятане в 

конкретния случай. Всяко дете владее на различно ниво знанията, 

необходими за извършване на устни пресмятания, отличава се с 

индивидуална когнитивност и нагласи към изучаваните способи. 
Не са инцидентни случаите, когато децата показват свои начини за 

пресмятане на числови изрази. 

 Начините за устно смятане се основават на знанията за 

десетичната бройна система (особено на отношенията между 

редовете единици и представянето на числото като сбор от редни 

единици - единици, десетици, стотици, хиляди и т. н.), за 

свойствата на аритметичните действия, зависимостите между 

компонентите и резултата при всяко от действията, връзката 

между взаимообратните действия и др. Бързото и вярно устно 

смятане предполага овладяването на тези знания и на умения за 

прилагането им [Минчева, И., 2002, с. 85].  

Пример: Устното пресмятане на произведението числата 125 и 4 
може да се извърши, като се използва разпределителното свойство на 

действие умножение спрямо действие събиране:  

125 . 4 = (100 + 25) . 4 = 100 . 4 + 25 . 4 = 400 + 100 = 500. 

 Начините за устно смятане се прилагат предимно при по-малките 

числа и по-ограничено при по-големите. 

   За да изпълни своето предназначение в процеса на обучението, 

устното смятане трябва да отговаря на определени изисквания 

[Маджаров, А., Р. Радев, З. Новакова, 1994, с. 41]: 

 Устното смятане оправдава времето, което се отделя за него, само 

при положение, че е по-бързо от писменото извършване на 

действията и по-рационално. Следователно е много важно да се 
прецени кога е целесъобразно приложението му. 

 Задачите, предназначени за устно смятане в урока, трябва да са 

свързани с темата и целите му. 

 Похватите за устно смятане да изискват колкото е възможно по-

малко информация за запомняне. 

 Задачите за устно смятане да се поставят към целия клас и да се 

изпълняват от всички ученици. 

 Задачите за устно смятане да будят интерес у учениците и да 

активизират познавателната им дейност.   
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За да се изясни по-добре същността на устното смятане, трябва да се 

проследят основните различия между устното и писмено смятане. 

[Върбанова, М., 2013, с. 362] 

 При устното смятане пресмятанията започват от най-високия ред. 

При писменото смятане пресмятанията започват винаги от най-

ниския ред, с изключение на тези при действие деление. 

 Писмените алгоритми за събиране, изваждане, умножение и 
деление са приложими за всички естествени числа, докато устно 

могат да се пресметнат сборове, разлики, произведения и частни 

само на някои числа, т.е. стъпките на писмения алгоритъм не 

зависят от конкретните числа, докато при устните пресмятания 

числата имат съществено значение. 

 Писменият алгоритъм за даден вид пресмятане е единствен, а 

устните могат да бъдат няколко. Тази особеност вече бе 

илюстрирана.  

З. Новакова споделя своя изследователски опит по проблема за 

устното смятане и неговото място в учебния процес по математика 

[Новакова, З., 2004, с. 135], като  коментира разбирането за термина 

устно смятане във френската теория и практика. Според З. Новакова 
вместо този термин във Франция  се използва изразът умствено 

смятане, който отчита усилието на внимание, памет, разсъждение 

върху числата и действията с числата. Освен това се употребяват 

изразите смятане с разсъждения, бързо смятане, като най-общият е 

умственото смятане. З. Новакова тълкува различните нюанси в тези 

синонимни изрази, които подчертават по-силно дадено практическо 

значение на устното смятане. 

 Устното смятане се свързва главно с овладяването на таблиците 

за събиране, изваждане, умножение и деление, с умножение и деление 

с 10, 100, 1000 и т.н., които са в основата на писмените алгоритми.  

 Изразът смятане с разсъждения откроява разликата между 
писменото смятане и умственото, при което всеки ученик използва 

своите възможности за разсъждения върху състава на числата и 

действията с тях и за откриване на подходяща стратегия за пресмятане 

на даден числов израз.  

 Изразът бързо смятане изтъква практическия интерес към 

умственото смятане - да се смята бързо и добре за нуждите на 

ежедневието, като бързината на смятането се определя от степента на 

формиране на ключови компетенции за устно смятане. 

 Начини за устно смятане 
По съдържание устното смятане включва извършване на четирите 

аритметични действия с естествени числа. Основните похвати, които 
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се прилагат за извършване на устни пресмятания могат да бъдат 

определени като общи похвати (начини) и частни похвати (начини)за 

устно смятане. 

Според М. Върбанова общите са застъпени в учебното съдържание по 

математика в I – IV клас при изясняване алгоритмите за пресмятане на 

четирите аритметични действия събиране, изваждане, умножение и 

деление, а от частните най-много се прилагат тези за закръгляване на 
число и групиране на числата [Върбанова, М., 2013, с. 362]. 

  Общи похвати (начини)   
Общите похвати могат да се приложат при всички естествени числа 

в концентричния кръг на числата до 1 000 и по-рядко към 

многоцифрени числа (най-вече към тези, чиито цифри са значещи само 

в първия или в първия и втория ред в записа им). Общите похвати са 

свързани с прилагане знанията за десетично представяне на числата, 

позиционния принцип за записване на числата, разместителното и 

съдружително свойства на действие събиране и действие умножение, 

разпределителното свойство на действие умножение и действие 

деление спрямо действие събиране и действие изваждане, начините за 

изваждане на число от сбор и на сбор от число, връзките между 
взаимнообратнитe действия.  

Частни похвати (начини)  
Частните похвати (частните начини) могат да се приложат към 

някои естествени числа. Обикновено за извършването им се ползват 

свойствата на сбора, разликата, произведението и частното. се като се 

използват основните закони на действията събиране, изваждане, 

умножение и деление. Основават се на зависимостите между 

измененията на компонентите и резултата на аритметичните действия.  

Работата по въвеждане на даден похват се подчинява преди всичко 

на специфичните особености на аритметичното действие и числата, с 

които трябва да се извърши. Освен това тя зависи от математическата 
подготовка на учениците до момента, от възможностите им да 

извършват пренос на знания, от комбинативните им умения и др. 

В дисертационния труд са описани общите и частите похвати за 

устно смятане, които могат да бъдат предложени на учениците от 

началните класове. 

В параграф 1.2. са разгледани психолого-педагогическите 

характеристики на понятията умения и навици, като компоненти на 

компетенциите и етапите за тяхното формиране. Посочено е 

значението на упражнението като най-разпространеният метод за 

обучение по математика, който способства формиране, развитие и 

усъвършенстване на компетенциите. Представена е класификация на 
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видовете упражнения в зависимост от степента на самостоятелност и 

съзнателност на учениците при изпълнение им, както и условията, 

които трябва да бъдат спазени, за да бъдат резултатни. 

Понятията компетенции, компетентност и компетентностен  

подход 

Понятията са разгледани в параграф 1.3. Описани са проучванията 

за произхода им, съдържанието, което влагат в тях български и чужди 
автори – изследователи в областта на педагогиката и дидактиката, 

както и описанието им в нормативните документи към ЕРР 

(Европейска референтна рамка). 

За основополагащи понятия в цялостната работа по 

дисертационното изследване, са приети тълкуванията на Д. Гълъбова, 

В. Великова и В. Найденова, както и заложените описания в ЕКР. 

Според  Д. Гълъбова компетенцията представлява съвкупност от 

знания, умения, навици, способи за действие, зададени по отношение 

на определена област (предметна, професионална или др.) и 

процесите, необходими за качествената продуктивна дейност. 

[Гълъбова, Д., 2015]. 

Според В. Великова понятието компетентност се осмисля като 
„обобщаващо натрупаните в образоващия се компетенции в 

различни области с практически и идеални измерения. 

Компетенцията е винаги обвързана с операционализирането на 

субектната изява, докато компетентността може да се приема и в 

нейната потенциална дистанцираност от непосредствената 

практическа изява“. В. Великова счита, че под образователна 

компетентност трябва да се разбира постигната в резултат на 

образоване способност на много високо равнище да се формират и 

упражняват в единство добре структурирани познание, ценностен 

ангажимент и ефективни действия, оптимално и по необходимост, 

проявяващо себе си в конкретни приложни изяви чрез адекватни 
умения. [Великова, В., 2003, с. 16] 

Подобно становище изказва и В. Найденова [Найденова, В., 2004, с. 

65]: „Компетенциите се проявяват чрез съответното действие при 

определена практическа изява въз основа на усвоена съвкупност от 

знания, умения, опит и законови правомощия  на лицето в някоя 

ограничена област … компетентността като понятие е по-

обхватна, има по-голям обем и по-богато съдържание. Тя е свързана с 

личностно качество, особеност, основна характеристика на 

индивида и показва завършеност, резултат от действието, 

дейността.“ 
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Според ЕКР (Европейската квалификационна рамка) 

компетенцията се интерпретира като готовност на индивида 

ефективно да организира вътрешни и външни ресурси за постигане на 

целите и способността му да решава определен клас професионални 

задачи. В тази връзка компетентността в дадена област се разглежда 

като съвкупност от компетенции (знания, умения, отношения, опит), 

необходими за ефективна дейност. 
В същия документ [Ключови компетентности. Европейска 

референтна рамка. МОН, 2007] ключовите компетенции (базови, 

основни)се разглеждат като знания и умения, нагласи и оценъчни 

отношения, без които не е възможно осъществяването на дадена 

дейност, поведение, решение. Те имат значителна продължителност и 

осигуряват варианти на адаптивно поведение, действие или решение в 

различни ситуации. 

Компетентността се определя като съвкупна интегрална 

личностна характеристика, която е своеобразна степен на постижения 

на индивида в областта на определени компетенции. Тя се формира на 

базата на когнитивни свойства и на ценен практически опит на 

личността, позволяващи ефективно да се решават проблемите и 
характеризират човека като компетентен в определена степен.  

Математическата компетентност е способността да се развие и 

прилага математическо разсъждаване за решаването на различни 

проблеми в ежедневния живот. На основата на стабилното овладяване 

на смятането акцентът се поставя върху разсъждаването, дейността и 

знанията. 

В последния параграф са изведени ключовите компетенции в 

обучението в устно смятане, които са необходими за постигане на 

математическа компетентност. 

 Ключови компетенции в обучението в устно смятане 

За постигане на математическа компетентност за устно смятане е 
необходимо учениците да владеят ключови компетенции за:  

 представяне на числата като сбор от редни единици; 

 представяне на числата като сбор от редни единици от по-висок 

ред;  

 представяне на числата като сбор, разлика, произведение или 

частно;  

 използване връзката между взаимообратните действия;  

 прилагане разместителното свойство на сбора и произведението;  

 прилагане съдружителното свойство на сбора и произведението;  

 умножение на сбор с число;  

 деление на сбор с число;  
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 събиране на сбор с число и на число със сбор;  

 изваждане на число от сбор и на сбор от число;  

 „закръгляване“ на числата;  

 използване на връзката между изменението на резултата от 

аритметичните действия в зависимост от изменението на единия 

или и на двата компонента;  

 презентиране на избор за похват за устно пресмятане.  
   В психологически аспект всяка от тези компетенции включва 

прилагане на логическо и творческо мислене за откриване на 

рационални начини за пресмятане, инициативност при вземане на 

решение за използване на „най-удобния“ от тях, бързо и точно 

запаметяване на междинни резултати, критичност при самооценяване 

на извършените дейности. 

Изводи от първа глава 

1. Извършеното проучване в исторически аспект на традициите в 

обучението по математика показва, че в българското училище 

съществуват традиции в изучаването на похвати за устно смятане. 

Тези традиции трябва да бъдат продължени, защото показват висок 

образователен ефект, свързан не само с овладяването на конкретни 
знания, умения и навици в областта на математиката, но и с развитието 

на личностни качества.  

2. Във всички учебни програми, действали до периода 2000/2004 

година, е заложено формирането на трайни умения и навици за устно 

смятане с числата до 100. В III клас писменото смятане става основна 

форма за изчисляване. Запознаването на учениците с различните 

похвати за устно смятане и формирането на умения и навици за бързо 

смятане продължава и през следващите учебни години.  

3. Устното смятане като дейност в процеса на обучение по 

математика запазва своето място и в новите учебни програми. 

Заложено е и в действащите учебни пособия - учебници, помагала по 
задължителна, избираема и факултативна учебна подготовка, 

сборници, но трябва да се отбележи, че в тях са предложени задачи, 

изискващи предимно владеене на общите начини за устно смятане. 

4. В учебните програми за обучение по математика от 2016 г. няма 

зададени конкретни изисквания за овладяване на похвати за устно 

смятане. По-голямата част от авторите на учебници за началното 

училище са продължили традициите и са предложили общи похвати за 

извършване на четирите аритметични действия, както и такива за 

рационално пресмятане на сложни числови изрази. Някои от 

авторските колективи са предложили и частни похвати, които са добре 

изяснени и подходящо онагледени. В сравнение с предходните 
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учебници в настоящите системата от похвати за устно смятане е по-

обхватна и по-разнообразна, което още веднъж показва, че устното 

смятане заема важно място при усвояване на основните математически 

понятия – естествено число, аритметични действия, свойства на 

аритметичните действия и др., както и при формиране на ключови 

компетенции, свързани с изчислителните компетентности.    

4. Устното смятане създава условия една задача да бъде решена по 
различни начини, да се прецени кой от тях е по-рационален, да се 

направят разсъждения и умозаключения, изказани с точен и ясен 

математически език, което от своя страна развива когнитивни 

качества, необходими за цялостното израстване на учениците и 

успешната им реализация.  

По първа глава на дисертационния труд са направени две статии, 

описани в списъка с публикации под номер 2 и 3. 

 

ГЛАВА ВТОРА. МЕТОДИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ПОХВАТИ ЗА УСТНО 
СМЯТАНЕ 

Втора глава съдържа описание на авторската методическа система 

за обучение в устно смятане по класове – първи, втори, трети и 

четвърти. Включени са теоретичните математически знания за 

аритметичните действия, които са в основата на усвояваните общи и 

частни похвати за устно смятане. 
В методическата система са включени традиционни технологии за 

въвеждане на общи похвати за устно смятане, които са заложени и в 

настоящите учебници (към момента по нови учебници се обучават 

учениците от първи и втори клас), с „авторски поглед“ към онези от 

тях, които според екипа, с който се проведе експеримента, са най-

достъпни или най-интересни за обучаемите. Разработени са общи и 

частни похвати, които не присъстват в учебниците и учебните 

помагала, но имат доказан педагогически ефект не само като умения, 

полезни за постигането на заложените в учебните програми очаквани 

резултати, но и като стимулатори за формирането на положителни 

нагласи за активно участие в учебно-познавателния процес и изобщо 

към учебния предмет математика. Някои от предложените похвати за 
устно смятане са авторски, а други са модификация на съществуващи.  

Интересът към тези похвати е провокиран от педагогическия ни 

опит и търсения с цел повишаване активността на учениците и тяхната 

успеваемост в областта на учебния предмет математика. Знанията за 

числата и изчислителните умения са основополагащи за цялото 

обучение на децата в училище и необходими за житейската им 

реализация. Анализите на резултатите от провежданите НВО 
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(национални външни оценявания) показват, че учениците нерядко 

допускат изчислителни грешки и изпитват затруднения в основния 

етап на образование, които са породени от липсата на умения. Голяма 

част от тях считат, че изчисленията са трудна дейност и предпочитат 

да използват калкулатори дори при по-елементарни пресмятания.  

 През 2007 г. проведохме обучителен експеримент с ученици от 

трети клас, в който включихме част от похватите, описани в 
дисертационния труд. Проведената след това диагностика оправда 

очакванията за по-висока успеваемост и по-голям интерес на 

участниците в експеримента към упражненията за усвояване на нови 

похвати за устно смятане. Експериментът и резултатите са описани в 

писмена разработка за придобиване на I ПКС „Усъвършенстване на 

изчислителните умения и навици чрез устно смятане в обучението по 

математика – ІІІ клас”.  

Новите моменти, описани в дисертационното изследване, са 

подредени по класове. 

I клас 

 Частни похвати, основаващи се върху изменението на резултатите 

при аритметичните действия в зависимост от изменението на 
единия компонент – прилагат се чрез закръгляване (допълване до 

десетица) на едното от събираемите при действие събиране и на 

умаляемото или умалителя при действие изваждане. 

 Броене по 2, 3, 4, 5 – прилага се при действие събиране, когато 

едното от събираемите 2 (3, 4, 5) е постоянно число (а + 2; а + 3; а 

+ 4; а + 5). Използва се и с пропедевтична функция за табличните 

случаи от умножение и деление. 

 Намиране на разлика на две числа чрез допълването на умалителя 

до умаляемото – основава се на допълнението на едно множество 

до друго (Теория на множествата – действия с множества). 

II клас 
 Частни похвати, основаващи се върху изменението на резултатите 

при аритметичните действия в зависимост от изменението на 

единия или двата компонента при аритметичните действия 

събиране, изваждане, умножение и деление. 

 Частни похвати, основаващи се върху разпределителното свойство 

на: действие умножение спрямо действие събиране; действие 

умножение спрямо действие изваждане и действие деление спрямо 

действие събиране. 

 Рационално пресмятане на числови изрази чрез прилагане на 

частни похвати, основаващи се върху правилата за: прибавяне на 

разлика към число; изваждане на число от сбор; изваждане на сбор 
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от число; изваждане на число от разлика; деление на произведение 

с число и деление на число с произведение. 

 Намиране на разлика на две числа чрез допълване на умалителя до 

умаляемото. 

ІІІ клас 

 Частни похвати, основаващи се върху изменението на резултатите 

при аритметичните действия в зависимост от изменението на 
единия или двата компонента при аритметичните действия 

събиране, изваждане, умножение и деление. 

 Частни похвати, основаващи се върху разпределителното свойство 

на действие умножение спрямо действие събиране – умножение на 

двуцифрено число с числото 11 и на действие деление спрямо 

действие изваждане – деление на двуцифрено число с числото 9. 

 Частни похвати, основаващи се върху правилата за: прибавяне на 

разлика към число; изваждане на число от сбор; изваждане на сбор 

от число; изваждане на число от разлика; деление на произведение 

с число; деление на число с произведение. 

ІV клас 

 Събиране и изваждане на многоцифрени числа с преминаване на 
десетицата. 

 Умножение и деление на многоцифрени числа с числата 100,  

1 000, 10 000 … число, записано с единица и нули след нея. 

 Частни похвати, основаващи се върху изменението на резултатите 

при аритметичните действия в зависимост от изменението на 

единия или двата компонента при аритметичните действия 

събиране, изваждане, умножение и деление. 

 Частни похвати, основаващи се върху разпределителното свойство 

на действие умножение спрямо действие събиране – умножение на 

трицифрени или многоцифрени числа с числото 11 и на действие 

деление спрямо действие изваждане – деление на трицифрени и 
многоцифрени числа с числото 9. 

 Пресмятане квадрат на двуцифрено число, с цифра на единиците 5 

(х5̅). 

 Умножение на двуцифрено число с числото 11. 

В тази глава се разгледани и въпросите, свързани с организацията 

на устното смятане в урока по математика – подходи за 

въвеждането на устни похвати, мястото на упражненията за устно 

смятане в структурата на урока по математика и система от 
упражнения за устно смятане, които могат да се използват за 

запознаване и усвояване на похвати, а след това за развиване и 

усъвършенстване на умения за тяхното прилагане. 
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Изводи от втора глава 

 1. Теоретичните основи на устното смятане са основополагащи за 

общата математическа компетентност. Успешното им усвояване е 

необходимо условие за формирането на умения за решаване на 

аритметични, геометрични и алгебрични задачи в учебно-

познавателния процес по математика.  

2. Разработената методическа система включва всички общи 
похвати за устно смятане, една част от които са модификация на 

предложени в методическата литература.  Разработването и 

онагледяването на похватите е резултат от дългогодишния 

педагогическия опит на докторанта и целенасочената му работа по 

проблемите на устното смятане, както в обучението на ученици I – IV 

клас, така и със студентите от специалностите ПНУП и НУПЧЕ. 

3. За въвеждането на частните похвати са използвани реални 

учебни ситуации, които са провеждани нееднократно от автора с 

ученици от различни класове. Включени са само онези от тях, при 

които е наблюдаван добър педагогически ефект.   

4. Методическата система от частни похвати обхваща:   

 частни похвати, свързани с намиране на разлика на две числа 
чрез допълване на умалителя до умаляемото;  

 частни похвати, свързани с броене по 2, 3, 4, 5;  

 частни похвати, основаващи се върху:  

• изменението  на резултатите от аритметичните действия при 

изменението на единия или двата компонента,  

• съдружителното и разместителното свойство,  

• разпределителното свойство,  

• правилата за прибавяне на разлика към число, изваждане на 

число от сбор, изваждане на сбор от число, изваждане на число от 

разлика, деление на произведение с число, деление на число с 

произведение.   
По втора от дисертационния труд са публикувани три статии, които 

са под номер 1, 4 и 5 в списъка с публикации. 

ГЛАВА ТРЕТА. МЕТОДИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НА  ДИСЕРТАЦИОННОТО 
ИЗСЛЕДВАНЕ 

Трета глава представя методиката и методологията на 

дисертационното изследване, както и анализ на резултатите от 

неговото провеждане. Описани са етапите на педагогическия 

експеримент по математика с ученици в начален етап на обучение. 

Разработен е изследователски инструментариум, който включва 

дидактическа система от тестове и самостоятелни работи, критерии и 
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показатели за диагностициране уменията на учениците за прилагане на 

похвати за устно смятане, както и за избор на похват.     

За статистическия анализ на резултатите са използвани надеждни 

математико-статистически методи и тестове. В методическия анализ 

на резултатите са използвани анкета с начални учители, протоколи от 

наблюдения, разговори и индивидуална работа с учениците, взели 

участие в експеримента,  
Резултатите от анкетното проучване са представени чрез диаграми 

и колонни графики.  

В края на глава са формулирани изводи от статистическия и 

методически анализ на експерименталното изследване. 

Етапи на дисертационното изследване 

Подготвителният етап (2014 г.) съставлява обоснован избор на 

оптимална структура на изследователския процес, чрез който се 

осигуряват възможности за обективност и надеждност на 

експерименталното изследване (И. Иванов, 1998). Той включва:  

 проучване и анализ на информация от специализирана литература 

– педагогическа, математическа, методическа и историческа, с цел 

осъществяване на теоретичен анализ, свързан с понятийния апарат 
на дисертационното изследване; 

 преглед на нормативни документи – държавни образователни 

изисквания и стандарти, учебни програми, европейски стратегии 

за продължаващо образование, становища на МОН (Министерство 

на образованието и науката); 

 анализ на учебници, учебни помагала и книги за учителя, 

одобрени по новите и предходните учебни програми; 

 проучване нагласите на педагогическата колегия в начален етап по 

проблемите на обучението в устно смятане чрез провеждане на 

анкета, разговори и дискусии с 80 учители в начален етап от гр. 

Шумен и областта; 
 разработване на методическа система за обучение в похвати за 

устно смятане; 

 подготовка на дидактически тестове и на методика за 

диагностициране на резултатите; 

 определяне на дидактически инструментариум за 

дисертационното изследване, разработен от проф. Г. Бижков и 

многократно апробиран в учебната практика [Бижков, Г., 1988];  

 разработване на система от критерии и показатели за оценяване 

степента на формиране на умения за прилагане на общи и частни 

похвати за устно смятане; 
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 определяне на клъстерна извадка от генералната съвкупност на 

изследването – сформиране на експериментална и контролна 

група; 

 провеждане констатираща диагностика за определяне началното 

състояние на изследваните ученици в съответствие с поставени 

два критерия:  среден успех на класа по математика от проведено 

входящо ниво и среден брой точки от показатели № 1 и 2 (Умения 
за представяне на двуцифрените числа до 20 като сбор от десетица 

и единици и Умения за прилагане похватите за устно събиране на 

числата до 20 без преминаване на десетицата) на критерий № 1 

(Събиране и изваждане на естествените числа до 20). 

Основният етап на експерименталното изследване (2014 – 2017г.) 

включва: 

 формиращ (обучаващ, развиващ) експеримент, който включва 

обучение на учениците от експерименталната група в общи и 

частни похвати за устно смятане по авторска методическа система 

през четирите години на обучението им – от първи до четвърти 

клас включително; 

 контролен експеримент за определяне степента на формиране на 
уменията, заложени за диагностициране в системата от критерии и 

показатели, които са в основата на изведените в дисертационното 

изследване ключови компетенции.   

Заключителният етап на дисертационното изследване (2018г.) 

включва:  

 количествен и качествен анализ на експерименталните резултати;  

  графично представяне на получените резултати;   

 обобщение на данните и формулиране на изводи; 

 представяне на препоръки за бъдеща работа по проблематиката; 

 цялостно оформяне на дисертационния труд. 

Формиране на извадка и групи за изследване. Диагностична 

технология 

Генералната съвкупност на дисертационното изследване включва 

ученици от СУ „Йоан Екзарх Български“ – Шумен. Обемът на 

извадката е  (𝑛 = 102) ученици, обучавани в периода от 2013/2014 

учебна година до 2016/2017 учебна година  в начален етап, 

разпределени в четири паралелки.   

За разделянето и изравняването на групите в изследването – контролна 

(51) и експериментална (51) са използвани три критерия: 

 среден успех на класовете от проведен тест за входно ниво в 

началото на първи клас,  пресметнат като средноаритметична 

стойност от оценките на всяка паралелка; 
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 среден брой точки от Тест 1 (Критерий 1 „Събиране и изваждане 

на естествените числа до 20 (с и без преминаване на десетицата)“ – 

Показател № 1 „Умения за представяне на двуцифрените числа до 

20 като сбор от десетица и единици“); 

 среден брой точки от Тест 2 (Критерий 1 „Събиране и изваждане 

на естествените числа до 20 (с и без преминаване на десетицата)“ – 

Показател № 2 „Умения за прилагане похватите за устно събиране 
на числата до 20 без преминаване на десетицата).  

Както се вижда от таблицата на входящо ниво, Тест № 1 и Тест № 2 и 

в двете групи резултатите са с близки средни стойности на 

показателите. На колонната графика е представено сравнението между 

контролната и експерименталната група, от което е видно, че двете 

групи на констатиращия етап са с близки стойности по трите критерия 

за съпоставка – показател за еднакво базово равнище на групите.  

 

Учебните ситуации, включени в методическата система, са  

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При това разпределение на групите и вида на констатиращата 
диагностика  планът на психолого-педагогическия експеримент може 

да бъде определен като основен експериментален план с две групи. 
 

Таблица 1 

Група Констатиращ 

експеримент 

Развиващ  

експеримент 

Контролен 

експеримент  

Контролна Входящ тест 
Традиционни 

взаимодействия 
Изходящ тест 

Експериментална Входящ тест 
Експериментални 

взаимодействия 
Изходящ тест 

Графика  1 
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Експерименталното събитие е въведено в експерименталната група – 

две паралелки а традиционните взаимодействия – в контролната група 

– две паралелки. Контролни тестове са проведени с двете групи.  

Формиращият (развиващият) експеримент се осъществява като 

процес за формиране и развиване на ключови компетенции чрез 

усвояване на похвати за устно смятане, разработени в авторска 

методическа система.  
В контролната група развиващият експеримент не включва 

експериментално събитие. Обучението се осъществява чрез 

традиционни взаимодействия и следва утвърдените учебни програми 

по учебния предмет. 

Контролният експеримент се провежда поетапно след овладяване на 

всеки похват през време на  четиригодишното им обучение в начален 

етап. Използвани са задачи със свободен отговор и с допълване на 

отговори, защото те позволяват измерването на висшите когнитивни 

процеси, творчески способности и математически компетентности. 

Равнището на усвоеност на част от похватите, посочени в 

методическата система, които не са предмет на учебното съдържание и 

не са изрично посочени в учебните програми по математика, е 
диагностицирано само в експерименталната група, тъй като в 

контролната тези похвати не са въвеждани. 

Методиката на педагогическия експеримент съответства на 

теоретичния анализ, изведените изводи, поставените цели, задачи и 

издигнатата хипотеза на настоящия дисертационен труд.   

Изследователски инструментариум 

Според М. Андреев показателите са признаците, разкриващи 

същността и съдържанието на явлението, негови характеристики, а 

критериите са норми, цели,  програмни изисквания към качеството на 

показателите; изисквания чрез които  може да се съпоставя, сравнява, 

т.е. измерва и оценява нещо от действителността [Андреев, М., 1989].  
Като се има предвид същността на горепосочените понятия, може 

да се твърди, че когато проверява, учителят се стреми да установи 

качеството на знанията и уменията; когато оценява, той съотнася 

събраната при проверяването информация със специфичните цели, с 

програмните изисквания и определя в каква степен те са постигнати 

или непостигнати.  

Критериите и показателите, използвани в педагогическия 

експеримент, са разработени въз основа на проведения задълбочен 

теоретичен анализ, личен опит и споделения опит на колегията в 

начален етап. 
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Критерии Показатели 
1.  
СЪБИРАНЕ  
И 
ИЗВАЖДАНЕ 
НА 
ЕСТЕСТВЕНИ
ТЕ ЧИСЛА ДО 
20  
(с  и без 
преминаване 
на 
десетицата) 

1.1. Умения за представяне на двуцифрените числа до 

20 като сбор от десетица и единици 

1.2. Умения за прилагане похватите за устно събиране 

на числата до 20 без преминаване на десетицата 

1.3 Умения за прилагане похватите за устно събиране 

на числата до 20 с преминаване на десетицата 

1.4. Умения за прилагане похватите за устно изваждане 

на числата до 20 без заемане на десетицата 

1.5. Умения за прилагане на похватите за устно 

изваждане на числата до 20 със заемане на десетицата  

1.6. Умения за използване на взаимообратната връзката 

между аритметичните действия събиране и изваждане 

1.7. Умения за рационално пресмятане и сравняване 

числови стойности на изрази   

1.8. Умения за използване на знанията за изменението 

на сбора или разликата, в зависимост от изменението на 

единия от компонентите 

1.9. Умения за намиране на разлика на две числа чрез 

допълването на умалителя до умаляемото  

2.  
СЪБИРАНЕ И 
ИЗВАЖДАНЕ 
НА 
ЕСТЕСТВЕНИ-
ТЕ ЧИСЛА ДО 
100 
 

2.1.Умения за представяне на числата до 100 като сбор 

от редни единици 

2.2. Умения за прилагане похватите за устно събиране 

на числата до 100 без преминаване на десетицата 

2.3. Умения за прилагане похватите за изваждане на 

числата до 100 без заемане от десетицата 

2.4. Умения за прилагане похватите за устно събиране 

на числата до 100 с преминаване на десетицата 

2.5. Умения за прилагане похватите за устно изваждане 

на числата до 100 със заемане на десетицата 

2.6. Умения за броене по 2, 3, 4, 5 в прав и обратен ред 

2.7. Умения за прилагане взаимообратната връзка 

между  действие събиране и действие изваждане 

2.8. Умения за използване на знанията за изменението 

на сбора или разликата, в зависимост от изменението на 

единия от компонентите 

2.9. Умения за намиране разликата на две числа чрез 

допълване на умалителя до умаляемото 



                                                                                                            28 

 

3. 
ПРЕСМЯТАНЕ 
СТОЙНОСТИ
ТЕ НА 
ЧИСЛОВИ 
ИЗРАЗИ 

3.1. Умения за представяне на число като сбор или 

разлика от други две числа 

3.2. Умения за прилагане на похвати за устно смятане 

при намиране на неизвестно събираемо 

3.3. Умения за прилагане на похвати за устно смятане 

при намиране на неизвестен умалител  

3.4. Умения за прилагане на похвати за устно смятане 
при намиране на неизвестно умаляемо  

3.5. Умения за пресмятане на числови изрази със скоби 

3.6. Умения за прилагане свойствата на действие 

събиране (разместително, съдружително) 

3.7. Умения за прилагане свойствата на действие 

събиране и изваждане при устно пресмятане на числови 

изрази 

4.  
ТАБЛИЧНО 
УМНОЖЕНИЕ 
И ДЕЛЕНИЕ 
 

4.1. Умения за представяне на число като произведение 

или частно от други две числа 

4.2. Умения за прилагане на похватите, свързани със 

свойствата на действията умножение и деление в 

случаите на таблично умножение и деление при 

пресмятане на прости изрази (таблични 

случаи/резултати, разместително свойство)  

4.3. Умения за прилагане свойствата на действията 

умножение и деление в случаите на таблично 

умножение и деление при пресмятане на сложни изрази 
със и без скоби 

4.4. Умения за намиране на неизвестен множител 

5.  
СЪБИРАНЕ И 
ИЗВАЖДАНЕ 
НА 
ЕСТЕСТВЕНИ
ТЕ ЧИСЛА ДО 
1000 

5.1. Умения за представяне на числата до 1 000 като 

сбор от редни единици 

5.2. Умения за броене по десетици и стотици в прав и 

обратен ред 

5.3. Умения за прилагане похватите за устно събиране 

на числата до 1000 без преминаване на десетицата  

5.4. Умения за прилагане похватите за устно изваждане 

на числата до 1000 без заемане на десетицата 

5.5. Умения за прилагане на похватите за устно 

събиране на числата до 1000 с преминаване на 

десетицата 

5.6. Умения за прилагане на похватите за устно 

изваждане на числата до 1000 със заемане от десетицата  
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5.7. Умения за прилагане взаимообратната връзката 

между аритметичните действия събиране и изваждане 

при устни пресмятания на сборове и разлики 

5.8. Умения за използване на знания за изменението на 

сбора или разликата, в зависимост от изменението на 

единия от компонентите при похвати за устно смятане  

5.9. Умения за намиране разликата на две числа чрез 

допълване на умалителя до умаляемото 

6.  
УМНОЖЕНИЕ 
И ДЕЛЕНИЕ 
НА ЧИСЛАТА 
ДО 1000 С 
ЕДНОЦИФРЕ
НО ЧИСЛО 

6.1. Умения за прилагане похватите за устно умножение 

на двуцифрено число, с цифра на единиците нула (цяла 

десетица), с едноцифрено число (𝑥0 . 𝑡) 

 6.2. Умения за прилагане похватите за устно 

умножение и деление на трицифрени числа, с цифра в 

реда на единиците и/или десетиците нула, с 

едноцифрено число ( 𝑥00. 𝑡; 𝑥𝑦0 . 𝑡; 𝑥00 ∶ 𝑡, 𝑥𝑦0: 𝑡) 

6.3. Умения за прилагане на похватите за деление на 

трицифрено число, с цифра на единиците нула с 

едноцифрено, когато частното е двуцифрено число 

𝑥𝑦0 . 𝑡 = 𝑢𝑣 

6.4.Умения за прилагане на похватите за устно 

умножение и деление на двуцифрени и трицифрени 

числа, чиито цифри са значещи, с едноцифрено число 

чрез представяне на единия от компонентите като сбор 

от редни единици (единици, десетици, стотици) ( 𝑥𝑦. 𝑡; 

𝑥𝑦𝑧 . 𝑡; 𝑥𝑦 ∶ 𝑡, 𝑥𝑦𝑧: 𝑡) 

6.5. Умения за използване взаимообратната връзка 

между действията умножение и деление при похвати за 

устно смятане 

6.6. Умения за прилагане на похвати за устно смятане, 

основаващи се на знания за изменението на 

произведението или частното, в зависимост от 
изменението на единия от компонентите  

6.7. Умения за рационално пресмятане стойностите на 
числови изрази чрез представяне на единия от 

компонентите във вид на сбор или разлика от  други две 

числа (умножение с числото 9 и с числото 11) 

7. 
ПРЕСМЯТАНЕ 
СТОЙНОСТИ 

7.1. Умения за прилагане похватите за представяне на 

число като сбор, разлика, произведение или частно 

7.2 Умения за прилагане свойствата на действие 
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НА ЧИСЛОВИ 
ИЗРАЗИ 

събиране (разместително, съдружително) при 

рационално пресмятане на числови изрази 

7.3 Умения за прилагане свойствата на действие 

умножение (разместително, съдружително) при 

рационално пресмятане на числови изрази 

7.4. Умения за рационално пресмятане стойностите на 

числови изрази чрез прилагане похватите за събиране 

на: сбор с число; число със сбор;  разлика с число; 

число с разлика (a + b) + с; а + (b + с); (a – b) + с; а + (b – 

с) 

7.5. Умения за рационално пресмятане стойностите на 

числови изрази чрез прилагане похватите за изваждане 

на: число от сбор; сбор от число; число от разлика; 

разлика от число (a + b) – с; а – (b + с); (а – b) – с; с – (а 

– b) 

7.6. Умения за рационално пресмятане стойностите на 

числови изрази чрез прилагане похватите за умножение 

на: произведение с число; число с произведение; частно 

с число; число с частно (a . b) . c; a . (b . c); (a : b) . c; 

 a . (b : c) 

7.7. Умения за рационално пресмятане стойностите на 

числови изрази чрез прилагане похватите за деление на: 

произведение с число; число с произведение, частно с 

число; число с частно (a . b) : c; a : (b . c); (a : b) : c;  
a : (b : c) 

7.8. Умения за рационално пресмятане стойностите на 

числови изрази чрез прилагане на разпределителното 
свойство на действие умножение спрямо действие 

събиране и действие изваждане 

7.9. Умения да рационално пресмятане стойностите на 
числови изрази чрез прилагане разпределителното 

свойство на действие деление спрямо действие 

събиране и действие изваждане   

7.10. Умения за рационално решаване на числови 

неравенства чрез прилагане на похвати за устно смятане 

и свойствата на четирите аритметични действия 

7.11. Умения за рационално решаване на уравнения 

чрез прилагане на похватите за устно извършване на 

четирите действия и техните свойства (неизвестно 

събираемо, умаляемо, множител, делимо) 
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8.  
СЪБИРАНЕ И 
ИЗВАЖДАНЕ 
НА 
ЕСТЕСТВЕНИ-
ТЕ ЧИСЛА 
СЛЕД 1000 
 

8.1. Умения за представяне на естествените числа като 

сбор от редни единици 

8.2. Умения за броене по хиляди, десетохѝляди, 

стохѝляди милиони … 

8.3. Умения за прилагане на похватите за устно 

събиране и изваждане на числата без преминаване на 

десетицата 

8.4. Умения за прилагане похватите за устно събиране и 

изваждане на числата с преминаване на десетицата 

8.5. Умения за използване взаимообратната връзката 
между аритметичните действия събиране и изваждане 

при устни пресмятания на сборове и разлики  

8.6. Умения за използване на знания за изменението на 
сбора или разликата, в зависимост от изменението на 

единия от компонентите при похвати за устно смятане 

9.  
УМНОЖЕНИЕ 
И ДЕЛЕНИЕ 
НА ЧИСЛАТА 
СЛЕД 1000 С 
ЕДНОЦИФРЕ-
НО ЧИСЛО 

 

9.1 Умения за прилагане на похватите за устно 
умножение на естествените числа, с цифра в реда на 

единиците и/или десетиците, стотиците, хилядите и т.н. 

нула, с едноцифрено число ( 𝑥00. 𝑡; 𝑥𝑦0 . 𝑡; 

𝑥000 .  𝑡; 𝑥𝑦00 . 𝑡) 

9.2. Умения за прилагане на похватите за устно 

умножение на естествените числа с цели десетици, цели 

стотици или цели хиляди 

(𝑥𝑦.  𝑡0 ; 𝑥𝑦 . 𝑡00 ; 𝑥𝑦𝑧. 𝑡0 ; 𝑥𝑦𝑧 . 𝑡00 ) 

 9.3. Умения за прилагане на похватите за устно деление 

на естествени числа, с цифра на единиците и/или 

десетиците, стотиците, хилядите и т. н. нула, с 

едноцифрено число ( 𝑥0: 𝑡; 𝑥00 ∶ 𝑡; 𝑥𝑦0 ∶ 𝑡  𝑥000 ∶

𝑡;  𝑥𝑦00 ∶ 𝑡) 

9.4. Умения за прилагане на похватите за умножение на 

естествени числа с двуцифрено число 

9.5. Умения за прилагане похватите за деление на 

естествени числа с двуцифрено число 

9.6. Умения за използване на взаимообратната връзка 

между действията умножение и деление при похвати за 

устно смятане 

9.7. Умения за прилагане на похвати за устно смятане, 

основаващи се на знания за изменението на 

произведението или частното, в зависимост от 
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изменението на  единия от компонентите 

9.8. Умения за пресмятане квадрат на двуцифрено 

число, с цифра на единиците 5 

9. 9. Умения за умножение на двуцифрено число с 
числото 11 

10. 
ПРЕСМЯТАНЕ 
СТОЙНОСТИ  
НА ЧИСЛОВИ 
ИЗРАЗИ  

 

10.1. Умения за прилагане похватите за представяне на 

число като сбор, разлика, произведение или частно 

10.2. Умения за прилагане свойствата на действие 

събиране (разместително, съдружително) при 

рационално пресмятане на числови изрази 

10.3. Умения за прилагане свойствата на действие 

умножение (разместително, съдружително) при 

рационално пресмятане на числови изрази 

10.4. Умения за рационално пресмятане стойностите на 

числови изрази чрез прилагане похватите за събиране 

на: сбор с число;  число със сбор; разлика с число; 
число с разлика (a + b) + с; а + (b + с); (a – b) + с; а + (b – 

с) 

10.5. Умения за рационално пресмятане стойностите на 
числови изрази чрез прилагане похватите за изваждане 

на: число от сбор; сбор от число; число от разлика; 

разлика от число (a + b) – с; а – (b + с); (а – b) – с; с – (а 

– b); 

10.6. Умения за рационално пресмятане стойностите на 

числови изрази чрез прилагане похватите за умножение 

на: произведение с число; число с произведение; частно 

с число; число с частно (a . b) . c; a . (b . c); (a : b) . c; a . 

(b : c) 

10.7. Умения за рационално пресмятане стойностите на 

числови изрази чрез прилагане похватите за деление на: 

произведение с число; число с произведение, частно с 

число; число с частно (a . b) : c; a : (b . c); (a : b) : c;  

a : (b : c) 

10.8. Умения за рационално пресмятане стойностите на 

числови изрази чрез прилагане на разпределителното 

свойство на действие умножение спрямо действие 

събиране и действие изваждане (a + b) . с; (a – b) . с 

10.9. Умения да рационално пресмятане стойностите на 

числови изрази чрез прилагане разпределителното 

свойство на действие деление спрямо действие 
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събиране и действие изваждане  (a + b) : с; (a – b) : с 

10.10. Умения за рационално решаване на числови 

неравенства чрез прилагане на похватите за устно 

смятане и свойствата на четирите аритметични 

действия 

10.11. Умения за рационално решаване на уравнения 

чрез прилагане на похватите за устно извършване на 

четирите действия и техните свойства (неизвестно 

събираемо, умаляемо, умалител, множител, делимо и 

делител) 

 

Един от най-често използваните методи  за педагогически 

изследвания в опитната и изследователска работа на учителите са 

тестове. Чрез тях се проверява степента и качеството на усвоеното 

учебно съдържание по отделните учебни предмети, според 

изискванията на учебните програми. На тази основа е и приложеният 

тук измерителен инструментариум, разработен от Г. Бижков и 

многократно апробиран в учебната практика [Бижков, Г., 1988]. 
Използваните проверовъчни работи се състоят от тестове, 

самостоятелни работи и система от показатели за проверка и оценка на 

резултатите от тях, групирани по критерии.  

Провеждането им е след затвърдяване на знанията и след 

формираните за приложение умения, посочени в показателите, за да се 

установи по-точно крайният резултат от проведеното формиращото 

обучение. Изпитните материали са предварително отпечатани, за да се 

осигури необходимата самостоятелност и точност при изпълнение. 

Дадени са точни и ясни инструкции за всяка от задачите.  

След приключването на самостоятелната работа се извършва 

оценяване по тристепенна скала за всеки показател: 
1 точка – не знае; 2 точки – проявява колебливост; 3 точки – знае. 

За да се ограничат възможностите за нееднозначно тълкуване на 

отделните степени от скалата, се уточнява следното: 

 при всички показатели се отчитат максимален брой точки при 

допускане до една изчислителна грешка;  

 при правилно прилагане свойствата на действията, но 

допуснати повече от една грешки, се отчитат 2 точки;  

 при показатели, които се отнасят до прилагане на устни похвати 

за събиране, изваждане, умножение и деление, се отчитат максимален 

брой точки, когато ученикът е приложил необходимия похват, 

последователно е изпълнил всички съставляващи го елементарни 

операции, въпреки че има неточност в обяснителния запис. 
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Статистически анализ на резултатите от експеримента 

При константиращият етап от изследването е реализирана 

диагностична процедура за установяване на входното равнище на 

контролните и експерименталните групи. За целта са използвани 

тестове, чрез които да се проверят уменията на учениците до началото 

на формиращия експеримент.  

Проведено е анкетно проучване с 80 учители в начален етап 
относно мястото, ролята и значението на устното смятане в 

обучението по математика. В изследването е използвана анкета 

(Приложение № 1), състояща се от 11 на брой въпроси, отчитащи 

мнението, нагласите и готовността им за използване на похвати за 

устно смятане в обучението.  

В настоящото изследване са използвани математико-статистически 

методи за установяване на различие между учебните постижения на 

учениците от експерименталните и контролните класове, както и за 

анализиране на резултатите от  проведената анкета.  

Статистическият анализ на количествените данни от тестирането е 

направен чрез вариационен анализ с помощта на софтуер за обработка 

на статистически данни SPSS. Вариационният анализ е метод за 
изучаване и оценка на варирането на значенията на количествено 

изразими признаци.  

Използвани са два вида показатели – средни величини и мерки за 

разсейването. Статистическият анализ на резултатите от експеримента 

включва сравнителен анализ между контролната и 

експерименталната групи (Between subject analysis). Изследвани са 

характеристиките на разпределението на признака в двете сравнявани 

групи, като са отчетени средните стойности, стандартното отклонение 

и стандартната грешка.  

За целите на статистическата обработка, получените данни от 

експериментална група (ЕГ) и контролна група (КГ) са събрани в две 
отделни статистически извадки. За проверка на хипотезата, издигната 

в хода на изследването е приет Тестът на Стюдънт (Т) за независими 

извадки (сравнение на средни стойности) 
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Отчитане на резултатите по Критерий 1 

За показател П7 (1.7. Умения за рационално пресмятане и 

сравняване числови стойности на изрази) разликата, която се 

наблюдава по данни от извадката 

 (temp =  2,677, при  = 0,01), е статистически значима и се приема за 
вярна  алтернативната хипотеза (Н1).  

Графика 2

Mean
0.000
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К1П1 К1П2 К1П3 К1П4 К1П5 К1П6 К1П7 К1П8 К1П9

Резултати  на контролна група (КГ)

Mean Std. Deviation

 

За показатели № П1 (1.1. Умения за представяне на двуцифрените 

числа до 20 като сбор от десетица и единици) П2 (1.2. Умения за 

прилагане похватите за устно събиране на числата до 20 без 

преминаване на десетицата) се приема нулевата хипотеза H0: между 

двете извадки няма статистически значими различия. Следователно 

степените на формиране и развиване на уменията са приблизително 

равни в двете групи в началото на експеримента, което позволява да се 

приеме, че КГ и ЕГ са статистически правилно формирани. При 

показатели П 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 не се наблюдават статистически 

значими разлики поради това, че критерий 1(Събиране и изваждане на 
естествените числа до 20 (с  и без преминаване на десетицата) отчита 

умения, които се формират в първи клас, когато се изучават 

естествените числа в кръга до числото 20 и целите десетици. В този 

период на обучение учениците се запознават с действията събиране и 

изваждане и всички пресмятания, които се извършват са устни.  

Разликата в резултатите по П 1.7 (показател 7) се дължат на 

обучението, проведено в ЕГ (експерименталната група), в която 

целенасочено се работи за усъвършенстване на уменията за 

рационално пресмятане и сравняване числовите стойности на изрази. 
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Графика  3 
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 Отчитане на резултатите по Критерий 2 

   Критерий 2 включва показатели за формирани умения през втората 

година от обучението на учениците. От направения обзор на 

учебниците по математика, използвани по предходната учебна 

програма (2001 г.) и сега действащите от 2017 г. се наблюдава, че се 

различават не само по отношение на броя похвати за устно 
пресмятане, но и по тяхното място в урочните теми. В някои са дадени 

достатъчен брой алгоритми, които учениците могат да анализират с 

помощта на учителя и да изберат кой от тях да приложат в 

самостоятелната си работа. В други е предложен един похват, който е 

разположен след писмения и само в раздела „Събиране и изваждане на 

числата до 100 без преминаване“ Често устният алгоритъм не се 

изяснява, а се загатва чрез илюстрация или поставяне на задачи, които 

могат по-лесно и по-бързо да се пресметнат устно.    

В експерименталната група е проведена целенасочена работа за 

усвояване на похвати за устно събиране и изваждане на числата до 

100, за използване на знанията за изменението на сбора или разликата, 
в зависимост от изменението на единия от компонентите, както и за 

намиране разликата на две числа чрез допълване на умалителя до 

умаляемото. Тези обстоятелства са причина за наблюдаваните 

статистически значими разлики между КГ и ЕГ.  

За показатели: П4 (2.4. Умения за прилагане похватите за устно 

събиране на числата до 100 с преминаване на десетицата), П5 (2.5. 

Умения за прилагане похватите за устно изваждане на числата до 100 

със заемане на десетицата), П6 (2.6. Умения за броене по 2, 3, 4, 5 в 

прав и обратен ред), П7 (2.7. Умения за прилагане взаимообратната 

връзката между двете действия), разликата е статистически значима 

при  = 0,01 и се приема за вярна алтернативната хипотеза (Н1).  
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Графика 5 
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За показател П3 (2.3. Умения за прилагане похватите за изваждане 

на числата до 100 без заемане от десетицата) разликата, (temp = 2,302, 

при  = 0,05) е статистически значима и се приема за вярна 
алтернативната хипотеза (Н1).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

За показатели: П1 (2.1.Умения за представяне на числата до 100 

като сбор от редни единици), П2 (2.2 Умения за прилагане похватите 
за устно събиране на числата до 100 без преминаване на десетицата) се 

приема за вярна Н0. Тук не се наблюдават значими разлики, защото 

диагностицираните знания се отнасят за умения, които са 

основополагащи за извършването на аритметични действия с 

естествените числа в кръга до числото 100 и заемат важно място в 

учебното съдържание.  

Отчитане на резултатите по Критерий 3 

За показатели: П2 (3.2. Умения за прилагане на похвати за устно 

смятане при намиране на неизвестно събираемо), П4 (3.4. Умения за 

Графика  4 
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прилагане на похвати за устно смятане при намиране на неизвестно 

умаляемо), П6 (3.6. Умения за прилагане свойствата на действие 

събиране (разместително, съдружително), разликата е статистически 

значима (при  = 0,01) и се приема за вярна алтернативната хипотеза 
(Н1). Учениците от експерименталната група показват, че владеят 

похвата за намиране разлика на две числа чрез допълване на 

умалителя до умаляемото, който използват и при намиране на 

неизвестно събираемо. Този похват значително ги улеснява, защото 

при работа с естествените числа в кръга до числото 100 могат вместо 
да извадят от сбора известното събираемо, да допълнят неизвестното 

събираемо до сбора, използвайки действие събиране, и така да открият 

неизвестния компонент. При устните похвати за събиране учениците 

използват разместителното и  съдружителното свойства на сбора, 

което ги прави  по-уверени при тяхното прилагане и в изрази за 

намиране на три и повече три събираеми.  

За показатели:  П1 (3.1. Умения за представяне на число като сбор 

или разлика от други две числа), П3 (3.3. Умения за прилагане на 

похвати за устно смятане при намиране на неизвестен умалител), 

разликата (при = 0,05) е статистически значима и се приема за вярна 
алтернативната хипотеза (Н1).  

Графика  6 
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При голяма част от устните похвати на учениците се налага 

единият или двата компонента на действието да представят като сбор 

или разлика на две други числа. Затова и резултатите в 

експерименталната група са значително по-високи от тези в 

контролната.  

Във втори клас не се изучават правила за намиране на неизвестно 

умаляемо и неизвестен умалител, въпреки че в първи клас се решават 
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задачи, в които тези компоненти са неизвестни числа. По-ниските 

резултати на учениците от контролната група е следствие на по-бедния 

им опит.  

За показател: П5 (3.5. Умения за пресмятане на числови изрази със 

скоби)  се приема за вярна Н0. Тези умения са заложени в учебната 

програма за задължителна подготовка, а в учебниците има достатъчен 

брой задачи, в които учениците се упражняват да спазват реда, по 
който се извършват действията в числови изрази със скоби. Затова по 

този показател, въпреки по-високите резултати на експерименталната 

група, разликата не е статистически значима.  
Графика  7 
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Отчитане на резултатите по Критерий 4 

За показател: П1 разликата е статистически значима (при = 0,01) и се 
приема за вярна алтернативната хипотеза (Н1). При усвояването на 

частните похвати, основаващи се върху изменението на резултатите 

при аритметичните действия в зависимост от изменението на единия 

или двата компонента (за умножение и деление с числото 5) и при 

частни похвати, основаващи се върху правилата за деление на 

произведение с число и на число с произведение, повече от учениците 

от експерименталната група са  представили единия от двата 

компонента на действията във вид на произведение от две числа  

Затова и резултатите на тази група са по-високи. 

За показатели:  П2, П3, П4,  разликата (при  = 0,05) е статистически 
значима и се приема за вярна алтернативната хипотеза (Н1). Случаите 

от табличното умножение и деление са в основата на извършването на 
тези пресмятания. По своето съдържание те се определят като устни 

пресмятания, защото действие умножение се въвежда като сбор от 

равни събираеми, а табличните случаи от действие деление, въз основа 

на взаимообратната връзка между действията умножение и деление. 

Тези умения са основополагащи и са заложени в учебната програма за 
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втори клас, затова тук разликата в резултатите от двете групи не е 

статистически значима. 
Графика  8 

.  
Графика  9 

 

 Отчитане на резултатите по Критерий 5 

Още при изучаването на трицифрените числа върху основата на 

броенето и на представянето им като сборове от стотици, десетици и 

единици, се усвояват устните похвати за събиране и изваждане без 

преминаване на десетицата. Учениците надграждат знанията си за 

състава на числата, събират и изваждат предимно цели десетици и/или 

стотици. Голяма част от случаите на събиране и изваждане се свеждат 

до табличните случаи на тези действия, но с редни единици, което 

улеснява учениците или се използва взаимообратната връзка между 

действие събиране и действие изваждане. Затова за показатели: П1 

(5.1. Умения за представяне на числата до 1 000 като сбор от редни 

единици), П2 (5.2. Умения за броене по десетици и стотици в прав и 
обратен ред), П3(5.3. Умения за прилагане похватите за устно 

събиране на числата до 1000 без преминаване на десетицата) и П7 (5.7. 
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Умения за прилагане взаимообратната връзката между аритметичните 

действия събиране и изваждане при устни пресмятания на сборове и 

разлики) между двете групи няма значима статистическа разлика и се 

приема за вярна Н0.     
Графика  10              

След тези случаи се въвеждат алгоритмите за писмено събиране и 

изваждане. В практиката се наблюдава използването на писмените 

алгоритми и в случаите, когато може да бъдат прилагат устни похвати. 

Учениците от експерименталните групи целенасочено търсят устни 

похвати, които могат да използват при всички случаи на събиране и 

изваждане с и без преминаване на десетицата. Ето защо уменията им 

по тези показатели са на значително по-високо ниво.  
Графика  11 

 
Разликата в показатели: П4 (5.4. Умения за прилагане похватите за 

устно изваждане на числата до 1000 без заемане на десетицата), П5 

(5.5. Умения за прилагане похватите за устно събиране на числата до 

1000 с преминаване на десетицата), П6 (5.6. Умения за прилагане 

похватите за устно изваждане на числата до 1000 със заемане на 
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десетицата), е статистически значима ( = 0,05) и се приема за вярна 
алтернативната хипотеза (Н1).  

Отчитане на резултатите по Критерий 6 
Графика  12 

 

В III клас учениците изучават случаите на умножение и деление на 
числата до 1 000 с едноцифрено число. Първите случаи, с които се 

запознават, са  умножение на двуцифрено число, чиято цифра на 

единиците е нула (цяла десетица) с едноцифрено. Въпреки това за 

показател П1 (6.1. Умения за прилагане похватите за устно умножение 

на двуцифрено число, с цифра на единиците нула (цяла десетица), с 

едноцифрено число (𝑥0 . 𝑡)) разликата (temp = 2,096, при = 0,05) е 

статистически значима и се приема за вярна алтернативната хипотеза 

(Н1). 

За показатели: П2 (6.2. Умения за прилагане похватите за устно 

умножение и деление на трицифрени числа, с цифра в реда на 

единиците и/или десетиците нула, с едноцифрено число (¯x00.t; ¯xy0  

.t; ¯x00 ∶t, ¯xy0:t)), П3 (6.4. Умения за прилагане похватите за устно 

умножение и деление на двуцифрени и трицифрени числа, чиито 

цифри са значещи, с едноцифрено число чрез представяне на единия 

от компонентите като сбор от редни единици), П5 (Умения за 

използване взаимообратната връзка между действията умножение и 

деление при похвати за устно смятане), се приема за вярна Н0, защото 

резултатите на експерименталната група са по-високи от тези на 

контролната, но раликата между тях не е статистически значима. 
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Графика  13 

Отчитане на резултатите по Критерий 7 

За показател П1 (7.1. Умения за прилагане похватите за 
представяне на число като сбор, разлика, произведение или частно) 

разликата е статистически значима (при  = 0,01) и се приема за вярна 
алтернативната хипотеза (Н1). Учениците от експерименталната група 

използват похвати, при чието прилагане се налага да представят 

единия от компонентите на аритметично действие като сбор, разлика, 

произведение или частно на две числа, което е предпоставка за 

непрекъснато усъвършенстване на тези умения.  

За показатели П9 (7.9. Умения да рационално пресмятане 

стойностите на числови изрази чрез прилагане разпределителното 

свойство на действие деление спрямо действията събиране и 

изваждане), П10 (7.10. Умения за рационално решаване на числови 

неравенства с прилагане на похвати за устно смятане и използване 

свойствата на четирите аритметични действия),  разликата  е 

статистически значима (при  = 0,05) и се приема за вярна 

алтернативната хипотеза (Н1). По-високото ниво на резултатите по 
тези показатели в експерименталната група се дължи на въвеждането 

на разпределителното свойство още във втори клас от една страна, а от 

друга страна по-голямата част  от упражненията са свързани с 

рационално решаване на числови неравенства, което не се наблюдава 

толкова често в работата в контролната група.  
 
 
 
 



                                                                                                            44 

 

Mean0.000

5.000

Резултати експериментална група 
(ЕГ) 

 

Mean

Графика  14 

 

  
Графика  15 

 

За показатели: П2 (7.2 Умения за прилагане свойствата на действие 

събиране (разместително, съдружително) при рационално пресмятане 

на числови изрази), П3 (7.3 Умения за прилагане свойствата на 

действие умножение (разместително, съдружително) при рационално 

пресмятане на числови изрази) П8 (7.8. Умения за рационално 

пресмятане стойностите на числови изрази чрез прилагане на 

разпределителното свойство на умножението спрямо събиране и 
изваждане) и П11 (Умения за рационално решаване на уравнения чрез 

прилагане на похватите за устно извършване на четирите действия и 

техните свойства) се приема за вярна Н0, защото разликата в 
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резултатите не може да бъде приета за статистически значима, въпреки 

по-добрите постижения на учениците от експерименталната група.  

Може би се това се дължи на факта, че съдържанието на 

учебниците, покриващо тези умения, предлага достатъчен брой задачи, 

степенувани по трудност и сложност.  

Отчитане на резултатите по Критерий 8 

За показател П4 (8.4. Умения за прилагане похватите за устно 

събиране и изваждане на числата с преминаване на десетицата) (при  

= 0,05) и показател П5 (8.5. Умения за използване взаимообратната 
връзката между аритметичните действия събиране и изваждане при 

устни пресмятания на сбор или разлика) (при  = 0,01) разликата е 
статистически значима и се приема за вярна алтернативната хипотеза 

(Н1).  
 Графика  16 

Наблюдаваните различия между резултатите в двете групи по наше 

мнение се дължат на обучаващия експеримент, където   учениците от 

експерименталната група извършват устни пресмятания,  с естествени 

числа до 1 000, като използват  рационално взаимовръзката между 

аритметичните действия събиране и изваждане.  
За показатели: П1 (8.1. Умения за представяне на естествените 

числа като сбор от редни единици), П2 (8.2. Умения за броене по 

хѝляди, десетохѝляди, стохѝляди милиони …) и П3 (8.3. Умения за 

прилагане похватите за устно събиране и изваждане на числата без 

преминаване на десетицата), се приема за вярна Н0. Разликата не е 

чувствителна, защото това са умения, заложени в учебната програма, 

които се отработват достатъчно добре. 
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  Графика 17 

 

Отчитане на резултатите по Критерий 9 

За показател П4 (9.4. Умения за прилагане похватите за умножение 

на естествени числа с двуцифрено число), П5 (9.5. Умения за 

прилагане похватите за деление на естествени числа с двуцифрено 

число) (при  = 0,01) и показатели П1(9.1 Умения за прилагане 

похватите за устно умножение на естествените числа, с цифра в реда 
на единиците и/или десетиците, стотиците, хилядите и т.н. нула, с 

едноцифрено число ( 𝑥00. 𝑡; 𝑥𝑦0 . 𝑡; 𝑥000 .  𝑡; 𝑥𝑦00 . 𝑡)), П2 (9.2. 

Умения за прилагане похватите за устно умножение на естествените 

числа с цели десетици), цели стотици или цели хиляди 

(𝑥𝑦.  𝑡0 ; 𝑥𝑦 .  𝑡00 ; 𝑥𝑦𝑧.  𝑡0 ; 𝑥𝑦𝑧 .  𝑡00 )), П3 (9.3. Умения за прилагане 

похватите за устно деление на естествени числа, с цифри на единиците 

и/или десетиците, стотиците, хилядите и т. н. нула, с едноцифрено 

число ( 𝑥0: 𝑡; 𝑥00 ∶ 𝑡; 𝑥𝑦0 ∶ 𝑡  𝑥000 ∶  𝑡; 𝑥𝑦00 ∶ 𝑡), П6 (9.6. Умения за 

използване на взаимообратната връзка между действията умножение и 

деление при похвати за устно смятане ) (при  = 0,05) разликата е 
статистически значима и се приема за вярна алтернативната хипотеза 

(Н1). При този критерий всички резултати на експерименталната група 
са значително по-високи от тези на контролната, което показва 

системна тенденция в усъвършенстването на уменията, свързани с 

прилагането на устни похвати за умножение и деление на естествени 

числа с едноцифрено или двуцифрено число. Учениците от 

експерименталната група извършват действията умножение и деление 

с двуцифрено число, прилагайки похвати за устни пресмятания по-

уверено, следствие на което имат по-високи постижения.   
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Графика  18 

 
Графика  19 

 

Отчитане на резултатите по Критерий 10 
За показател П10 (10.10. Умения за рационално решаване на 

числови неравенства чрез прилагане на похватите за устно смятане и 

свойствата на четирите аритметични действия)  разликата е 

статистически значима (при  = 0,01) и се приеме за вярна 
алтернативната хипотеза (Н1). Този резултат потвъждава по-високото 

ниво на формиране на умения, които учениците от експерименталната 

група показват и при числата по-големи от 1 000.  
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За показатели П9 (10.9. Умения да рационално пресмятане 

стойностите на числови изрази чрез прилагане разпределителното 

свойство на действие деление спрямо действията събиране и 

изваждане  (a + b) : с; (a – b) : с) разликата (при = 0,05) е 
статистически значима и се приеме за вярна алтернативната хипотеза 

(Н1). В практиката се наблюдава, че учениците пресмятат по-трудно 

случаи от действие деление. Това се отнася и за горепосоченото 

свойство на действие деление спрямо действие събиране или спрямо 

действие изваждане. По-добрият резултат на учениците от 
експерименталната група се дължи на това, че решават повече задачи, 

в които се налага да прилагат свойството, използвайки похвати за 

устно смятане.  
Графика  20 

 

За показатели: П1 (10.1. Умения за прилагане похватите за 

представяне на число като сбор, разлика, произведение или частно), 

П2 (10.2. Умения за прилагане свойствата на действие събиране 
(разместително, съдружително) при рационално пресмятане на 

числови изрази), П3 (10.3.Умения за прилагане свойствата на действие 

умножение (разместително, съдружително) при рационално 

пресмятане на числови изрази), П8 (10.8. Умения за рационално 

пресмятане стойностите на числови изрази чрез прилагане на 

разпределителното свойство на умножението спрямо събиране и 

изваждане (a + b) . с; (a – b) . с), П11 (10.11. Умения за рационално 

решаване на уравнения чрез прилагане на похватите за устно 

извършване на четирите действия и техните свойства), се приема за 

вярна Н0, защото разликата не е статистически значима.  

Използваната скала предоставя възможност получените резултати в 
точки да бъдат трансформирани в оценки по шестобалната система, 
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използвана в българските училища по формулата N = n . 2 (N – оценка 

по шестобалната система; n – брой точки). Ако резултатите бъдат 

анализиране по този начин, се установява, че разликата, изчислена по 

средни аритметични стойност при тези показатели е около 30 стотни, 

което също потвърждава, че постиженията в експерименталната група 

са значително по-високи.  
 
Графика  21 

 

Резултати от анкетно проучване  

С провеждането на анкетата (Приложение № 1) се цели проучване 

мнението на преподаватели по математика в начален етап относно 

мястото, ролята и значението на устното смятане в обучението по 
математика в началните класове.  

 Въпросите, включени в анкетата, са 11 на брой. Девет от тях са с 

избираем отговор, един – с възможност за допълване на отговора и 

един – със свободен отговор.  
 Графика  22                                                Графика  23 
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Анкетното проучване бе проведено с 80 учители в начален етап, 

работещи в гр. Шумен и областта. 

В анкетата участваха 68 [85%] жени и 12 [15%] мъже. В момента на 

проучването 20 от тях преподават в първи клас, 21 – във втори клас, 17 

– в трети клас и 22 - във четвърти клас.  

Участниците бяха помолени да споделят годините на педагогическия 

си стаж. От диаграмата личи, че най-много от тях (46 души – 58%) 
имат стаж 20 и повече от 20 години като начални учители, а най-малко 

са тези със стаж до 10 години [17%]. 

В анкетата е включено насочващо към същността на устното 

смятане определение и примери за приложение на общи и частни 

похвати. 

Диаграмите илюстрират отговорите на въпросите, с които се цели да 

се установи използват ли похвати за устно смятане участниците и в 

каква степен при всяко едно от четирите аритметични действия.  

Най-малко използваните похвати са тези, които се прилагат при 

действие деление. 53-ма от анкетираните [74%] са дали положителен 

отговор на въпроса „Използвате ли похвати за устно смятане при 

действие деление?“, а 26-има [26%], твърдят, че използват само някои 
от тях. Диаграмите илюстрират отговорите на въпрос № 2, 3, 4 и 5 в 

проценти. 
Графика  24                                                                 Графика  25 

Анализът на резултатите показва, че най-използвани в практиката 

са похватите за устно смятане при действие събиране, а най-малко 

учителите презентират похватите за устно пресмятане при действие 

деление. Това се дължи на по-голямата сложност на самото действие - 

особено при случаите от деление на трицифрени и многоцифрени 

числа с едноцифрено и/или двуцифрено число. За да се извърши 

действие деление е необходимо учениците да владеят до автоматизъм  
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Графика 26 

табличните резултати от действие 

събиране и изваждане с числата до 

20, както и табличните резултати на 

действие умножение и действие  

деление, да познават свойството за 
деление на нулата с число и да 

изпълнят най-голям брой 

последователни операции, които 

включват всички аритметични 

действия. От наблюдение в 

практиката и дискусии с колегията 

от различни училища, които съм посещавала със студенти като 

хоноруван асистент и докторант на ШУ „Епископ Константин 

Преславски“, мога да споделя, че учителите предпочитат да запознават 

учениците с писмените алгоритми за пресмятане на произведение и 

частно, защото считат, че времето, което им е необходимо за това, е 
твърде кратко, а прилагането на похвати за устно умножение и 

деление – твърде сложно.  На въпроса „Чувствате ли се добре 

подготвен/а теоретично и методически в тази област?“ 57 [71%] от 

учителите са отговорили положително, а 23 [29%] са посочили 

отговора „Отчасти.“  

Сравнявайки резултатите от предходните въпроси с последния, 

илюстриран на диаграмата, може да се направи извод, че учителите, 

които се чувстват добре подготвени, са и тези, които ползват 

похватите за устно смятане при действията събиране и изваждане.   

По-разнопосочни са мненията на учителите в отговорите на въпрос 

№ 7 „Достатъчни ли са и добре ли са онагледени похватите за устно 
смятане в учебниците и учебните тетрадки, с които работите?“ 44 

души [55%] от анкетираните са отговорили, че предложените в 

учебниците похвати са достатъчно и са добре онагледени, 10 [12%] са 

отговорили че устните похвати са достатъчно на брой, но не са добре 

онагледени. 20% [16] от запитаните считат, че устните похватите в 

учебниците не са достатъчно, но са добре онагледени. 6% от учителите 

смятат, че похватите не са достатъчно, но и тези, които включени в 

съдържанието на учебници и помагала, не са добре онагледени. 3% от 

всички са категорични, че похватите за устно смятане не са 

достатъчно, а 4% не могат да преценят.  

Следващият въпрос в анкетата изяснява какво е отношението на 

учениците според техните учители към похватите за устно смятане, 
овладявани в учебния процес по математика. 
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Участниците в анкетата бяха помолени, ако в часовете по математика 

предлагат похвати за устно смятане, да споделят какво е отношението 

на учениците им към тях. 41 [51%] от анкетираните отговарят, че по-

голямата част от учениците ги усвояват с лекота и ги използват 

винаги, когато това е удобно, 30 [38%] споделят, че учениците ги 

разбират, но предпочитат писмените алгоритми, а 9 [11%] , че 

учениците им срещат значителни затруднения и използват само 

писмени алгоритми. В анкетата се коментира и проблемът за мястото 

на устното смятане в урока по математика. На учителите бяха 

предложени два избираеми отговора: „Запознаването с устните 
похвати трябва да предхожда писмените алгоритми.“ – [50%] и 

„Запознаването с устните похвати трябва да е след усвояването на 

писмените алгоритми.“ – [46%], но им бе дадена и възможност да 

изразят мнение . Само трима участници [4%] са записали друг отговор. 
Графика  28 

Един от тях споделя, че използва 

задачи, които могат да бъдат 

решени устно, в началото на 

урока по математика, за да 

актуализира необходимите стари 
знания и чрез тях да мотивира 

необходимостта от запознаване с 

писмени алгоритми. Другите 

двама, които не са избрали 

отговор от посочените в анкетата, 

споделят, че учителят сам трябва да определи мястото на устното 

смятане в урока в зависимост от целите му и учебното съдържание.  

Графика 27  
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На въпроса „Самите Вие използвате ли похвати за устно смятане в 

ежедневието си?“ 65 учители [80%] отговарят положително, а 15 [20%] 

споделят, че това се случва понякога. Нито един от анкетираните не е 

избрал отрицателния отговор. В края на анкетата на учителите е 

предоставена възможност да споделят похват за устно смятане, който 

намират за интересен и самите те използват. 

От 80-те участници само 19 са се възползвали от тази възможност. 
Един от тях споделя, че използва традиционни устни похвати с игрови 

елементи, без да уточнява кои са те и как ги прилага. Друг участник 

описва похват, който се използва в първи клас при действие събиране 

с преминаване на десетицата. Двама описват свои авторски игри,  

които използват при действие 

събиране и действие 

изваждане без преминаване на 

десетицата. Устни 

математически диктовки за 

пресмятане на числови изрази, 

в които се извършва едно 

пресмятане от действие 
събиране, изваждане, 

умножение или деление с 

цели десетици се използват от 

двама учители. 

Трима посочват, че в своята работа за прилагането на устни 

похвати използват „Мълчанки“ и „Верижки“, но не посочват 

конкретни примери. Трябва да се отбележи, че тези дидактически игри 

не са устни похвати, а средство  

за извършване на упражнения за усъвършенстване на умения за устни 

пресмятания, които често се срещат в учебниците и учебните 

помагала. „Мълчанката“, поради правилата, по които „се играе“ 

предполага извършване на устни пресмятания, но „Верижката“ може 
да съдържа задачи, които да се пресмятат чрез прилагане на писмени 

алгоритми. 

 Трима от учителите са записали числови изрази, с които са обяснили 

похват за устно пресмятане на сбор от две двуцифрени числа, подобен 

на този, записан в началото на анкетата като примерен общ похват за 

събиране с преминаване. Седем учители са споделили, че използват 

така наречения похват със „закръгляване на числата“ за извършване на 

действие събиране и действие изваждане. Този похват също е описан в 

началото на анкетата.  

Графика 29 
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Изводи 

 Резултатите от анкетата показват, че всички учители използват в 

своята работа похвати за устно смятане. По-голямата част от тях - 

68% твърдят, че запознават учениците с всички похвати, 

предложени в учебниците, а 32%  - само с някои от тях, които  

преценяват за целесъобразни и подходящи за възможностите им. 

 По-голяма част от учителите се определят като добре подготвени  
теоретично и методически в областта на устното смятане – 71%, а 

останалите се определят като частично подготвени. 

 55 % от учителите считат, че похватите за устно смятане в 

учебниците и учебните тетрадки са достатъчно и са добре 

онагледени. Това изразено мнение влиза в противоречие със 

становището на колегите им с най-богат професионално-

педагогически опит, които работят като учители повече 30 и 

повече от 30 години (8 учители). След приключването на анкетата 

ги помолихме да споделят своите впечатления за това какво място 

заемат похватите за устно смятане в учебниците по математика 

(действали и действащи) от началото на педагогическия им стаж 

до настоящия момент. Тези от тях, които са работили в системата 
на образованието в осемдесетте години на миналия век, 

коментираха, че в учебниците по предходните програми устните 

похвати са били много по-застъпени и като алгоритми за 

извършване на аритметични действия, и като правила за 

рационално пресмятане на числови изрази. Постепенно тези 

похвати биват намалявани, а днес в много от учебниците (с 

изключение на тези за първи клас) устните похвати присъстват 

символично, като само се загатват с илюстрации.  

 При съпоставка на отношението, което изразяват учителите, и 

това, което според тях изразяват учениците им към устното 

смятане, се забелязва, че по-голямата част от преподавателите 
заявяват, че използват активно похватите, но в същото време не 

всички от учениците им ги прилагат при извършване на 

пресмятания. Безпокойство буди фактът, че 49% от тях 

предпочитат писмените алгоритми, дори и в случаите, когато е по-

удобно да се приложат устните, като 11% изобщо не усвояват 

похватите поради обучителни затруднения. 

 Разнопосочно е мнението на анкетираните за мястото на устното 

смятане в структурата на урока по математика, но само двама 

заявяват, че учителят сам трябва да определи мястото на устното 

смятане в урока в зависимост от целите му и учебното 

съдържание.   



                                                                                                            55 

 

 Въпреки че всички учители заявяват, че ползват в своето 

ежедневие похвати за устно смятане, само 19 [24%] от тях са 

опитали да запишат някои от тези, които използват в учебния 

процес. Тази слаба активност влиза в противоречие със заявените 

в началото на анкетата отговори, отнасящи се до прилагане на 

устни похвати в часовете по математика. Анализът на данните 

показва, че всички учители използват похвати за устно смятане, но 
в края на анкетата описват похвати едва 15 от тях, от които 10 

повтарят по един от примерните похвати, дадени в началото на 

анкетата.  

 Интересен факт от събраните анкети – 23 учители бяха решили 

изразите в подточка б) на задачата за закръгляване на едно от 

събираемите при пресмятане сбор на две числа, което показва, че 

похватът е предизвикал интерес.  

 Учителите с педагогически стаж под 10 години са дали отговор, че 

използват само някои похвати за устно смятане, което дава 

основание да се счита, че не ги познават добре или недооценяват 

възможностите им за формиране на ключови компетенции в 

рамките на общата математическа компетентност. 
 Малкият брой описани похвати от участниците в анкетата и 

мнението им, че устното смятане има точно определено място в 

урока по математика, както и заявеното отношение на учениците 

към използването на устни похвати показват, че общите похвати 

са познати на колегията, но са пренебрегвани или омаловажавани, 

докато частните са слабо познати и малка част от учителите ги 

включват в обучението по математика.  

 Проведената анкета по проблема за мястото, ролята и 

съдържанието на устното смятане показва, че в образователната 

практика не се познават добре и не се използват частни похвати. 

Не малка част от анкетираните - 31,75 % използват само някои 
общи похвати за устно смятане, при които предимно се извършват 

действия с цели десетици, стотици, хиляди, а 29% се чувстват 

отчасти подготвени теоретично и методически за преподаването 

им. Това показва, че е необходима промяна в нагласите, стила и 

методите на преподаване на похвати за устно смятане от 

учителите в начален етап.  

Заключение 

В историята на българското образование съществуват традиции, 

които трябва да бъдат продължени, защото показват висок 

образователен ефект, свързан не само с овладяването на конкретни 

знания, умения и навици в областта на математиката, но и с развитието 
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на личностни качества – логичност и комбинативност на мисленето, 

трайност и гъвкавост на паметта, критично наблюдение, способност за 

концентрация, развитие на терминологичната реч.   

Във всички учебни програми, действали до периода 

2000/2004година, е заложено формирането на трайни умения и навици 

за устно смятане с числата до 100. През първите две учебни години се 

прилагат само устни начини на смятане. В III клас писменото смятане 
става основна форма за изчисляване, но запознаването на учениците с 

различните похвати за устно смятане и създаването на навици за бързо 

смятане трябва да продължава и през следващите учебни години.  

Устното смятане е креативна дейност, изискваща специфични 

мисловни умения за избор и прилагане на методи и не на последно 

място – ключови компетенции, които се овладяват още в ранна детска 

възраст и непрекъснато се развиват. 

Обучението в устно смятане в начален етап полага основите за 

изучаването на математическите знания и в следващите класове. Тази 

отлика, отразяваща неговата истинска същност, обикновено не се 

популяризира и не намира своето истинско приложение в учебния 

процес. Все още голяма част от обучението е посветено на дейности, 
които се свеждат до механично прилагане на алгоритмите за писмени 

пресмятания, превърнали се във формални методи за изчисления.  

Необходимо е в учебното съдържание по математика в българското 

училище да се решават повече задачи, свързани с ежедневието на 

децата, да се разглеждат реални проблемни ситуации, част от които да 

бъдат изнесени извън училище – в магазина, пощата, музея и други 

места, които предоставят стоки и услуги. Решенията на тези „живи 

задачи“ ще помогне на учениците да придобият поведенчески правила 

на потребители, пресмятащи стойността на покупка или услуга, да 

правят баланс между приход и разход в личния си бюджет. Чрез 

обсъждане и анализиране на проблеми в реални ситуации, учениците 
се убеждават в необходимостта да владеят похвати за устно смятане. 

Изводи и препоръки 

   Проучената психолого-педагогическа, методическа и математическа 

литература, личният опит, наблюдението в практиката и 

експерименталното изследване позволяват да се направят следните 

изводи и препоръки: 

   1. Устното смятане е изключително важна част от учебно-

познавателния процес по математика в началните класове като 

основополагащо знания, умения, навици и оценъчни отношения, 

необходими за обучението, без които не е възможно осъществяването 

на дадена дейност, поведение или решение.  
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   2. Усвояването на похвати за устно пресмятане съдейства за 

разбиране същността на абстрактното понятие „естествено число” и и 

спомага за формиране на ключови компетенции за: представяне на 

числата като сбор от редни единици; представяне на числата като сбор 

от редни единици от по-висок ред; представяне на числата като сбор, 

разлика, произведение или частно; използване връзката между 

взаимообратните действия; прилагане на разместителното свойство на 
сбора и произведението; прилагане на съдружителното свойство на 

сбора и произведението; умножението на сбор с число; делението на 

сбор с число; събирането на сбор с число и на число със сбор; 

изваждането на число от сбор и на сбор от число; „закръгляване“ на 

числата; използване на връзката между изменението на резултата от 

аритметичните действия в зависимост от изменението на единия или и 

на двата компонента и презентиране на избор за похват за устно 

пресмятане.  

   3. В психологически аспект всяка от горепосочените компетенции 

включва прилагане на логическо и комбинативно мислене за 

откриване на рационални начини за пресмятане, инициативност при 

вземане на решение за използване на „най-удобния“ от тях, бързо и 
точно запаметяване на междинни резултати, критичност при 

самооценяване на извършените дейности, за трайно и задълбочено 

усвояване на учебното съдържание, заложено в програмите за 

обучение по математика в I - IV клас. 

4. Резултатите от проведения педагогически експеримент показват, 

че разработената и апробирана авторска методическа система за 

обучение в похвати за устно смятане създава условия за формиране и 

развиване на ключови компетенции, необходими за изграждане на 

цялостната математическа компетентност. 

5. Използването на похватите за устно смятане в различни 

ситуации – чисто учебни, или с практическа насоченост – при 
решаването на аритметични текстови или геометрични задачи, е важно 

средство за изграждане на изчислителна техника, необходима в 

професионалната и житейска практика на всеки човек.  

6. Устното смятане активизира познавателната дейност на 

учениците, като създава условия една задача да бъде решена по 

различни начини, да се прецени кой от тях е по-рационален, да се 

направят разсъждения и умозаключения, изказани с точен и ясен 

терминологичен език. 

   7. Устното смятане има съществено значение за интелектуалното 

развитие на учениците. Извършването на действията наум, при което 

се изисква да се запомнят дадените числа, междинните резултати от 
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действията и получения отговор съдейства за възпитаване на 

вниманието и развитие на паметта на учениците. Подборът на 

подходящ алгоритъм за устно смятане и самото извършване на 

действията в умствен план развиват въображението и допринасят за 

формиране на качества на мисленето като гъвкавост, бързина, 

съобразителност и находчивост. 

   8. При използване на похватите за устно смятане учителят трябва  да 
определя подходящо съотношение в прилагането на устни похвати и 

писмени алгоритми за пресмятане и писменото да се извършва само 

тогава, когато устното е необосновано.  

9. Ключовите математически компетенции рефлектират върху 

личните самовъзприятия на учениците. Тези, които успешно усвояват 

умения за устно смятане, особено за прилагане на частни похвати, 

започват да се възприемат цялостно като по-успешни, да добиват 

увереност, че могат да се справят със специфични по своето 

съдържание проблемни ситуации, които им предлага ежедневието. 

Учениците, изпитващи затруднения при усвояването на похвати, 

понижават своето самочувствие и губят интерес към обучението.  

10. Обучението на учениците в частни похвати за устно смятане 
има значение за реализиране на развиващо и изпреварващо обучение 

по математика, като се има предвид, че в много случаи задачи от 

математическите състезания биха могли да бъдат решавани от 

учениците само ако владеят похвати за устно смятане. Пример: (II 

клас) [(90 : 5) = (90 : 10) . 2]   

11. Въз основа обучението в похвати за устно смятане учениците  

получават добра  теоретична основа не само за аритметичните знания, 

но и за алгебричната пропедевтика. Зависимостите между 

компонентите и резултата при отделните аритметични действия се 

използват като основа за изучаването на линейни уравнения с едно 

неизвестно, както и за усвояване на математическите понятия 
променлива, уравнение, функция, което води до плавен преход от 

аритметика към алгебра.  

10. Учителят трябва да бъде добре подготвен теоретически и 

методически, защото негово е задължението да изяснява всички 

възможни похвати за устно пресмятане на учениците. В процеса на 

работа той трябва да подпомага обучаваните да анализират и сравнят 

различните похвати и да позволи на всеки от тях да намери този, който 

е най-подходящ за него, без да налага своето субективно мнение.  

11. Устното смятане е едно от средство, с което учителят разполага, 

за да въздейства върху цялостното развитие на своите ученици и да 

формира у тях положителна нагласа към обучението по учебния 
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предмет математика. Това повишава качеството на преподаване като 

важен фактор за образователния процес.  

12. Проведената анкета по проблема за мястото, ролята и 

съдържанието на устното смятане показва, че в образователната 

практика не се познават добре и не се използват частни похвати. 

Повечето от анкетираните 40,94 % използват само някои общи похвати 

за устно смятане, при които предимно се извършват действия с цели 
десетици, стотици, хиляди, а 37,5% се чувстват отчасти подготвени 

теоретично и методически за преподаването им. Това показва, че е 

необходима промяна в нагласите, стила и методите на преподаване на 

похвати за устно смятане от учителите в начален етап.  

13. Резултатите от проведената анкета, личният опит от обучението 

на ученици и студенти показват, че похватите за устно смятане трябва 

да бъдат част от обучението и на студентите по математика и по 

методика на  математиката в начален етап от специалностите НУП, 

ПНУП, НУПЧЕ и НУПИТ. 

Приноси 

Приноси с научно-теоретичен характер: 

1. Извършено е проучване в исторически аспект на традициите в 
българското училище за обучение в похвати за устно смятане в 

контекста на образователния процес по математика. 

2. Направен е преглед на учебните програми у нас през последните 

години, въз основа на което е проследено развитието в процеса на 

въвеждане на похвати за устно смятане в обучението по математика в 

началните класове. 

3. Реализирано е проучване на нормативни документи на МОН и 

Европейската комисия, на специализирана литература в областта на 

педагогиката, психологията, математиката и методиката на обучението 

по математика, въз основа на което е направен теоретичен анализ на 

съдържанието на понятията знания, умения, навици, компетенции и 

компетентност и компетентностен подход.  

4. Анализирани са ДОС и учебните програми по математика за първи, 

втори, трети и четвърти клас.  

5. Извършено е проучване на учебници и учебни помагала за 

началните класове, свързани с обучението в устно смятане.  

6. Направен е преглед на методическата и математическа литература 

по проблема за обучението в устно смятане. Изяснени са същността, 

целите, задачите, мястото, ролята и значението му за формиране на 

математическа компетентност. Систематизирани са общите и частни 

похвати за устно смятане според учебното съдържание.  
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7. Проведено е анкетно проучване по проблема за мястото, ролята и 

съдържанието на устното смятане и нагласите на педагогическата 

колегия за по-задълбочено и по-обхватно изучаване на похватите за 

устно смятане в обучението по математика.  

Приложно-практически приноси 

1. Разработена е авторска методическа система за обучение в похвати 

за устно смятане, която включва модифицирани  от автора похвати, с 
цел формиране на ключови компетенции, необходими за изграждането 

на математическа компетентност. 

2. Изготвени са примерни варианти за самостоятелна работа, които 

могат да бъдат използвани от учителите в начална степен. 

3. Разработен е изследователски инструментариум за диагностициране 

нивото на формиране на умения за използване на похвати за устно 

смятане и за представяне на експерименталните резултати. 

5. Определени и систематизирани са ключовите компетенции, които се 

формират чрез обучението в устно смятане. 

 6. Изведени са всички общи и частни похвати за устно смятане, част 

от които лични и модифицирани, приложими в обучението по 

математика в начален етап. Систематизирани са спрямо учебното 
съдържание, заложено в последните учебни програми.  

7. Анализираните резултатите от експерименталното изследване 

показват, че авторската методическа система за обучение в устни 

похвати за смятане може бъде успешно използвана от учителите в 

начален етап на основна степен, както в часовете по задължителна, 

така и  в тези по избираема и разширена подготовка. 

8. Предложената система от упражнения за овладяване на похвати за 

устно смятане, описана в настоящата разработка, може да бъде 

използвана от студенти, обучаващи се в специалностите ПНУП, 

НУПЧЕ и НУПИТ по време на семинарни упражнения, текуща и  

преддипломна практика. 

Перспективи за бъдещо развитие  

Представеният дисертационен труд дава възможност за: 

 разработване на учебно помагало за студенти и практикуващи 

учители, базирано на предложената в дисертацията авторска 

методическа система; 

 разработване на учебно помагало за ученици със задачи, в 

решаването на които биха могли да се използват похвати за устно 

смятане; 

 създаване на анимирани мултимедийни упражнения за 

запознаване с похвати за устно смятане; 
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 разработване на система от уроци за въвеждане на похвати за 

устно смятане  и за формиране на умения за прилагането им;  

 допълване на  методическата система чрез добавяне на 

допълнителни задачи; 

 авторската методическа система може да бъде включена в 

квалификационни курсове за учители и в избираеми дисциплини 

за студенти (ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“), обучаващи се 
в специалностите НУП, ПНУП, НУПЧЕ и НУПИТ. 
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