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I. УВОД 
           Олимпиадите и състезанията по математика имат важна роля за развитието 
на  познавателната активност на учениците (студентите). Те водят до повишаване 
нивото на математическата култура и креативността на младите хора. [5] 
           Имаме основания да твърдим, че в момента в България, а и в повечето 
европейски и други водещи държави в света се създава и развива среда за изява на 
надарени по математика ученици [5, 20]. В тази среда и чрез нея те се превръщат в 
таланти - вече доказани кадри, намерили изява и реализация. [47]  
           В нашата страна са публикувани много статии, сборници със задачи, пособия 
и други материали по тази тематика [3, 4, 6, 11, 15, 16, 23, 33 и др.]. Както у нас, 
така и по света се търсят и високо се ценят специалистите, които раждат нови идеи 
или създават нови продукти, което налага необходимостта от създаване, изследване 
и прилагане на нови методи и форми на обучение, с цел развитие на общи и 
специални математически умения у обучаемите (състезателите) по математика. [50] 
            Осезаем принос в разширяването на знанията и уменията, добити в учебния 
процес се постига и посредством изследване на самия процес на обучение. 
Изследователският подход в образованието е предизвикателен за учениците - 
мотивира ги да търсят връзки между факти и закономерности, като едновременно с 
това развиват ключови умения (като критичност и продуктивност на 
мисленето). Той е конструктивистки метод, който използва учебния експеримент 
и го комбинира с групова работа, търсене и анализ на информация, и формулиране 
на изследователски въпрос, като в същото време позволява на учениците да 
контролират собственото си учене. [50], [55] 
           Нужно е да се постави фокус върху изследователския подход в обучението и 
развитието на изявените ученици и да се работи за успешното му прилагане, с цел 
той да навлезе по-масово в българското образование. Това ни дава основание да 
очакваме по-висока ефективност и при прилагането му в подготовката на 
състезателите по математика за участия в математически олимпиади и конкурси. 
           Друга идея за разработване на настоящата дисертация е породена от  голямо 
авторско (вътрешно) желание да бъде запълнена поне част от празнотата в 
изучаването на четириъгълника като геометрична фигура, подобна на (за разлика 
от) добре изследвания триъгълник. Оказва се, в четириъгълника също има 
множество забележителни точки. Едни от тях са аналози на забележителни точки в 
произволен триъгълник, други са естествени обобщения на забележителни точки в 
специални видове четириъгълници, трети са свързани с типични елементи на 
изпъкналия четириъгълник. Точките се характеризират с интересни и разнообразни 
свойства. Между тях съществуват „специални“ връзки. Някои тройки от тях са 
разположени на забележителни прави, а някои четворки и дори повече - на 
забележителни окръжности. Те се изобразяват една в друга (в равнината на 
четириъгълника) при различни геометрични преобразования, някои от които, 
разгледани тук, са открити съвсем наскоро [ 7, 8, 27, 28, 29, 30, 41, 42, 43, 46,  и 
др.].  
            Геометрични задачи с висока сложност на решението неминуемо присъстват 
във всяка тема на математическо състезание. Проектите (на задачи) на геометрична 
тематика се посрещат с интерес и оценяват високо от журито на всеки национален 
и международен конкурс. 
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            Откриването и доказване на съществуването на нови понятия в геометрията, 
техни свойства и съпътстващи ги твърдения (леми/теореми или др. математически 
закономерности) е едно своеобразно приложение на изследователския подход в 
състезателното обучение по математика. Резултатите получени от някои 
съвременни (и не само) изследователи, като: Д. Пойа, Л. Виготски, М. Вертхаймер, 
Е. де Боно, Бл. Сендов, В. Шаталов, Д. Дочев, Е. Скафа, В. Лейфура, П. Кендеров, 
Ив. Тонов, Е. Сендова, В. Милушев, М. Георгиева, С. Гроздев, В. Ненков, Й. Н. 
Иванов и др. дадоха възможност за разработване на продуктивна методика за 
работа с талантливите състезатели по математика. 
            Целта на изследването в дисертацията е да се разработи и експериментира 
методическа система, включваща изучаване свойствата на непознати за 
състезателите забележителни изображения и точки в (равнината на) произволен 
изпъкнал четириъгълник и приложенията им за съставяне и решаване на 
състезателни (олимпиадни) задачи по геометрия, като част от съвместна дейност на 
учениците и учителя. 
            В контекста на изложеното дотук се вижда актуалността на избраната 
тема. Актуалността се обуславя от необходимостта: 
              да бъде запълнена част от празнотата в изучаването на 
четириъгълника като геометрична фигура; 
              да бъде изследвано влиянието на изследователския подход за 
подготовката на талантливи състезатели по математика; 
              да се открият и стимулират творчески и иновативни таланти от 
учениците, ориентирани чрез съвместна дейност към математическо развитие и 
личностно израстване. 
             Обект на изследването е обучението по математика в Математически 
Гимназии 9-12 клас. 
             Предмет на изследването е прилагане на изследователския подход в 
обучението и развитието на математически талантливи ученици чрез съвместна 
дейност с учителя (ръководителя на извънкласни форми на подготовка). 
            За достигане на поставената цел е необходимо изпълнението на следните 
задачи:            
            1) Изучаване на литература от утвърдени автори, свързана с развитие на 
мисленето, както и на методически системи за развитие на продуктивното 
мислене на учениците; 
            2) Изучаване и систематизиране на опита на известни математици, 
ръководители на отбори и бивши състезатели за подготовка на талантливи 
ученици за състезания по математика; 
            3) Систематизиране на резултатите от направени и предстоящи            
изследвания на произволен изпъкнал четириъгълник за наличие на забележителни 
изображения и точки в него; 
            4) Анализиране на събраната информация и получените резултати и  
формулиране на най-важните условия (факторите) за успешна подготовка на 
състезатели по математика чрез съвместна дейност с учителя (ръководителя на 
извънкласни форми на подготовка); 
            5) Експериментиране на разработената методическа система. 
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            Използваните в изследването методи са: 
            1) Критичен анализ и обобщения на педагогически изследвания;  
            2) Метод на експертите - изучаване и обсъждане опита на известни 
учители и специалисти; 
            3) Обобщаване на личен опит в разработка и презентация на материали (за 
извънкласни дейности по математика);   
            4) Обобщаване на наблюдения и беседи с учители и ученици върху 
съвместна (научно-изследователска) дейност (по откриване(то) и съставяне(то) 
на (нови) състезателни задачи).   
             Във връзка с целта на изследването и разкриването на теоретическите и 
методическите идеи при формулиране на факторите за успешно прилагане на 
изследователския подход в подготовката на талантливи ученици по математика, в 
дисертационния труд е формулирана следната хипотеза:  
            Развиването на продуктивното мислене на състезателите по 
математика чрез съвместна изследователска дейност за откриване и 
съставяне на оригинални задачи води до повишаване на резултатите, 
постигани от тях на математически състезания и конкурси.  
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II. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 
           Дисертационният труд се състои от: увод, три глави, заключение, 
литература и приложения. 
           В увода са представени актуалността на проблема и концепцията на 
изследването. 
           В глава първа „Теории за развитие на мисленето в обучението по 
математика и опити за тяхната реализация“ са изследвани различни (такива) 
теории, в това число: „Теория за поетапното формиране на умствените действия“, 
„Мисленето като анализ и синтез“, „Влиянието на гещалт психологията“, „Теория 
на Л. Виготски за връзката между обучението и развитието на децата - зона за 
близко развитие и ниво на актуално развитие“, „Инструменти за развитие на 
мисленето по Е. де Боно - Методът на шестте мислещи шапки“, „Опорните план-
конспекти на В. Шаталов“, „Експериментът на Бл. Сендов за интегралното 
обучение“ и др., както и идеите на съвременни изследователи, посочени по-горе. 
          Обучението и развитието на мисленето на човек са взаимно свързани в 
процеса на неговото израстване. Развива се само онзи, който твори нещо ново (за 
себе си или за другите), който излиза извън рамките на предопределеното и 
реализира възможностите на своя вътрешен свят. [21]   
           Според съвременните психолози съществуват различни типове (форми на) 
мислене, а именно: дивергентно мислене, конвергентно мислене, критично 
мислене, дедуктивно мислене, индуктивно мислене, аналитично мислене, 
интегративно мислене, творческо мислене, интерогативно мислене, системно 
мисленe, продуктивно мислене, репродуктивно мислене, интуитивно мислене, 
реалистично мислене, аутистично мислене, магическо мислене и религиозно 
мислене. В процеса на обучение се развиват предимно аналитичното, 
прогностичното, критичното и творческото мислене на обучаваните. [15], [16]           

За учителя по математика е важно да научи учащите да мислят творчески, да 
разсъждават, да откриват за себе си нови закономерности, да развиват интереси 
към изследване. Обучаемите развиват своето мислене и ключови компетентности 
най-вече чрез решаването на активни, автентични и съвместни изследователски 
задачи. Затова напред извеждаме значението на кооперативното (съвместното с 
ръководителя - изследователско) учене, задаването на въпроси и стратегиите за 
изследване. [16], [21]   

   В съвременната еспериментална психология съществуват множество 
подходи към мисленето: гещалтистки, дейностни, когнитивно-информационни, 
генетични, бихейвиористки, функционални и др. [21]           

Една от широкоизвестните и фундаментални теории за развитие на 
мисленето (чрез обучението) е психологическата теория за поетапното формиране 
на умствените действия. Възникнала е и се е развивала на базата на 
общопсихологическите теории за дейностите и интериоризацията.  

Интериоризацията е подход (процес), изучаван от много психолози, в това 
число: Пиер Жане (френски учен - 1859-1947), Жан Пиаже (швейцарски учен - 
1896-1980) и др. Развитието на логическото мислене у децата в зависимост от 
тяхното израстване, познато от изследванията на Ж. Пиаже показва как постепенно 
с израстването на детето се формира способността му логично да мисли. Върху 
тази основа той развива първо теорията на операционния интелект, както 
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впоследствие и теорията за дейността и прилагането на дейностния подход (и 
принцип) в обучението. [21]              
 Сложният процес на интериоризацията е изучаван подробно и от Пьотър 
Галперин (руски психолог - 1902-1988) и неговите сътрудници. П. Галперин казва, 
че на учениците трябва да се предоставят задачи и с пълен набор от необходимите 
условия, и с недостиг на някои от тях, и с наличие на ненужни, излишни условия, 
както и с недостиг на едни условия и ненужни други такива. Той разграничава три 
вида (типа) учене в зависимост от пълнотата и начина на овладяване на ООД 
(oриентировъчна основа на действия (ООД), П. Галперин и неговите последователи 
наричат система от ориентири и указания, ползвайки които човек изпълнява дадено 
действие) [21]:   

- Първи тип - на учениците се дава в готов вид непълна система от указания. 
По този начин ученикът се учи да изпълнява действието по метода „проба и 
грешка“; 

- Втори тип - на ученика се дава пълна система ООД в готов вид. Тук няма 
нужда от проби, а грешки възникват само по невнимание;  

- Трети тип - ориентировъчната основа се дава в обобщен вид, с 
характерното за цял (целия) клас явления.  

Етапният подход позволява съобразяване с индивидуалния темп на учене, 
връщането към предишни етапи при възникване на трудности, задълбоченото  и 
диференцирано предаване на основни знания, умения и навици в дадена област. 
Теорията на поетапното формиране на умствени действия показва голяма 
ефективност, когато се използва за обучение за най-различни действия и понятия. 
[21]   
            Мисленето като всеки друг процес има свой собствен механизъм. Ейбрахам 
Маслоу (американски психолог - 1908-1970) казва: „Мисленето при здравите хора е 
и спонтанно, причудливо, доставящо удоволствие и често се излъчва или създава 
без усилие, автоматично.“ Той разграничава две страни в творческото поведение на 
човека: първичната (креативната) - свързана с вдъхновението, с озарението, с 
момента на раждане на нова, оригинална идея, с творческа находка или откритие и 
вторичната - свързана с обработката и развитието на новата идея, с въплъщението й 
в конкретно работещо, надежно и валидно решение на проблема. [21], [22] 
            Едно по-различно и по-уместно определение (според Артур Петровски 
(руски психолог - 1924-2006)) е на мисленето като търсене и откриване на 
същественото ново. Това означава, че мисленето се схваща като търсеща 
активност, а всяко търсене пък се основава на потребности, заинтересованост и/или 
предположения. Общите мислителни действия на човешкия ум (според него) са 
[21]:  

- Анализът и синтезът: Докато анализът предполага едно цялостно 
разлагане на обекта (предмета/явлението) на съставните му части, то при синтеза 
става възстановяването му, посредством елементите на които то е разчленено при 
анализа. Анализът и синтезът са неотделими един от друг в цялостния мисловен 
процес на човека, защото тяхното единство само осигурява пълното опознаване на 
обектите; 

- Сравнението е мислително действие, което съчетава в себе си анализа и 
синтеза, с цел да се открие общото и различното в предметите (обектите);  
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- При абстракцията става мислено изолиране на едно свойство или 
отношение по отношение на други такива;  

- Конкретизацията е пораждане на съвкупност от мисли с определено 
съдържание;  

- Обобщението включва намирането на свойства, срещащи се във всеки 
един от предметите от съответна група предмети;  

- Посредством класификацията се извършва мислено обединяване на 
предмети и явления в подгрупи и групи;  

- Ситематизацията обединява подгрупите и групите, които се обединяват в 
по-големи общности.   

Съществен етап в развитието на методите за изследване на мисленето 
бележат представителите на гещалт психологията. Същата възниква в Германия в 
началото на XX в. Нейни основатели са Макс Вертхаймер (германски психолог - 
1880-1943), Волфганг Кьолер (германо-американски психолог - 1887-1967) и Курт 
Кофка (германски психолог - 1886-1941). Основното понятие, с което оперира тази 
теория (главният й обяснителен принцип) е гещалтът (нем. „гещалт“ означава 
образ, структура, цялостна форма или конфигурация) - цялостно обединение на 
елементи на психическия живот. В гещалт психологията се приема, че действат 
„гещалтни закони“, по които се дължи порядъкът в перцептивните (оформените) 
процеси. Тези закони са вътрешно-организмени тенденции към образуване на 
структури и действат автономно (независимо). В светлината на гещалт-
психологическата концепция за ученето и развитието, ученето се определя 
емпирично - като процес на придобиване на знания и умения, и теоретично - като 
правилно структуриране на минали структури на опита. Гещалт психолозите 
считат, че в процеса на учене участват не само връзки между отделни стимули и 
реакции, но и цялата психофизиологическа структура, „стимулирана“ от 
действието предимно на вътрешни фактори. [1], [19], [21]    
             Изявените гещалт психолози М. Вертхаймер, В. Кьолер и К. Кофка, за 
първи път въвеждат една нова проблематика - продуктивното /творческото/ 
мислене. Те се интересуват и се опитват да обяснят главно две неща - от една 
страна каква е структурата на съзнанието, и от друга - как тази структура 
функционира (на какви принципи се подчинява). Тримата гещалтисти взаимно 
допълват теориите си за продуктивното мислене и психичното развитие и достигат 
до извода, че ученето е пряко свързано с явлението „инсайт“. М. Вертхаймер, В. 
Кьолер и К. Кофка доказват теоретически и емпирически (част от техните 
наблюдения и изследвания са правени върху шимпанзета), че хората (и приматите) 
са способни на забележителни хрумвания, когато излязат от стереотипа (си) на 
мислене. [19], [21]      

Л. Виготски въвежда понятието „зона за близко развитие“ (ЗБР). То се 
състои в това, че на определен етап от своето развитие детето може да решава 
някакъв кръг задачи само в сътрудничество с по-опитни от него. Използването на 
понятието ЗБР и аналогичното му „ниво на актуално развитие“ (НАР) при 
изследване на учебната дейност само по себе си е методическо откритие и довежда 
до построяването на съответен модел на учебната дейност. Този модел (фиг. 1) 
показва връзката между психичните процеси, обуславящи дейността по нива на 
знания и умения. [13], [21]  
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   Фиг. 1 

Равнинните сечения на сферите изобразяват съответно множества от: конкретни 
знания; или конкретни умствени и предметни действия; или способност 
самостоятелно да се приложи конкретно умение или навик към конкретна задача. 
Точките вън от сферите означават съответни знания, дейности и психични процеси, 
които ученикът може да ползва само в сътрудничество. Същността на модела се 
състои в това, че знанията посредством действия осигуряват развитие на 
продуктивното мислене на ученика и обратно, наличието на определено развитие 
на продуктивното мислене на ученика с помощта на действия се проявява в 
знанията и дейностите, които ученикът показва. [13], [21]  

Психологическите изследвания показват, че в структурата на ЗБР 
съществуват 2 „етажа“ (две фази) в процеса на формиране на новата дейност на 
учениците [14], [21]:   

- В първата фаза „приобщаване към дейността“ учителят включва 
учениците в изпълнение на части от усвояваната дейност;  

- Във втората фаза „съгласуване на учебната дейност“ учителят насочва 
реализацията на собствените инициативи към учениците така, че като че ли 
учениците включват учителя в своите планове и действия, предвид (във връзка с) 
усвояваната дейност. 

Скоростта на прехода от едната към другата фаза показва темпа на 
придвижване и равнището на усвояване на учебния материал. 
            Динамиката на ЗБР предполага и динамична система от дейности, пряко 
свързани с нея, за съответната възрастова група, която по-пълно и по-точно да 
отразява динамиката на връзките между знанията, действията и ЗБР в модела на 
учебната дейност. Анализът по класове дава една възможна система от дейности, 
наречени фактори за развитие на продуктивното мислене [12], [21]:   

- в 6-8 клас: разгърната външно-предметна дейност, рационално съчетаване 
на алгоритмични и евристични способи на умствената дейност, рационална 
самостоятелна дейност, аналитико-синтетична дейност, оценяване границите на 
ЗБР; 
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- в 9-10 клас: тази система се разширява с включване на дейности по 
преформулиране на твърдения и съставяне на нови задачи, развитие на 
въображението и интуицията. 

При организацията на уроците по математика (следва да) се реализират 
различни нива от посочените (изброените) по-горе дейности, като едната от 
дейностите (да) е доминираща за дадената тема или раздел. Разделянето (следва да) 
е условно. Множеството от всички възможни взаимодействия и връзки между 
структурното знание и системата от дейности, обусловени от психичните процеси в 
НАР и в двете фази на ЗБР дават представа за посоката на усъвършенстване на 
модела на (нужната за провеждане) учебна дейност (в часовете) по математика. 
[12], [21]   
            Разработената от Виктор Феодорович Шаталов (съветски и украински 
педагог-новатор - 1927-1993) иновативна система на образование довежда до 
нарастване ролята на науката в създаването на педагогически технологии, водещи 
до повишаване нивото на обществените знания. Благодарение на представената от 
него нова дидактическа система, учителите могат да се научат (научават) успешно 
и бързо да преподават на всички деца - математика, физика, химия, астрономия и 
др. учебни дисциплини, независимо от моментната подготовка на децата и 
материалното състояние на техните родители. [38], [53]     
 Методиката на В. Шаталов предлага (след първоначално подробно излагане 
на теоретичния материал), краткото му представяне под формата на референтни 
(опорни) сигнали. Опорните сигнали са инструментът, който еднозначно определя 
неговият метод и го отличава от другите съществуващи методи на преподаване. 
Приложението на опорните сигнали се състои в това да се работи с (да се 
въздейства върху) паметта на ученика и с (върху) една от неговите функции - 
способността му за асоцииране. [38], [53]     
            Основните изисквания, на които трябва да отговарят използваните в 
обучението опорни сигнали според В. Шаталов са: лаконичност; структурност; 
автономност; асоциативност и образност; достъпност за ръчно 
възпроизвеждане; цветова нагледност [49] (фиг. 2): 

 
Фиг. 2 

 Анализирайки метода на опорните сигнали следва да отбележим като 
интересен не само факта от създаване на реалната възможност за трайно 
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запаметяване от учениците на преподавания по тази методика материал, но и като 
втори положителен резултат (създаден в резултат на използвания педагогически 
подход) - развиване на умения, и по-точно - критичното мислене на обучаемите.              
[38], [53] 
            Един от най-известните експерименти в историята на образованието в 
България е този на акад. Благовест Сендов (български математик - 1932-2020), 
свързан с интегралното обучение. Същият е проведен в периода 1979-1991 г. и 
обхванал 29 училища от различни краища на България. В разработката на учебници 
участвали учени от всички области: видни поети, писатели, математици, 
художници, карикатуристи и музиканти. Ръководител на авторския колектив бил 
Благовест Сендов. Образователният процес бил фокусиран не върху преподаването 
на готови знания, а върху усвояването на навици за самостоятелно придобиване 
(откриване) на необходимата информация и проникване в същността на изучавания 
материал. [34], [50]   

Системата предлагала: нови методи на обучение; ново учебно съдържание 
по класове, с връзки между всички предмети; доброволно записване в нея; 
целодневно обучение, започващо най-често от 6-годишна възраст и др. Позицията 
на авторския колектив била по-особена и различна от общоприетата - 
предложеният (приложеният) експеримент представлявал своеобразна 
енциклопедия за първите елементарни знания във всички научни области. [51], [52] 
           Интересно е да се споменат два подексперимента, съпътствали ПГО на 
акад. Бл. Сендов [9], [12], [32]:    
           1) Експериментални часове по мислене у нас са се провеждали в няколко 
паралелки в 4 софийски и 2 пловдивски училища, като подексперимент в рамките 
на експерименталното обучение на ПГО. Основната цел на експеримента била 
развиване на мислителните умения на учениците чрез отделен учебен предмет 
„Мислене“, за който били отделяни два часа седмично в течение на две години.            
Едуард де Боно (за повече виж по-долу) въвежда  т. нар. от него „перпендикулярно 
мислене“ и „наклонено (латерално) мислене“. В своята теория той разработва общо 
60 инструмента за развитие на мисленето. От тях предоставя на България 11 
инструмента: плюс, минус, интересно; пресмятане на всички фактори; следствия и 
резултати; кратки преследвани цели; намиране на варианти; важност и 
приоритет; възгледи на другите; физическа част - мисловна част; сравнения, 
сходства и различия; налична информация - скрита информация; случайна дума. 
Прякото преподаване на мислене в училище дава(ло) умения чрез усвояването, 
упражняването и практикуването му (на самото мислене). То оказва(ло) влияние 
върху развитието на учениците във връзка с тяхната социализация и интегрирането 
им в (към) живота като цяло. 
           2) Проектът „Действена математика“ предвиждал математиката в 
училище да се изучава не само във връзка с други учебни предмети, но и с особено 
близки до децата житейски проблеми. Някои от залегналите в него идеи за 
обучение в 5-ти клас започнали да се експериментират през учебната 1989/1990 г. в 
12 училища в България. Проектът „Действена математика“ гледал на учителя по 
нов начин. Учителят следвало да бъде натоварен с нови, доста отговорни и трудни 
задачи. Преди всичко - намиране на точно време и място за възловите моменти при 
овладяване на нови за учениците знания или затвърдяване на стари такива, като тук 
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следвало учителят да изхожда от факта, че необходимостта от обяснения 
възниквала по различно време за различните ученици.  
           Както е известно от нашумялята в целия свят теория „Шест мислещи шапки“ 
за развитие на мисленето на Едуард де Боно (малтийски мислител, философ и 
психолог - 1933-1987), възможно е човек да се научи да мисли (т.е. мисленето е 
умение, което може да се формира чрез мислене). Е. де Боно е всепризнат, 
безспорен авторитет в прякото преподаване на мисленето като умение. Той е водещ 
световен авторитет в областта на критическото мислене, творческото мислене и на 
иновациите. Е. де Боно създава метода „Шест мислещи шапки“, целящ 
стимулиране на креативното мислене (най-вече). Този метод принадлежи на 
обширна група подходи, които са съвместно приложими и за развиване на 
критическото и „нестандартното мислене“ на човек (обучаем). [10], [12]      
          Шестте шапки (всяка от които в определен момент покрива главата ни - 
центъра на нашия ум) на мислене представляват метод, при който отделните 
видове мислене следват един след друг. Вместо да се опитваме да правим всичко 
едновременно, ние „слагаме шапките“ една по една (една след друга). Имамe шест 
„шапки“ от различен цвят и всеки цвят представлява (задава) тип на мислене. 
Различните цветове символизират различни начини на мислене, които са 
използвуеми в (приложими по време на) процеса на преподаване. [21], [24]                
 Ето и кратко описание на шестте мислещи шапки по Едуард де Боно [10], 
[21]: 
 Бялата шапка 
  Хората, за които може да се използва израза, че „са си сложили бялата 
шапка“ са хора, които търсят информация. И тъй като креативното мислене и 
мисленето изобщо не е възможно без информация, бялата шапка е начинът (като 
стил на поведение) да се събира тази информация. 
 Червената шапка 
 Червената шапка се свързва с емоциите, чувствата (предчувствията) и 
интуицията. Червената шапка е (символизира) мисленето в сферата на 
ирационалното (интуитивното). 
 Черната шапка 
 Черната шапка е една от най-често „използваните“ шапки в мисленето и се 
свързва с логически-негативното. Чрез мислене тип „черна шапка“ ние си 
обясняваме (преценяме) нещата по логически път, но обикновено използваме 
заключенията си, за да решим защо нещо НЯМА (НЕ ТРЯБВА) да стане.  
 Жълтата шапка 
 Жълтата шапка е (символизира) логически-позитивното мислене. На база на 
логиката, носителите на жълтата шапка вземат решения кои възможности и 
алтернативи за работа са перспективни. 
 Зелената шапка 
 Зелената шапка е шапката на креативността. Хората, които по-често си 
„слагат“ зелени шапки са хора, които търят (са склонни в мисленето си към) нови 
идеи, опитват се да откриват нови възможности, търсят нови алтернативи.  

Синята шапка 
Накратко, това е онзи начин на мислене и поведение, при който ситуацията 

се контролира според обстоятелствата. Синята шапка е присъща за ролята 
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„Председател“ в един екип, например. Именно това е човекът, който обединява 
общите усилия, води екипа в определена посока, обобщава докъде са стигнали. Ако 
дискусиите в един екип например стигат до задънена улица, човекът със синя 
шапка ще е този, който ще насочи хората към кратка брейнсторминг сесия (зелена 
шапка), или към събиране на повече информация (бяла шапка) и т.н. 

Понеже шестте шапки символизират шест основни типа мислене (които 
прилагаме при вземането на решения), използването на шапките отделно и 
последователно ни позволява да отграничим (разграничим/разделим), опростим и 
концентрираме процеса си на мислене. Методът на шестте мислещи шапки е 
удобен начин (както става ясно от по-горе) за провеждане на т. нар. от Е. де Боно 
„паралелно мислене“. Паралелното мислене е мислене в група, което позволява 
произвеждането на решения по творчески и безконфликтен начин. [21] 
            В заключение на първа глава са направени следните изводи: 
            При разработката на методически прийоми за съставяне на нови задачи и 
за разработване на ново учебно съдържание, от първа глава (подходящо) 
приложимо е следното: 
               От теорията за поетапно формиране на умствените действия е 
приложимо виждането на П. Галперин, който пише, че на учениците трябва да се 
предоставят задачи и с пълен набор от необходимите условия, и с недостиг на 
някои от тях, и с наличие на ненужни, излишни условия, както и с недостиг на 
едни условия и ненужни други такива; 
                От теорията за мисленето като анализ и синтез е подходящо 
виждането, че мислителните процеси сравнение, обобщение, анализ, синтез, 
конкретизация и др. често пъти протичат бързо и в комбинация едни с други в 
процеса на работа (учене); 
                От теорията на гещалт психологията (и идеите на М. Вертхаймер) е 
приложимо схващането, че продуктивното мислене е (се състои в) решаване на 
проблем и чрез инсайт (внезапно хрумване/провидение/озарение); 
                Прилагайки теорията на Л. Виготски за развитие на мисленето при 
работата с талантливи ученици от по-горния курс се оказва (се оказа - съгласно 
практическите наблюдения на автора), че те нямат знания за геометрията на 
четириъгълника извън Нивото на актуалното развитие (НАР). Тук не е (беше) 
необходимо провеждането на подробна евристична беседа (както се налага при 
работата с по-малки ученици);  
                В много от случаите на съвместната работа с учениците е подходящо 
да се провеждат (се провеждаха) частични евристични беседи във връзка с 
откриването на важно свойство или др. математическа закономерност. Често 
пъти достатъчно е (беше) досещането (подсещането), свързано с верен чертеж, 
или направата на компютърна проверка; 
                Подходящи за взаимстване (и взаимствани) са от Е. де Боно идеите му 
за паралелното мислене (мислене в група, което позволява произвеждането на 
решения по творчески и безконфликтен начин). Приложено като изследователски 
подход, паралелното мислене води до значими резултати в подготовката на 
олимпийци.   
              В глава втора „Пътища и средства за подготовка на талантливи 
ученици по математика“ са разгледани различни такива (пътища и средства) за 
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подготовката на състезатели. Поетапно е представена методиката за работа с 
талантливи ученици (студенти) - експериментът с платото на проф. Сава Гроздев. 
Разгледани са опитът на Русенската Ученическа Академия, както и (приложението 
на) изследователския подход в обучението по математика.             
           В преподавателската дейност (има разработени и) се използват различни 
дидактически технологии (модели). В най-общ смисъл, дидактическата технология 
(дидактическият модел) е система от последователни, взаимносвързани дейности за 
ефективно изпълнение на съответна преподавателска дейност (Ганчев и колектив, 
1998). Дидактическият модел, утвърдил се в преподаването (и усъвършенстван 
впоследствие) е т.н. Сократов модел, чиято структура е илюстрирана на фигура 3.   

въпрос/задача
за решаване

диалог/дискусия 
за възможните начини 

за решаване на проблема

индуктивно 
изведено 

заключение

обратна връзка
 

Фиг. 3 
Ще отбележим, че общоприет е класическият модел (стил) на преподаване на 
Сократ чрез задаване на въпроси, който води ученика до индуктивно изграждане на 
неговите знания на малки стъпки и подобряване на познавателните му умения 
(способности). Според много математици и педагози моделът на древногръцкия 
философ Сократ е значително по-ефективен, когато се прилага в обучението по 
математика за напреднали ученици (състезатели) в комбинация с индивидуалния 
подход (на обучение - изследван и подробно описан от Борислав Лазаров), което се 
потвърждава експериментално от него (в Лазаров (2012)). [31]         
            Създател на математически модел (на който модел ще се спрем по-
подробно) за подготовка на талантливи обучаеми е и Сава Гроздев (български 
математик, педагог, ръководител на национални отбори на България за 
международни и балкански олимпиади по математика в периода: 1994-2003). В 
подготовките за олимпиади С. Гроздев и неговите колеги залагат на тезата, че 
измежду най-важните и необходими елементи за успешното решаване на една 
задача (става на въпрос за задачи с повишена трудност) са познаването на 
математическите факти и методи, както и познаването на апарата на логиката. [2]    
            В своите разработки С. Гроздев използва следната дефиниция на понятието 
учене, дадена от Генчо Пирьов (български педагог - 1901-2002, в неговата 
монография „Проблеми на когнитивната психология“): „Ученето представлява 
онзи психологически и социално-неизбежно активен и сложен процес, чрез който 
индивидът реагира на влиянието на средата, като усъвършенства засегнатите от 
това влияние психофизически прояви и придобива опит, който може да използва в 
бъдеще с вещина, за да се справя с всички положения, подобни на тези, при които 
лицето е било поставено при ученето.“ Ясно е, че нивото на възможностите k  на 
един ученик или студент се променя в процеса на подготовка и самоподготовка, 
т.е. то зависи от времето t  , поради което С. Гроздев го означава с ( )k t  (виж [47]). 
Функцията ( )k t  е (представлява) мярка за състоянието на системата знания, 
умения, навици, нагласа, заложби, способности и всички останали компоненти на 
възможностите на ученика (или студента). С. Гроздев предлага динамичен модел за 
изменението на нивото на възможностите. Резултатите, които той получава (в 
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резултат на проведени изследвания) показват, че придобиването на опит в интервал 

1 2[ ; ]t t  в резултат на учене е пропорционално на дължината на този времеви 

интервал 1 2[ ; ]t t . (С. Гроздев нарича самия интервал 1 2[ ; ]t t  етап на учене или етап 

на подготовка). Т.е. на пръв поглед излиза, че колкото по-голяма е дължината на 
етапа на подготовка 1 2[ ; ]t t , толкова повече са натрупаните (натрупваните) знания, 

умения и др. Това обаче не е (не може да е) така, най-малкото поради неоспоримия 
факт, че всяко учене има неравномерен характер, независимо от това дали става 
въпрос за перцептивно-моторно учене, за асоциативно или за някакъв друг вид 
учене. Динамиката на ученето и т. нар. криви на учене, изследвани задълбочено от 
Генчо Пирьов убедително показват, че процесът на заучаване има възходяща 
посока. [2]     
            През 80-те години на ХХ век психолозите доказаха, че усвояването на 
сложни навици притежава прагов характер. В обучението по математика С. Гроздев 
(в резултат на лични наблюдения) отбелязва, че става дума за следното: „След 
определен брой часове активна дейност, при която се решават известно количество 
задачи и се провеждат практически занимания, обучаваният придобива качествено 
ново ниво на подготвеност. Ако обаче тази критична точка (праг) не бъде 
премината, то след известно време започва процес на забравяне, при което 
положеният труд в ученето се оказва напразен“. Това са основанията, поради които 
С. Гроздев (в крайна сметка) определя ученето като типичен нелинеен процес. [2]       
           Нека ( )P P t  е подготовката, която се предлага (и която се осъществява) в 

интервала 1 2[ ; ]t t  с дадена група ученици или студенти (в частност ( )P t  може да 

означава и самоподготовка). Тогава ученето се описва с (предложеното от С. 
Гроздев) уравнение: ( )k t P , 1 1( )k t k . Ако се наблюдава графиката на решението 

на това диференциално уравнение с променлива дясна част се забелязва 
„негативното ускорение“ на Едуард Торндайк (американски психолог - 1874-1949). 
Причината за неговото проявяване е, че началото на кривата е обикновено 
установимо чрез изпитване (контролно, тест), което само по себе си предизвиква 
сериозна мотивация у обучаемите. Най-общият вид на уравнението на С. Гроздев в 
случай, че същото е разрешимо спрямо първата производна (която се отъждествява 
със скоростта на учене), е следният: ( ) ( , )k t F t k , 1 1( )k t k . Когато функцията 

( , )F t k  е нелинейна, уравнението описва нелинейна динамична система и затова е 
много подходящо да се използва при моделиране на учене. Това е направено в [47], 
където са разгледани някои приближения на ( , )F t k . Важно е да се отбележи, че 
функционалната зависимост ( , )F t k  отчита активната роля на учащия в процеса на 
учене. [2]  
           След като установява (доказва), че ученето е детерминирано (т.е. процес с 
предистория), С. Гроздев изследва и неговата чувствителност. Той използва 
класическите експерименти на Херман Ебингхаус (германски психолог - 1850-
1909), които показват, че 1 2( ) tx t C C e   , където 1C  и 2C  са константи, ( )x t  е 

обемът на запомнения материал, а   е показателя за скоростта на възприемане 
(забравяне), 0  . Ако в първо приближение функцията ( , )F t k  има вида 
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( , ) ( )F t k F k P  , където ( )F k k   отчита активната роля на учащия в процеса 
на учене, то: 

                            1( )
1( ) t tP P

k t k e
 

       
 

. 

Изведеният от С. Гроздев израз прилича поразително на израза на Х. Ебинхаус 
(виж [47]), и не само това - върху графиката на получената функцията може да се 
види много ясно онази критична точка, след която върху кривата се появява плато 
и настъпва т. нар. зона на насищане (по терминологията на Г. Пирьов). Платото 
попада в класа на дълготрайните (продължителни) колебания в предложената от 
Генчо Пирьов класификация (в цитираната по-горе негова монография) на 
колебанията на кривите на учене. С. Гроздев защитава тезата, че колебанията 
(краткотрайни и дълготрайни) се дължат на плавното изменение на т. нар. 
управляващи параметри. Показателят   във функцията на Х. Ебинхаус играе 
ролята на личностен параметър, а неговият аналог в динамичния модел на С. 
Гроздев характеризира решението. Той е пример на управляващ параметър. 
Решението на линеарилизираното уравнение при фиксирано   е монотонно 
растяща функция, защото първата й производна (скоростта) е положителна, и в 
това отношение не се отличава от споменатите по-горе криви на учене на Г. 
Пирьов. Логичното обяснение за колебанията при кривите на Г. Пирьов обаче е в 
промяна на  -ите. „Всяко ново знание в такъв случай улеснява придобиването на 
други знания“ (цитатът е от упоменатата по-горе монография на Г. Пирьов). Както 
отбелязва С. Гроздев, имаме пример на флуктуация. Флуктуацията (колебанието) е 
типична за нелинейните процеси във всички системи. [2]   
            За да обясни по-нататък същността (принципа на работа) на съставения от 
него модел, С. Гроздев въвежда понятието бифуркация (раздвоение/разделяне - 
напримерно на една река на два ръкава (аналог от геогр.)) на ученето. В точките на 
бифуркация  според него се провежда избор и започват процеси на друго ниво. В 
процеса на учене това особено място е платото. Причините за платото, а 
следователно за наличието на бифуркации, намираме у Г. Пирьов. Те могат да 
бъдат загубване на интерес към работа, погрешни навици при работа, прилагане на 
лош или неподходящ метод на работа. Към тях С. Гроздев добавя и страничните 
(външни) фактори - т.нар. шумове (под шумове той разбира моментно психическо 
състояние, здравословно разположение, техническа база, свободно време за 
подготовка или самоподготовка и др). Г. Пирьов говори и за друга причина - когато 
ученето се състои в усвояване на по-сложни и по-организирани навици. Като 
следствие от тази причина настъпва флуктуация, която Г. Пирьов поставя на 
последно място. Според С. Гроздев обаче тя е най-важната, защото обуславя 
развитието. В тази връзка той твърди: „Във всеки случай, независимо от това, дали 
на платото на кривата ще гледаме като на подготвителна фаза за по-нататъшен 
прогрес, или като на указание за някаква критична фаза в процеса на учене, то 
представлява значителен интерес както за изследвача в областта на приложната 
психология, така и за учителя, който следи хода на напредването на своите 
ученици“. В подкрепа на последния цитат, С. Гроздев посочва много интересни 
примери (лични негови практически наблюдения - пряко свързани с подготовката 
на състезатели от националните отбори на България за участия в международни 
математически олимпиади). За него важна е (била) не само силната (сериозната) 
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подготовка на олимпийците, но и нейното навременно преустановяване (в случай 
на нужда) около зоната на насищане (платото), с цел подготвяният състезател да не 
попадне в нея, т.е. да се създаде навременна възможност за заобикаляне на тази 
бифуркация и при нужда подготовката на състезателя да се преустанови преди 
нейното достигане. [2]            
            Ето по този начин С. Гроздев разглежда (и управлява/повлиява) процеса на 
учене и подготовката на състезатели от позициите на синергетиката (наука, 
изучаваща генезиса на законите, управляващи поведението на сложните системи, 
когато в тях протичат качествени изменения). [2] 
             Разгледаният модел е приложен от проф. С. Гроздев при подготовката на 
отбора по математика за Международната олимпиада през 2003 г. в Япония. Както 
е добре известно, на нея българският национален отбор за първи път се класира на 
първо място (и шестимата българи, участници в отбора завоюват златни медали).              
             В заключение ще кажем, че основните начини за развитие на 
компетентностите на учениците (изключително важни за тях за постигане на 
високи резултати на математическите състезания и конкурси) са: обогатяването на 
знанията, усъвършенстването на уменията и придобиването на опит. Търсенето на 
пътища, по които те да се придвижват, за да придобиват, допълват и използват 
знанията си е сложен процес, пряко зависещ от опита и познанията на учителя. 
Създаването на познавателен интерес у учащите е също важна предпоставка за 
високите им постижения, и тук не по-малко основна е ролята пак на учителя, който 
трябва да мотивира ученическите търсения и да ги превърне в привлекателна 
практика за стимулиране на познавателната им дейност (Grozdev, 2007). 
            По въпроса за подготовката на талантливи ученици за участия в 
математически състезания и конкурси, в България известен е и опитът, реализиран 
от българският математик Дочо Дочев (професор, кмн) в Русенската Ученическа 
Математическа Школа (после - Русенска Ученическа Академия), с така нареченото 
„изпреварващо обучение“ в периода 1960-1989г.           
            През 1960г. (по инициатива на Д. Дочев, учител по математика (по това 
време) във Вечерна гимназия гр. Русе и инспектора по математика в града - К. 
Манасиев) започнало набирането на кръжочници. Изискванията към кандидатите 
били - засилен интерес и познания в областта на математиката. След последващ 
подбор на желаещите, образувани (съставени) били по 1-2 групи, средно от по 30-
40 ученици, за всеки от класовете от 7 до 11. Значително се увеличила мрежата от 
кръжоци по математика в града впоследствие - от 6 през учебната 1959/60 - до 23 
през учебната 1960/61г. Така създадени, първите кръжоци били основата на 
Русенската Ученическа Математическа Школа (РУМШ). [54], [56]            
             В РУМШ били обхванати най-добрите и най-перспективните ученици от 7 
до 11 клас в града и окръга. Занятията се провеждали два пъти седмично, по два 
часа. На успешно завършвалите учебната година в РУМШ се издавали специални 
удостоверения, с които те се записвали в следващия клас на школата, а тези от тях, 
които не получавали такива удостоверения - отпадали, и на тяхно място били 
приемани нови ученици, проявили високи знания и умения на последната (градска) 
олимпиада по математика. Положителните резултати от усилената работа в 
школата не закъснели. [54] 
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            За РУМШ още от основаването й било характерно образуването и 
функционирането (в рамките на нейната структура) и на така наречените 
„специализирани групи“. Отначало те били комплектoвани (организирани) за всеки 
клас. Впоследствие обаче, когато силно нарастнали изискванията към учениците, 
готвещи се за национални състезания и международни математически олимпиади 
(ММО), станало ясно, че не може да бъде отличен за състезател, този ученик, който 
разчита(л) само (предимно) на усвоени знания от училищния програмен материал. 
Това наложило още тогава да се помисли за така нареченото „изпреварващо 
обучение“ - стигнало се до идеята за създаване на една „елитна специализирана 
група“ ученици от 8 до 11 клас, които били изявили вече своите математически 
способности, имали изключителни постижения в математическите състезания и 
огромно желание за развитие. Обучението в тази група се водело по специална 
програма, като се наблягало особено много на самостоятелното овладяване от 
учениците на учебния и допълнителния материал от по-горните класове. 
Влизането, а и оставането в тази група било много трудно - освен математически 
изяви, трябвали и състезателни и спортни качества. В елитната специализирана 
група всеки помагал на всеки с каквото знаел и с каквото можел, според разкази на 
доц. д-р Й. Н. Иванов, участник в такава група. Именно с този начин (и с тази 
организация) на работа, РУМШ създала чудесни условия за поставянето на няколко 
своеобразни рекорда в страната, в областта на извънкласната работа по математика 
(същите са описани по-долу). [54] 
          Изключително важен момент в развитието на РУМШ (след 1969г.) бил 
завръщането на нейни възпитаници, завършили отлично висшето си математическо 
образование и същите били включени активно в работата на школата, за да 
споделят своите високи знания и опит от участия в математически състезания 
(напр. доц. Й. Н. Иванов). По тяхна инициатива и по примера на Малая Кримская 
Академия, през 1970г. в гр. Русе, на основата на съществуващата РУМШ била 
създадена Русенската Ученическа Академия (РУА) - първата в България 
Ученическа Академия. Същата била с (предлагала обучение в) три отделения - за 
ученици от: 3 до 5 клас, от 6 до 8 клас и от 9 до 11 клас. Лектори в академията били 
почти всички известни български математици по онова време. Тя съществувала 
около (малко повече от) пет години и изиграла съществена роля в ориентирането на 
много ученици към математиката и към математическите изследвания. [54] 

Интересно е да отбележим  как протичал процесът на подготовка (обучение) 
в елитната специализирана група (за сравнение, в обикновената група процесът на 
подготовка бил доста по-лек) със споменатото вече изпреварващо обучение [54]:  

Провеждали се съвместни редовни занимания с всички ученици (цялата 
група, съдържаща ученици от 8 до 11 клас), водени от опитен преподавател. В 
поцеса на обучение (подготовка) се използвали: сериозни сборници, съдържащи 
трудни логически задачи; списания от типа на - „Математика в школе“, 
„Математика“, „Квант“, както и други актуални за времето сериозни български, 
руски, унгарски, полски и румънски списания; теми от състезателни задачи, давани 
на национални и международни математически олимпиади.  
            Големи са успехите, постигнати от възпитаници на елитната специализирана 
група на РУМШ (после - РУА) през годините: 1964, 1968, 1969 и 1988. По това 
време в българския национален отбор за ММО са участвали средно по трима 
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русенци. Ненадмината индивидуална изява било трикратното участие на Ц. Д. през 
1973, 1974 и 1975г., а двукратни участници в ММО (от РУМШ) през годините били 
десетки състезатели. [56]           
            Много съвременни учени смятат, че началото на изследователския подход в 
образованието е поставено в (с) работите на Джон Дюи (американски философ, 
реформатор в образованието - 1859-1952) през първата половина на ХХ в. Неговите 
идеи за изучаване на природните науки чрез модел, в който ролята на учителите е 
да насърчават дейността на учащите, по-късно е адаптиран и поставен в основата 
на учебната програма на САЩ за 1937 г. Голяма част от реформата в рамките на 
научното образование в САЩ по това време, е подкрепена от продължителната 
работа и усилията на Джоузеф Шваб (американски учен, работещ в областта на 
природните науки - 1909-1988). Той въвежда понятието „inquiry based science 
education (IBSE)“, като утвърждава виждането, че обучението по наука „не трябва 
да бъде процес за идентифициране на стабилни истини за света в който живеем, а 
по-скоро да бъде гъвкаво и многостранно изследване, като задвижващ процес на 
мислене и учене“. През 1996 година образователните стандарти на САЩ определят 
IBSE като важен подход в преподаването на природни науки. [17] 

Изследователският подход (или още: учене чрез изследване/учене чрез 
откриване/IBSE) в преподаването се основава на конструктивистката теория в 
педагогиката, която препоръчва всеки обучаем да следва собствен път за 
изграждане и организиране на знанията си, и която въвлича учениците в изследване 
на теми и в използване на данни, като доказателство за отговор на поставени 
въпроси. Едни от основните преимущества на този подход на обучение на ученици 
(студенти) са, че: стимулира самостоятелната работа и творческото мислене на 
учащите; развива и укрепва способността им да анализират и да изследват; 
създава у тях умение за самостоятелно учене през целия живот; изгражда у тях 
мотивация не само за учене, но и за правене на наука. При изследователският 
подход се работи с желание и ентусиазъм, какъвто трудно се среща в 
традиционните класни занимания. [17], [37]   

Основните характеристики на ученето чрез изследване могат да се обобщят 
в следните твърдения [17]:   

- Учебният процес се организира като изследване и проучване на отговори 
на въпроси или решения на проблеми, и се осъществява в сътрудничество с 
другите участници (ученици) и с помощта на информационните и 
комуникационните технологии (ИКТ);  

- Прилагат се принципите и закономерностите на научното изследване;  
- Ученето чрез изследване може да бъде свързано с въпроси и проблеми, 

чиито отговори и решения да са от отворен тип;  
- Знанията се получават въз основа на ученикова активност, съчетана с 

критично и творческо мислене;  
- Придава се нов смисъл на наученото и се издига нивото на задълбоченост 

на знанията;  
- Изграждат се практически умения и се формират: знания за методите 

на научното познание, умения за работа в група (екип) и умения за провеждане на 
рефлексия;  
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- Изграждат се социални умения за споделяне на резултатите от 
проучването вътре в групата, а и с по-широка аудитория;  

- То е ключ към формирането на устойчива мотивация за учене. 
            Друга характеристика на изследователския подход е формиране на умение у 
самите ученици да правят научни изследвания. Тук се включват: умение да задават 
въпроси и да търсят отговори; да планират и разработват експерименти; да 
събират и обработват данни; да използват целенасочено получена информация от 
обработени данни; да свързват данните в доказателства при изграждането на 
обяснения (или формулирането на твърдения). [17], [48]         
           Изследователският процес (за съжаление) често липсва в класните стаи, 
защото учителят (в повечето случаи) казва на учениците какво трябва да 
наблюдават, дава им въпросите наготово, демонстрира методите, които трябва да 
бъдат използвани и проверява сам резултатите. Учениците просто трябва да 
следват указанията на своя учител. За практическото отстраняване на тези 
недостатъци в учебния процес са нужни конкретни, обвързани със съдържанието 
концепции за промяна на процесите „преподаване“ и „заучаване“. В сферата на 
математиката (предвид споменатото), необходимо е обучаваният да бъде включван 
в учебно-познавателния процес чрез дейностите решаване и съставяне на 
математически задачи, втората от които рядко се използва (прилага) дори и в 
състезателното (извънкласното/кръжочното) обучение по математика. [50], [55]            
            Изследователският подход (в математиката) се прилага на следните етапи 
(стъпки) [55]: 

1) Осмисляне на твърдението (предположението), което ще се изследва 
(проверява);  

2) Планиране на изследователската процедура за получаване на 
необходимата информация, въз основа на която да се търси доказателство 
(проверка) на предположението. Тук се определят възможните хипотези за 
твърденията, съпътстващи основното (ако има такива);  

3) Събиране на информация по (за) всички направени предположения;  
4) Обработване на информацията чрез съпътстващо: подреждане на 

получените данни в таблици; съставяне на схеми, диаграми, графики, чертежи и 
др. Търсене на зависимости и обяснения. Осмисляне на данните, които са 
релевантни на поставените дотук в изследването предположения;  

5) Синтезиране на получените данни, чрез фокусиране върху връзката им с 
допуснатите предположения и формулиране на изводи;  

6) Споделяне на получените резултати на различни социални и 
организационни равнища за приобщаване на общността (ученици/съученици/колеги 
преподаватели и т.н.) към изследваното твърдение (твърдения). 

Когато изследователският подход в математиката е подкрепен с компютърна 
програма, проверката на изследваните твърденията може да се извършва и по 
„схемата на Пойа“ (виж [25]). Чрез индуктивните действия по схемата на Пойа е 
възможно откриването на интересни и (дори) неизвестни до този момент 
математически закономерности и/или свойства. Използването на компютър не само 
ускорява проверки в установени конфигурации, но участва активно и в тяхното 
създаване, спомага за обобщаване на различни геометрични твърдения. [25], [26]  
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           Компютърна програма за извършване (в помощ) на изследванията в 
дисертационния труд не е използвана, а само за построяване на чертежите, 
съпътстващи всяко едно от изложените твърдения. Основно построенията са 
извършвани с помощта на интерактивната компютърна програма The Geometer's 
Sketchpad, но на места, за по-добро последващо оформяне на чертежите (като 
дебелина на прекъснати линии например и др.) е използвана и програмата 
CorelDRAW.  
             Водещото, с което авторът на дисертацията се е съобразявал при 
прилагането на изследователския подход, допринесъл за получените от него тук 
резултати (теореми/леми/свойства) в областта на геометрията (планиметрията), 
изложени в глава 3 и приложения: 1, 2 и 3 (за една част от получените резултати 
основна е ролята на талантливите ученици, които провеждат високопродуктивни 
изследвания под ръководството на автора, след като за целта предварително са 
обучени от него в използването и прилагането на изследователския подход) е:  
            При откриването на повечето от свойствата на забележителните точки (и на 
самите забележителни точки) в произволен изпъкнал четириъгълник, водеща бе 
аналогията с триъгълника и с познати видове специални четириъгълници (вписан, 
описан, хармоничен и др.), на базата на която те се намираха (установяваха). 
Особено важно за изучаване свойствата на изпъкналия четириъгълник бе 
откриването на едно ново преобразование в неговата равнина, получено като 
комбинация от известни изображения, и установяване връзката на това 
преобразование с други такива (виж по-долу). Ето и примери: 
             1) Вторият псевдоцентър (второ обобщение на центъра на описаната 
окръжност на вписания четириъгълник - за информация, първото обобщение се 
нарича псевдоцентър) (виж определение 12) бе получен (не като точка, 
равноотдалечена от върховете му или обвързана със симетралите на неговите 
страни, а) като пресечна точка на четирите окръжности на Хапач (виж 
определение 11), съответни на всеки един от върховете на четириъгълника. 
Понеже пресечната точка на тези окръжности във вписан четириъгълник е 
центъра на описаната му окръжност (за първи път това твърдение е доказано 
от И. Ф. Шарыгин),  логично беше допускането, че и тук тези окръжности може 
би ще имат обща точка. И не само това - с право очакванията бяха тази точка 
да има свойства подобни на тези, които притежаваше нейният праобраз във 
вписан четириъгълник (някои от тях са изложени тук, а пълният им вариант - в 
дисертацията).  
           2) Важна стъпка бе откриването на преобразованието инверсна 
изогоналност (инверсна симетрия (комбинация от инверсия и симетрия) от 
специален тип - за параметри на изображението бяха взети елементи на 
четириъгълника, свързани с точка му на Микел, за повече виж определение 8). С 
негова помощ от свойства на едни забележителни точки в четириъгълника се 
получиха свойства на други - образи на първите при това изображение и бяха 
доказани важни геометрични връзки между различни забележителни точки, прави 
и окръжности в равнината на четириъгълника (някои от които са изложени тук, 
а пълният им вариант - в дисертацията).  
            3) При откриване на обобщението на теоремата на Микел (виж теорема 
5) за пълния четириъгълник, изхождаше се от идеята, че пресечните точки на 
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продълженията на срещуположните страни на четириъгълника са само частен 
случай на инверсно изогонални спрямо него точки. Можеше да се предположи, че 
тази теорема остава вярна не само в този частен случай, но и в общия случай на 
произволни, инверсно изогонални спрямо четириъгълника точки (виж теорема 6).  
            4) Друга важна стъпка при изучаване свойствата на четириъгълника бе 
откриването на тясна връзка (виж свойства 7 и 7*) между двете преобразования 
- инверсната изогоналност (виж по-горе) и изогоналната спрегнатост спрямо 
четириъгълника (аналог на изображението изогонална спрегнатост в 
триъгълника - за повече виж определение 14). 
            5) При откриване на обобщението на теоремата на Щайнер (виж теорема 
11) за пълния четириъгълник, изхождаше се от идеята, че пресечните точки на 
продълженията на срещуположните страни на четириъгълника са частен случай 
на изогонално спрегнати спрямо него точки, но също и частен случай на инверсно 
изогонални спрямо четириъгълника точки. Тук в голяма помощ беше установената 
от по-рано връзка между двете преобразования. Допускането и тук интуитивно 
беше, че тази теорема остава вярна не само в частния, но и в общия случай на 
произволни изогонално спрегнати (откъдето следваше, че са и инверсно 
изогонални) спрямо четириъгълника точки (виж теорема 12).    
            Това са няколко конкретни примери от общия обем на твърденията 
(теореми/леми/свойства), които бяха получени в резултат на прилагане на 
изследователския подход за целите на дисертацията.    
             Не на последно място, за целите на качествено (задълбочено) провеждане 
на изследванията в дисертацията, тук трябва да отбележим помощта на: големият 
брой на допуснати и проверени предположения (в интерес на истината, не всяко 
от предположенията се оказваше вярно); големият обем на предварително 
изучената по темата от автора литература; голямата прецизност на 
чертежите, точността на построенията на които сами предопределяха 
(насочваха автора към проверката на) нови (предполагаеми/допускани) твърдения. 
Проверката на голяма част от възникващите предположения се осъществяваше най-
лесно с помощта на един специален (частен) вид четириъгълник - трибедреник, 
чийто свойства бяха подробно изучени, а някои от тях - установени от автора на 
дисертацията предварително, още преди много години (виж [45]), като ученик и 
състезател (по това време) в един от отборите за (подготовка за) участия на 
олимпиади на Математическа Гимназия „Д-р П. Берон“ - гр. Варна.    
            В заключение на втора глава са направени следните изводи: 
            При разработката на методически прийоми за съставяне на нови задачи и 
за разработване на ново учебно съдържание, от втора глава (подходящо) 
приложимо е следното: 
             От идеите и опита на С. Гроздев в подготовката на състезателни 
отбори за ММО е приложима (бе взаимствана) идеята, че математическата 
компетентност на състезателите се повишава при решаването (и едновременно 
с това) съставянето на трудни задачи. Важното е (беше) нито един подготвян 
ученик да не попадне в зоната на насищане (платото), т.е. да се създаде 
навременна възможност за заобикаляне на бифуркацията и при нужда 
подготовката на състезателя да се преустанови в (около) тази критична точка; 



  

23 
 

             От опита на Русенската Ученическа Академия е приложим (бе 
взаимстван) начина на подготовка (обучение, така както е протичал той) в 
елитната специализирана група - с помощта на: сериозни сборници, съдържащи 
трудни логически задачи; съвременни списания от типа на - „Математика плюс“, 
„Математика и информатика“, „Математика в школе“ и др.; теми от 
състезателни задачи, давани на национални и международни математически 
олимпиади;  
              Изследователският подход е приложим (беше прилаган) в обучението на 
състезатели(те) в пълния му вид, почти без изключения. Впечатление прави 
(направи) (което не е (беше) неочаквано), че интересът за изследване на 
четириъгълника се усилва (усилваше) у състезателите при откриването на нови, 
неизвестни за тях свойства, твърдения (леми, теореми и др.), както и техни 
доказателства. Много следва да се държи (се държеше) в процеса на обучение на 
екипната работа и споделянето на резултати (опит).  
            В глава трета „Усилване на изследователския интерес чрез съвместно 
разработване на ново математическо съдържание“ са показани различни начини 
за стимулиране на таланта на учениците във връзка с нуждите за продуктивен труд 
(съвместно разработване с тях на ново математическо съдържание). Тук са 
разгледани множество (някои от които - нови, неоткрити досега) забележителни 
точки в (равнината на) произволен изпъкнал четириъгълник, (наричани) съответно: 
Брокариани, псевдоцентър и ортоцентър, точка на Микел, точка на Лемоан, втори 
псевдоцентър (авторска), инцентър (авторска) и др. Изследвани са интересни 
(разнообразни) техни свойства. Установени са (авторски) забележителни връзки 
между тях - окъжности и прави, съдържащи тези точки. Разгледани са две (едното 
от които - ново) преобразования в равнината на произволен изпъкнал 
четириъгълник: изогонална спрегнатост и инверсна изогоналност (авторско). 
Установена е съществуваща връзка между двете, макар и доста разнородни по 
дефиниция изображения (дело на автора). Показани са обобщения на четири важни 
класически теореми от геометрията, теоремите на: Гаус, Гаус-Боденмилър, Микел 
и Щайнер на пълния четириъгълник, последните две от които - авторски. 
Разработени са (авторски) условия на сложни математически задачи (както и други 
интересни приложения на свойствата на забележителните точки в четириъгълника), 
които са използвани за подготовката на състезатели, явяващи се на математически 
състезания и конкурси - същите са изложени в приложения 1 и 2. (Голяма част от 
идеите за получените в глава 3 интересни леми, теореми, свойства и др. 
математически закономерности са на талантливи ученици (появили се в процеса на 
индивидуална работа с тях). Напълно нови, изцяло установени (разработени) от 
учениците свойства (др. математически закономерности, както и условия на 
състезателни задачи) има изложени в приложение 2 (същите са получени в процеса 
на групова, съвместно-изследователска работа помежду им от една страна и автора 
от друга).) 
           Класическата геометрия на тригълника бележи връх в своето развитие през 
втората половина на XIX век. Малко преди това започва откриването на различни 
забележителни точки в триъгълника. Кристиян Нагел (1821-1903), Жозев Жергон 
(1771-1859), Симон Люилие (1750-1840), Карл Фойербах (1880-1934) и ред други 
крупни геометрици откриват важни точки, характеризиращи се с интересни 
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свойства. Върховен момент в изучаването на триъгълника настъпва през 1875г., 
когато е преоткрита една особена двойка забележителни точки. През 1816г. Август 
Крел (1780-1855) за първи път попада на тези точки, а Густав Якоби (1804-1851) 
малко по-късно им обръща известно внимание, но скоро същите биват забравени. 
През 1875г. френският инженер Анри Брокар (1845-1922) за втори път попада на 
двойката точки и едва тогава те са (биват) посрещнати с изключителен интерес от 
ред геометрици в Европа. На изследванията, свързани с точките на Брокар са 
посветени над 600 публикации. Те оформят ново направление в геометрията на 
триъгълника, наречено Брокарова геометрия. В резултат на усиленото изучаване на 
триъгълника, в него биват открити: ред забележителни окръжности - така 
наречените окръжности на Брокар, Лемоан, Тъкер и др. (Емил Лемоан (1840-1912), 
Алберт Тъкер (1905-1995)); два забележителни триъгълника - така наречените 
първи и втори Брокаров триъгълник; множество други забележителни точки; 
забележителни прави; преобразования в триъгълника, изобразяващи едни 
забележителни точки в други и имащи интересни свойства и т.н. Така бива 
изградена класическата геометрия на триъгълника. [42] 
           В началото на XX век са направени опити да се изгради и класическа 
геометрия на четириъгълника, като се пренесат резултатите от Брокаровата 
геометрия на триъгълника. Аналози на точките на Брокар и Лемоан биват 
действително открити, само че за един частен вид - вписан в окръжност 
четириъгълник. В произволен изпъкнал четириъгълник обаче, установените 
доскоро забележителни точки са (бяха) само центърът на тежестта на 
четириъгълника, точката на Микел и точките на Хапач и Харвей, с което 
въпросните точки се изчерпват (се изчерпваха). В отделни източници се срещат 
факти и за още няколко точки с любопитни свойства, но те са откъслечни. [42] 
            Една от идеите за разработване на настоящата дисертация е породена от 
голямо авторско (вътрешно) желание да бъде запълнена поне част от празнотата в 
изучаването на четириъгълника като геометрична фигура, подобна на добре 
изследвания триъгълник. Оказва се, в четириъгълника също има множество 
забележителни точки. Някои от тях, с част от свойствата, връзките помежду им и 
др. интересни, пряко свързани с точките твърдения (без доказателствата) са 
изложени тук. Преди да продължим с (част от) по-подробната разработка от 
геометрията на четириъгълника, за която разказахме в резюме, важно е да 
отбележим, че в изложението по-нататък някои използвани методически прийоми 
не са описани, защото се счита, че се подразбират, а и с оглед съкращаване обема 
на разработката, която би могла впоследствие да се използва при подготовката на 
състезатели по математика:           
             Определение 1. Нека ABCD  е изпъкнал четириъгълник. Точката 1K  от 

вътрешността на ъгъла между правите AB  и DC , в който лежи четириъгълникът, 
такава че 1 1K AB K CD   и 1 1K BA K DC   ще наричаме Брокариана, съответна 

на страните му AB  и CD . [40] (фиг. 4) 
 Аналогично се дефинира и Брокарианата 2K , съответна на страните AD  и 

CB  на изпъкнал четириъгълник ABCD .  
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 Съществуването и единствеността на така дефинираната двойка точки в 
четириъгълника ни гарантира следната теорема, характеризираща точките и с 
други важни свойства [40]:  
 Теорема 1. Ако 1K  е Брокарианата на изпъкналия четириъгълник ABCD , 

съответна на страните му AB  и CD , то: триъгълниците 1AK B  и 1CK D  са подобни; 

триъгълниците 1AK C  и 1BK D  също са подобни. Ако T  е пресечната точка на 

диагоналите AC  и BD , то 1K  е втората обща точка на описаните окръжности 

съответно около триъгълниците ABT  и CDT . (фиг. 4)    

(c1)

(c2)

T
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D

C

NBA

 
Фиг. 4 

 Следствие. Нека 1K  е Брокарианата, съответна на страните AB  и CD  на 

четириъгълника ABCD . Ако 1K  лежи в полуравнината на правата BC , съдържаща 

ABCD , то 1BK C BAC BDC    . [40] (фиг. 4)  

 Както ще видим, с Брокарианите на изпъкнал четириъгълник е свързана 
една забележителна окръжност. Във вписан четириъгълник тя е аналог на 
Брокаровата окръжност на триъгълника [39]:    
 Свойство 1. Нека ABCD  е произволен изпъкнал четириъгълник, в който E  
и F  са средите съответно на неговите диагонали AC  и BD , а T  е пресечната им 
точка. Брокарианите му 1K  и 2K  и точките ,E F  и T  лежат на една окръжност, 

като при това са изпълнени равенствата: 1 2

1 2

K E K E AC

K F K F BD
  . (фиг. 5)   
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 Определение 2. Нека ABCD  е изпъкнал четириъгълник. Окръжността ( )c , 

на която лежат Брокарианите му 1K  и 2K , средите E  и F  на неговите диагонали и 

тяхната пресечна точка T  ще наричаме Брокарова окръжност на четириъгълника. 
[39] 
             Определение 3. Нека ABCD e произволен изпъкнал четириъгълник. Сборът 
от ъглите, под които страната AB се вижда от върховете D и C ще наричаме ъглова 
мярка на AB и ще я бележим с AB . С други думи, полагаме за AB  да е изпълнено: 

AB ADB ACB    . [42] 

             Тогава: 
             Свойство 2 (на центъра на описаната окръжност на вписания 
четириъгълник). Всяка страна на вписания четириъгълник се вижда от центъра О 
на описаната му окръжност под ъгъл равен на ъгловата й мярка  , ако 0180   и 

под ъгъл 0360  , ако 0180  . При това О е точка от полуравнината на страната, 
съдържаща четириъгълника в първия случай и от противоположната й полуравнина 
(или пък от самата страна) - във втория. [42] (фиг. 6) 

D

C
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BA

 
Фиг. 6 

             Теорема 2. Нека ABCD e изпъкнал четириъгълник, T  е пресечната точка на 
неговите диагонали, а 1K  е втората обща точка на описаните окръжности 1( )c  и 

2( )c , съответно около триъгълниците ABT  и CDT . Втората обща точка О на 

описаните окръжности 1( )k  и 2( )k , съответно около триъгълниците 1AK D  и 1BK C  

е единствената точка в равнината на четириъгълника, която се характеризира със 
свойство 2. [42] (фиг. 7)  

 
Фиг. 7 
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           Определение 4. Точката О в равнината на изпъкнал четириъгълник, която се 
характеризира със свойство 2 ще наричаме псевдоцентър на четириъгълника. [42]  
            Добре известно е, че средите на страните на всеки четириъгълник са върхове 
на успоредник (теорема на Вариньон). Следователно педалният четириъгълник на 
центъра О на описаната окръжност на вписания четириъгълник е успоредник. 
Както ще видим сега, това свойство се запазва и за псевдоцентъра на произволен 
изпъкнал четириъгълник [42]:   
            Теорема 3. Нека ABCD е изпъкнал четириъгълник. Педалният 
четириъгълник на псевдоцентъра му О е успоредник с остър ъгъл, равен на острия 
ъгъл между диагоналите АС и BD. (фиг. 8)                
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Фиг. 8 

              Определение 5. Педалният четириъгълник на псевдоцентъра О на изпъкнал 
четириъгълник (който съгласно теорема 3 е успоредник) ще наричаме педално 
вписан успоредник в ABCD. [42]    
               Определение 6. Перпендикулярите, спуснати от върховете на педално 
вписания в него успоредник към срещуположните в ABCD страни ще наричаме 
височини на четириъгълника. [42] (фиг. 9)  
               Теорема 4. Височините на изпъкнал четириъгълник ABCD се пресичат в 
една точка, симетрична на псевдоцентъра му О, спрямо пресечната точка 1T  на 

диагоналите на педално вписания в него успоредник. [42] (фиг. 9)   
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Фиг. 9  
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              Определение 7. Пресечната точка H на височините на изпъкнал 
четириъгълник ще наричаме негов ортоцентър. [42]   
               Сега ще разгледаме едно (ново, авторско) универсално преобразование в 
равнината на изпъкнал четириъгълник, наречено инверсна изогоналност. То се 
дефинира с помощта на свойства на известната точка на Микел на пълния 
четириъгълник: 
                Теорема 5. (Теорема на Микел) Нека ABCD е изпъкнал четириъгълник и 
AD BC U  , а AB DC V  . Описаните окръжности, съответно около 
триъгълниците ABU, DCU, ADV и BCV имат обща точка M. (фиг. 10) 
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Фиг. 10 

Следните свойства на точката на Микел са ни необходими за дефинирането 
на това изображение [29]:   
             Свойство 3. Ако M е точката на Микел на четириъгълника ABCD, то за нея 
са изпълнени равенствата: 
                                      2MA MC MB MD MU MV r      , 
където r е някаква положителна константа, свързана с четириъгълника. (фиг. 11) 
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Фиг. 11 

 Числото 2r  от горните равенства ще наричаме константа на Микел за 
четириъгълника ABCD. 

 Свойство 4. Ако M е точката на Микел на четириъгълника ABCD, то 
AMC , DMB  и UMV  имат обща ъглополовяща m. [29] (фиг. 11)   

 Правата m ще наричаме ос на Микел на четириъгълника ABCD. 
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 Тогава [29]:  
 Определение 8. Нека ABCD е изпъкнал четириъгълник и M, m и r2 са 

съответно точката, оста и константата на Микел за този четириъгълник. 
Композицията от симетрията g спрямо правата m и инверсията I с полюс M и 
степен 2r  ще наричаме инверсна изогоналност спрямо четириъгълника ABCD, 
която ще бележим с I g . (фиг. 11)   

Инверсната изогоналност изобразява свързания с нея четириъгълник в себе 
си [29]:   
            Свойство 5. Нека ABCD е изпъкнал четириъгълник и AD BC U  , а 
AB DC V  . Ако I g  е инверсната изогоналност спрямо четириъгълника, то: 

I gB D , I gA C  и I gU V . (фиг. 11)  
             Ако две точки се изобразяват една в друга при инверсната изогоналност 
спрямо четириъгълник, ще ги наричаме инверсно изогонални спрямо него.  
             Теорема 6. Нека X  и 1X  са две инверсно изогонални спрямо изпъкналия 

четириъгълник ABCD точки. Тогава описаните окръжности, съответно около 
триъгълниците 1ABX , 1DCX , ADX  и BCX  се пресичат в една точка. [29] (фиг. 12)  
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Фиг. 12 

Както става ясно, теоремата на Микел е частен случай от теорема 6, в който 
точките X  и 1X  се заменят с конкретна двойка инверсно изогонални спрямо  

четириъгълника ABCD точки, а именно - точките U и V (виж свойство 5).  
Сега ще обърнем внимание на една вътрешна за четириъгълника точка, 

наречена точка на Лемоан. Тя е аналог на точката на Лемоан в триъгълника. 
Характеристично свойство на тази известна в триъгълника точка е, че 

разстоянията от нея до страните на произволен триъгълник са пропорционални на 
съответните страни. 

Тогава [44]:  
Определение 9. Ако ABCD е изпъкнал четириъгълник, точката в него, 

разстоянията от която до срещуположните страни на четириъгълника са 
пропорционални на (тези) съответните страни, ще наричаме точка на Лемоан, т.е. 
за тази точка (следва да) са изпълнени равенствата: 

                           31 2 4
1 2, .

hh h h
k k

a c b d
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             Тук 1k  и 2k  са положителни числа, характеризиращи четириъгълника, които 

ще наричаме коефициенти на Лемоан. (фиг. 13) 

d

c

b

a

D

C

B

L
h4

h3

h2

h1

A  
Фиг. 13 

               Определение 10. Ако в четириъгълника ABCD коефициентите на Лемоан 

1k  и 2k  са равни, то същият ще наричаме Лемоанов. [44] 

               Забележка. В Лемоанов четириъгълник за точката на Лемоан, очевидно са 
изпълнени пропорциите [44]:   

                                       31 2 4 .
hh h h

a b c d
    

              Точката на Лемоан в четириъгълника е пресечна точка на прави, които по 
свойствата си наподобяват симедианите в триъгълника. [44] (фиг. 14)  

L
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K1

U

D

C

VBA  
Фиг. 14 

             Известно свойство на точката на Лемоан в триъгълника е, че тя е център на 
тежестта на педалния си триъгълник. Същото свойство притежава и точката на 
Лемоан в Лемоанов четириъгълник [44]:   

Теорема 7. Нека ABCD е Лемоанов четириъгълник. Точката му на Лемоан L 
съвпада с центъра на тежестта на педалния си четириъгълник. (фиг. 15) 

E2'F'

G'

L E'

E1'

Q

P

N

M

D

C

BA  
Фиг. 15 
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               Определение 11. Нека ABCD е произволен изпъкнал четириъгълник. 
Окръжността ( )Ac , определена от средите на страните AD и AB и средата на 

диагонала АС ще наричаме окръжност на Хапач, съответна на върха А на 
четириъгълника. [35] (фиг. 16)  
               Аналогично се дефинират и окръжностите на Хапач, съответни на 
върховете B, C и D на ABCD. 
               Тогава:  
               Теорема 8. Нека ABCD е изпъкнал четириъгълник. Окръжностите на 
Хапач, съответни на четирите му върха се пресичат в една точка, симетрична на 
ортоцентъра му Н спрямо центъра на тежестта G на четириъгълника. [35] (фиг. 16) 
                Определение 12. Общата точка 1O  на окръжностите на Хапач, съответни 

на четирите му върха, ще наричаме втори псевдоцентър на четириъгълника. [35] 
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Фиг. 16 

              Теорема 9. Нека ABCD е изпъкнал четириъгълник. Вторият му 
псевдоцентър 1O  лежи на Брокаровата окръжност на четириъгълника. [35] (фиг. 17) 
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Фиг. 17 
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Нека J е центърът на вписаната окръжност на описания четириъгълник 
ABCD [36] (фиг. 18): 

J

D
C

BA
 

Фиг. 18 
За тази точка са изпълнени равенствата: 

           (1)               
 

 

1
,

2
1

.
2

JAB JCB JAD JCD A C

JBA JDA JBC JDC B D

    

    

     

     
 

Тогава [36]:  
Теорема 10. (за съществуване на инцентъра). Нека ABCD е изпъкнал 

четириъгълник. В него съществува единствена точка (J), за която е изпълнена 

системата равенства (1) и тя е общата точка на дъгата 1k  от окръжност, лежаща в 

полуравнината на правата AC, съдържаща върха на по-малкия от ъглите: B  и 

D , от точките на която диагоналът AC  се вижда под ъгъл 
1

180
2

D B       

и аналогичната дъга 2k , лежаща в полуравнината на правата BD, съдържаща върха 

на по-малкия от ъглите: A  и C , от точките на която диагоналът BD се вижда 

под ъгъл 
1

180
2

C A       . (фиг. 19)  
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Фиг. 19 
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             Определение 13. Нека ABCD е изпъкнал четириъгълник. Точката J в него, за 
която е изпълнена системата равенства (1) ще наричаме инцентър на 
четириъгълника. [36] 

  Известно свойство на центъра на вписаната окръжност на описания 
четириъгълник е, че той е център на описаната окръжност за педалния си 
четириъгълник. 

Това свойство е налице и за обобщенията на двете точки в произволен 
изпъкнал четириъгълник [36]: 

Свойство 6. Нека ABCD е изпъкнал четириъгълник. Педалният 
четириъгълник на инцентъра му J има тази точка за свой псевдоцентър. (фиг. 20) 
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Фиг. 20 

Важно приложение в геометрията на четириъгълника има разгледаното тук 
(друго) универсално преобразование, наречено изогонална спегнатост: 

Определение 14. Две точки в равнината на четириъгълник, които лежат на 
изогонални прави спрямо всеки от ъглите му ще наричаме изогонално спрегнати 
спрямо четириъгълника. [46]  

(Нека припомним, че две прави през върха на даден ъгъл се наричат 
изогонални спрямо него, ако сключват равни ъгли с ъглополовящата му (а 
следователно и с неговите рамене).) 
            С помощта на изображението изогонална спрегнатост се обобщават две 
класически теореми, датиращи от втората половина на XVIII век: теорема на Гаус и 
теорема на Гаус-Боденмилър. [46] При получаване на обобщението пък на трета 
класическа теорема - теоремата на Щайнер (това обобщение е авторско дело) пряко 
се използва установената тясна връзка между изображението изогонална 
спрегнатост и другото разгле(ж)дано в дисертацията универсално преобразование - 
инверсната изогоналност. Връзката между двете изображения може да бъде 
изказана (представена) накратко посредством (със) следните две свойства [30]: 
            Свойство 7. Две изогонално спрегнати спрямо изпъкнал четириъгълник 
ABCD точки Х и Y са и инверсно изогонални спрямо него. (фиг. 21) 
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Фиг. 21 
              Свойство 7*. Нека Х и Y са две вътрешни, инверсно изогонални спрямо 
изпъкналия четиригълник ABCD точки. За да бъдат те изогонално спрегнати 
спрямо него, необходимо и достатъчно е да е изпълнено условието: 

0180AXD BXC   . (фиг. 21)  
               Тогава: 
               Теорема 11. (Теорема на Щайнер). Нека ABCD  е изпъкнал 
четириъгълник и AD BC U  , а AB DC V  . Центровете 1O , 2O , 3O  и 4O , 

съответно на описаните окръжности около триъгълниците ABU , DCU , ADV  и 
BCV  лежат на една окръжност. (фиг. 22) 
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Фиг. 22 

             Лесно се съобразява, че U и V са (частен случай на) изогонално спрегнати 
спрямо ABCD точки (според определение 14), а също и (частен случай на) инверсно 
изогонални спрямо четириъгълника точки (според свойство 5). Оказва се, че ако 
разгледаме (вземем) произволна двойка изогонално спрегнати спрямо 
четириъгълника точки 1X  и 2X  (откъдето следва, че са и инверсно изогонални 

спрямо него, предвид свойство 7), то теоремата остава вярна и за тях. Ето и 
обобщението на тази теорема [30]: 
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             Теорема 12. Нека ABCD  е изпъкнал четириъгълник и 1X  и 2X  са две 

изогонално спрегнати спрямо него точки. Центровете 1O , 2O , 3O  и 4O , съответно 

на описаните окръжности около триъгълниците 1ABX , 2BCX , 1DCX  и 2ADX  

лежат на една окръжност. (фиг. 23) 
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Фиг. 23 

Сега ще разгледаме две интересни (авторски) връзки между дефинираните 
дотук забележителни точки: 
           Теорема 13. Нека ABCD е изпъкнал четириъгълник. Първият му 
псевдоцентър ,O  точката му на Лемоан L  и Брокарианите му 1K  и 2K  лежат на 

една окръжност, образ на Брокаровата окръжност при инверсната изогоналност 
спрямо ABCD. (фиг. 24) 
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Фиг. 24 

            Теорема 14. Нека ABCD е изпъкнал четириъгълник. Първият му 
псевдоценрът O, точката му на Лемоан L и точката му на Микел M  лежат на една 
права, която е образ на правата на Микел (съдържаща точката на Микел, вторият 
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псевдоцентър 1O  и пресечната точка T на диагоналите) на четириъгълника при 

инверсната изогоналност спрямо него. (фиг. 25) 
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Фиг. 25 

В дисертацията са разгледани по-подробно, както изложените тук, така и 
други забележителни точки, съществуващи забележителни връзки между тях, а 
също и още връзки между забележителни окръжности и прави, определени от 
такива точки. 
            В заключение на трета глава са направени следните изводи: 
             (равнината на) четириъгълника предлага (представлява) необятна за 
изследване област;             
             интересът за математическа работа (изследване на четириъгълника) се 
усилва при откриването на нови неизвестни свойства, твърдения (леми, теореми 
и др.) и техни доказателства; 
             правилното прилагане на математическото изследване и прецизната 
техническа работа водят до значителни резултати в (полза на обогатяване на) 
областта на математиката (откриване на нови - леми, теореми, свойства и др. 
значими твърдения); 
              Изследователският метод на работа и изискванията, произтичащи от 
него, включващи и конкретни методически прийоми на работа при съвместна(та) 
разработка със състезатели на ново учебно съдържание и съставянето и 
решаването на състезателни задачи (като формулираните в дисертацията) е 
един от най-важните фактори за успешна(та) подготовка на талантливи 
ученици по математика.                    
             В приложение 1 е изложена тема от състезателни задачи, изготвени с 
помощтта на разработената в глава 3 методика. За всяка от задачите е показано по 
едно класическо решение, както и решение, получено с помощта на новата теория. 
Ето и една от изложените в приложението задачи: 
              Задача. Ъглите при върховете A , B  и C  на ABC  са съответно  ,   и  , 
а M  и N  са такива точки от вътрешността на ACB , за които са изпълнени 

равенствата: 
2

AMC
  , 

3

2
BMC


 , 

3

2
ANC


  и 

2
BNC

  . Ако 

Е е средата на АВ , а L  - пресечната точка на ъглополовящата на ACB  с АВ , да 
се докаже, че точките M , N , L   и Е  лежат на една окръжност. 



  

37 
 

                    I. Решение (класическо): Тъй като 
2

ALC ABC LCB
       и 

2
AMC

   по условие, то AMC ALC   (фиг. 26) и точките A , M , L  и C  

лежат на една окръжност.   

Y

L

NK1

F

E

MK2

C

B

A

 
Фиг. 26 

Предполагаме, че M  лежи вън от ABC  (ако М АВ , то M L  и твърдението на 
задачата е очевидно, а ако М  лежи вътре в АВС , разсъжденията са аналогични). 
Нека Y  е втората пресечна точка на правата CL  с окръжността, определена от 
точките M , L  и B . На лице са следните равенства: 

                       
3

2 2
BML BMC CML BMC CAL

 
           . 

 Тогава имаме: 
2

BYC BML


    и LBY CBY LBC      

(180 ) 180 90
2 2 2

BYC BCY LBC
                 . Следователно BY  е 

външната ъглополовяща на ABC  при върха В . Получаваме, че Y  е центърът на 
външновписаната в ABC  окръжност, съответна на страната му АВ . Понеже 

MAB MCY   и MBA MYC  , то: MBA MYC  . Ако F  е средата на CY , то 
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ME  и MF  са съответни медиани в тези триъгълници и затова MEA MFC  . 
Оттук заключаваме, че точките , ,M F L  и Е  лежат на една окръжност, която се 
допира до CY , ако F L  и до АВ , ако E L . По аналогичен начин се доказва, че 
точките , ,N F L  и Е  лежат на една окръжност. Оттук заключаваме, че точките 

, , ,M N F L  и Е  лежат на една окръжност.  
                II. Решение (с помощта на новата теория): Нека Y  е центърът на 
външно-вписаната в ABC  окръжност, съответна на страната му АВ  (фиг. 26). Ще 
докажем, че точката М  съвпада с Брокарианата 2K  на четириъгълника AYBC , 

съответна на страните му YB  и AC  (виж определение 1). Понеже 

2
ALC ABC LCB

       и 
2

AMC
  , то: AMC ALC   и точките 

, ,A M L  и С  лежат на една окръжност, т.е. точката М  лежи на описаната 

окръжност около ACL . Но и 2K  лежи на тази окръжност (съгласно теорема 1). От 

друга страна, понеже 90
2

YBC ABY LBC
        

 
   , получаваме 

последователно: 

                         180 180 90 .
2 2 2

BYC YBC YCB
                  

    

Понеже 2BK C BAC BYC     (съгласно следствието към теорема 1) 

получаваме: 2 3
2 2

BK C BMC
       . Следователно токите М  и 2K  лежат 

на една и съща дъга от окръжност с краища точките B  и С . Но те лежат на една и 
съща дъга от окръжност и с краища точките A  и С  (съгласно доказаното по-горе). 
Можем следователно да заключим, че 2М K . По същия начин се доказва, че 

1N K , където 1K  е Брокарианата на четириъгълника AYBC , съответна на 

страните му YA и BC . Но 1K  и 2K  лежат на Брокаровата окръжност на 

четириъгълника AYBC  (виж свойство 1 и определение 2), която минава през 
точките L  и E . Така доказахме, че точките , ,M N L  и Е  лежат на една окръжност. 
            В приложение 2 е представена тема, която е част от проведен обучителен (и 
развиващ) семинар със състезатели. Изложени са сериозните резултати, постигнати 
(получени) от тях, като резултат на съвместната работа. Темата е разработена с 
помощта на елементи от изложената в глава 3 методика. 
            В приложение 3 е поместен съвместно изготвен със състезател проект (под 
ръководството на автора), отличен високо на национален кръг на международен 
конкурс през 2018-та година. Спечелилият специалната награда на конкурса проект 
е отпечатан под формата на статия в брой 2-ри от същата година на списание 
„Математика и информатика“. В разработената тема са използвани елементи от 
изложената в глава 3 методика. 
            В заключението са направени изводи, изброени са приноси и са уточнени 
възможните насоки за развитие на дисертационния труд. 
            На база на проведените изследвания може да се твърди, че разработените и 
формулирани методически фактори за успешна работа със състезатели по 
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математика водят до отлични резултати в представянето им на национални и 
международни олимпиади (състезания/конкурси). Тук трябва да се отбележи, че за 
високите резултати е нужна добра организация и ефективна подготовка, която да 
включва правилно структуриране на математическото съдържание. Не на последно 
място, водещ е и интересът на учениците към възприемане (изучаване) на новото 
(нестандартното) в математиката и мотивацията им за неговото изследване 
(откриване).                
             ИЗВОДИ: 
             1) Изследването показва, че най-важните фактори за успешната 
подготовка на талантливи ученици по математика са два: 
             а) математическият модел за подготовката на състезатели по 
математика, разработен от проф. дпн С. Гроздев и изискванията, формулирани в 
него; 
             б) изследователският метод на работа и изискванията, произтичащи от 
него, включващи и конкретните методически прийоми на работа при 
съвместна(та) разработка със състезатели на ново(то) учебно съдържание и 
съставяне(то) и решаване(то) на състезателни задачи (като формулираните в 
дисертацията); 
             2) При разработка на методически(те) прийоми за съставяне на нови 
задачи и за разработване на ново(то) учебно съдържание от Първа и Втора глава 
са приложими (взети са) доста идеи на (от) чужди автори (виж направените 
изводи след глава 1 и глава 2);  
             3) Задачите на изследването са изпълнени. Не беше поставена задача за 
статистическа обработка на резултати (още) в началото, тъй като (следваше 
да) се работи (предимно) с малко на брой ученици (най-често с по един), а тук (в 
този случай) мнението на експертите е по-важно, отколкото резултатите от 
анкетите, предвид голямата вероятност да се наруши тяхната анонимност; 
             4) Хипотезата на изследването е напълно доказана. Това следва от 
разработката на Глава 3, Приложения 1, 2 и 3, и мнението на експертите 
(учители от ППМГ Шумен, проф. дпн С. Гроздев, рецензии на статии на автора и 
др.). 
              Основните приноси в дисертацията са: 
              1) отделени са факторите, способстващи приложението на 
изследователския метод за подготовка на състезатели по математика; 
              2) разработени са теми с методически указания; 
              3) обобщени са две класически теореми от геометрията; 
              4) получено е ново универсално преобразование в равнината на изпъкнал 
четириъгълник със значими геометрични приложения; 
              5) открити са (в сътрудничество със състезатели(те)) ред нови 
забележителни точки, забележителни прави и окръжности в равнината на 
изпъкнал четириъгълник, характеризиращи се с интересни и разнообразни 
свойства и тесни връзки помежду си.              
              Идеи за бъдещи проучвания: 
              1) Изследване възможностите на изпреварващото (по примера на 
Русенската Ученическа Академия) обучение за подготовка на състезатели по 
математика; 



  

40 
 

              2) Като най-интересно за неговата практика, автора ще продължи 
работата си в доразвиване на методическата система за работа със 
състезатели, като продължи да увеличава обема на теоремите (свойства/леми и 
др. твърденията) в нея, при съвместна работа с математически таланти. 
Посочените примери в дисертацията са доказателство за това, как учениците 
възприемат математиката като изкуство, ръководени от засилен интерес към 
изследователския подход. Поради това, авторските идеи за развитие на 
изследването в тази насока са неизчерпаеми. Не на последно място трябва да се 
отбележи, че изложените в дисертацията геометрични факти обогатяват 
познатията за четириъгълника, но са само предпоставка за пълното изграждане 
на класическата геометрия на последния. Тук са положени само основите на тази 
геометрия. Ще споменем, че през последните години бяха открити над 5000 
забележителни точки в триъгълника и бе създадена цяла енциклопедия, посветена 
на тях. С помощта на компютърната математика, както се надяват авторите 
на създадената у нас, първа по рода си програма „Откривател“, броят на тези 
забележителни точки предстои да нарасне на няколко милиона. Естествено е да 
очакваме, че подобна енциклопедия може да бъде създадена и по отношение на 
четириъгълника. В тази насока: 
   Един от въпросите, свързани с продължаване изучаването на 
четириъгълника като геометрична фигура, който предстои да бъде решен, се 
заключава в определяне барицентричните координати на различните 
забележителни точки. Така освен синтетичния метод, известен от училище, при 
доказателствата на свойства на точките ще бъде привлечен и съвременният 
аналитичен метод; 
               Друг планиран момент е за целите на задълбоченият изследователски 
процес в най-скоро бъдеще да се прибегне и до услугите на компютърна програма, 
с цел по-широко и по-точно изследване на четириъгълника (и неговата равнина);   
    Изображението инверсна изогоналност (разгледано тук) бе дефинирано 
с помощта на определени свойства на точката на Микел. Същите свойства, 
както лесно може да се провери, имат и двете забележителни точки - 
Брокариани. Затова аналогични изображения в равнината на четириъгълника 
могат да бъдат дефинирани и с помощта на Брокарианите. Един конкретен 
въпрос, който може да бъде поставен за решаване, е намирането на образите на 
различни(те) забележителни точки при тези нови изображения. 
    Конкретен въпрос, който може да бъде поставен е и в определянето 
вида на кривата, описваща множеството от всички точки в равнината на 
четириъгълника, които имат изогонално спрегната точка. 
    Пети въпрос, който предстои да бъде решен, е намирането на формули  
за разстоянията от забележителните точки до върховете на четириъгълника, 
както и между самите забележителни точки. 
     Шести, много важен въпрос, е приложението на откритите свойства 
на забележителни точки в четириъгълника, за получаване свойства на 
забележителни точки в триъгълника, както и за дефинирането на нови такива 
точки в него (четириъгълника) и на нови трансформации и произведения от точки 
в последния. 
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  Броят на въпросите, които дисертацията поставя за решаване, не се 
изчерпва с горе-изложените. Да отбележим, че някои от тях вече са в процес на 
решаване от автора на дисертацията! 
            Образованието има фундаментален характер, което се обуславя с 
изключително голямата му роля за формиране и развитие на личността на ученика. 
Динамичните промени и влиянието на съвременната цивилизация налагат 
изменения в основните послания, появяващи се в процеса на обучение. Днес често 
се говори за иновации в образователната политика, адекватни на 
глобализационните процеси и тенденции в европейски и световен контекст. 
Предвид това, необходими са ефективни учители, приковаващи вниманието, 
предизвикващи любов и интерес към предмета, който преподават, завладяваши ума 
на съвременните ученици. Ролята на учителя е да мотивира техните търсения и да 
ги превърне в привлекателна практика за стимулиране на познавателната им 
дейност. Създаването на познавателен интерес у учащите е важна предпоставка за 
високи техни бъдещи постижения. С участията си на ученически (студентски) 
олимпиади и състезания в областта на науката (в частност математиката) те 
развиват ключови компетентности и умения за цял живот (като креативност, 
организираност и др.), изключително необходими им в съвременното общество.   
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