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Дисертационният труд е обсъден и насочен за 

защита от разширен катедрен съвет на Катедра „Химия” 

при Факултет по природни науки на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски”, 

проведен на 08.07.2021г. с протокол КД-01-

12/08.07.2021г. 

Дисертационният труд се състои от увод, две 

глави, заключения и изводи, препоръки,  приноси, 

литература и четири приложения,  с общ обем 196 

страници. Съдържа 15 таблици и 23 фигури.  

Библиографската справка включва 110 източника, 

от които 98 на кирилица и 12 на латиница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се 

проведе на 20.09.2021г. от ……ч. в ШУ „Епископ 

Константин Преславски”. Материалите по защитата са 

на разположение на интересуващите се в Корпус 1 

(Ректорат) на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“, ул. „Университетска“ № 115, 

каб. 107. 
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 OБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

Предложеното в дисертационния труд изследване е 

насочено към изучаване на историческите корени и 

същността на интерактивните методи на обучение и на 

възможностите, които предлага използването им за 

повишаване на успеваемостта на учениците.  

Съвременните тенденции в развитието на обществото 

поставят нови изисквания към образованието. Важна негова 

задача става формирането на свободна, отговорна, хуманна 

личност, притежаваща умения за логично, критично и 

творческо мислене, за робота в екип, за свободно боравене с 

различни източници на информация, за използване на 

усвоените знания в нестандартни ситуации, личност 

способна на по-нататъшно самостоятелно развитие и 

реализация.  

Осъществяването на посочените задачи предполага 

целенасочено съдържателно планиране на процеса на 

обучение, модернизиране на класно-урочната система, 

използване на съвременни методи, форми и средства на 

обучение. Промяната на образователните приоритети 

извежда на преден план потребност от разчупване 

традиционната схема на урока, от намиране на баланс 

между индивидуалната и групова работа, с цел формиране у 

обучаваните на важни ключови компетентности. 

Целенасочената работа в тази посока е свързана с 

утвърждаване на нова ценностна система, с промяна на 

позициите учител - ученик в системата на педагогическото 

общуване, с поставяне на ученика в активна позиция и 
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превръщането му в партньор в процеса на обучение. Така 

организиран процесът на обучение  води до стимулиране на 

самостоятелността, инициативността, находчивостта, 

разгръща междуличностните взаимодействия и разширява 

демократичния тип отношения между учители и ученици. 

Прагматичната ориентация на образованието към 

европейските стандарти насочва към обновление на 

подготовката и квалификацията на учителите и 

обогатяването на  психическите, личностните и 

професионалните им качества, както и към възбуждане на 

емоциите, възприятията и преживяванията на учениците за  

усвояване на знания, формиране на умения и изграждане на 

нагласи по пътя на „учене чрез преживяване”.  

Измененията в учебните програми, прекаленото 

теоретизиране и усложняване на учебното съдържание и 

засилването на дедуктивния подход в обучението, 

доведоха до  отслабване на интереса на учениците към 

природните науки и в частност към учебния предмет 

химия и опазване на околната среда. Тази тенденция 

съществено променя задачите, които стоят пред 

съвременния учител. За него е важно не просто да 

предаде на учениците определен обем знания. Много 

по-важна негова задача е да ги научи да се ориентират и 

адаптират в съвременния свят, да търсят и намират 

информация, бързо и ефективно да усвояват новостите. 

Реализирането на посочените намерения може  да бъде 

постигнато чрез ориентирани към целите на съвременното 

обучение интерактивни методи. 

Литературните справки показват, че посоченият 

проблем не е нов и присъства с редица частни решения 
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в методическата литература. Най-общо те могат да се 

охарактеризират с предлагане на проверени в 

практиката методически варианти, които целят да 

засилят интереса и мотивацията на обучаваните. 

Независимо от натрупания опит, въпросът за търсене на 

собствени решения за прилагане на интерактивни 

методи в училищната практика продължава да е 

изключително актуален, тъй като чрез тях се формират 

така необходимите за съвременния човек 

коомпетентности.   

Дидактическите възможности на интерактивните 

методи при обучението по химия и опазване на 

околната среда, представени в дисертацията, базирани 

на стратегиите за активно участие на учениците в 

процесите на придобиване на знания и опит, 

взаимодействие с образователната среда, 

сътрудничество, развитие на рефлексивно и критично 

мислене, позволяват да ги разглеждаме като ефективни 

начини за повишаване на интереса и успемаемостта на 

учениците и за формиране у тях на важни ключови 

компетентности. 

Обект на изследването са интерактивните методи в 

обучението. 

Предмет на изследването са интерактивните методи 

в обучението по химия и опазване на околната среда в 8 

и 9 клас на  МГ „Д-р Петър Берон” гр. Варна и влиянието 

им върху успеваемостта на учениците. 

Целта на изследването е да установи, обоснове и 

експериментално да провери възможностите на 
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интерактивните методи за повишаване на 

успеваемостта/учебните резултати на учениците. 

Целта на изследването позволява дефинирането на 

следната работна хипотеза: Ако при обучението по химия и 

опазване на околната среда по учебното съдържание за  8 и 

9 клас целенасочено се използват интерактивни методи на 

обучение, то  успеваемостта на учениците ще се повиши.  

От основната цел и формулираната хипотеза 

произтичат задачите на изследването: 

1. Да се проучат теоретичните и методологични 

основи за използването на интерактивни методи в 

обучението. 

2. Да се уточни понятийният апарат на изследването 

чрез проучване на психолого-педагогическата литература за 

същността, особеностите и класификацията на 

интерактивните методи на обучение.  

3. Да се разработи инвариантен модел на урочна 

структура за обучение с приоритетно използване на 

интерактивни методи. 

4. Да се очертаят възможностите на процеса на 

обучение по химия и опазване на околната среда за 

реализиране на обучение с интерактивни методи. 

5. Да се конкретизира създадения инвариантен 

модел като се разработи методическа система от урочни 

фрагменти и самостоятелни уроци с включени 

интерактивни методи и техники. 

6. Да се разработят и обосноват педагогическите 

условия за реализиране на разработената система в процеса 

на обучени по химия и опазване на околната среда.  
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7. Да се апробира разработената методическа 

система в условията на специално организирано 

експериментално обучение и се изследва нейната 

ефективност чрез математико-статистически анализ на 

експерименталните резултати. 

 За решаване на поставените задачи и проверка на 

изложената хипотеза е използван комплекс от взаимно 

свързани изследователски методи: теоретичен анализ на 

философска, психологическа, педагогическа, методическа 

литература и интернет източници, свързани с обекта на 

изследването, експертна оценка, педагогически 

експеримент, анкетиране, тестиране, статистически методи 

за анализ на получените резултати. 

 

СТРУКТУРА И ОСНОВНО  СЪДЪРЖАНИЕ НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Дисертационният труд е с обем 195 страници и се 

състои от увод, две глави, заключения и изводи, 

литература, препоръки, приноси на изследването и 

четири приложения.  

В увода се поставя проблемът на изследването, 

мотивира се неговата актуалност и значимост за обучението 

по химия и опазване на околната среда. Определени са 

обектът, предметът и хипотезата на изследването. 

Формулирани са целта и задачите на изследването, и 

методите използвани за реализирането им. 
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Първа глава: Интерактивните методи в 

образователния процес – теоретична постановка  

В параграф 1.1. и 1.2. е направен теоретичен анализ на 

проучените литературни източници, в контекста на 

парадигмата за интерактивно обучение. 

1.1. Интерактивните методи в контекста на 

философските концепции за образованието 

Методологическата основа за използването и 

приложението на  интерактивните методи се търси във  

философските концепции за образованието. В настоящото 

научно изследване се разглеждат философските концепции, 

в рамките на които са се формирали разбирания, имащи 

отношение към използването на интерактивни методи в 

обучението, а именно: прогресивизъм, екзистенциализъм, 

конструктивизъм, хуманизъм, постмодернизъм, 

либерализъм, конективизъм, както и идеите на техните 

създатели съобразно времето, в което са живели.  

Идеите на всички анализирани философски концепции 

имат пряко отношение към използването в обучението на 

иновационни методи и техники, към които могат да бъдат 

отнесени и интерактивните методи. 

Особено актуални и приложими към темата на 

изследването са следните идеи на прогресивистите: 

„…учениците учат предимно чрез откриване и развиване на 

индивидуалния си опит; учителят генерира и развива 

способностите си за решаване на проблеми и дейности по 

проекти и теми, помага на учениците да вършат това, което 

искат като зачита тяхната индивидуалност; обучаваните се 

включват в интересна за тях дейност без да са затрупани с 
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данни и факти през целия учебен ден; обучението се 

организира чрез групова работа, която съдейства за  

развиване на социални умения; използват се многообразни 

учебни ресурси; най-важното условие за протичане на  

образователния процес е свободата на обучаваните.” 

(Радев, Александрова, 2009; Шопов, 2002). 

1.2. Идеите на педагозите реформатори и  

интерактивните методи на обучение 

Идеята за възникването и приложението на системата 

от интерактивни методи на обучение е заложена и в 

педагогическите подходи на реформаторската педагогика.  

За това свидетелстват идеите на нейните основатели - Джон 

Дюи, Жан-Овид Декроли, Едуард Клапаред, Адолф Фериер, 

Елен Кей, Мария Монтесори, Селестен Френе, Роже 

Кузине, Петер Петерсен, Рудолф Щайнер и др. (Радев, 2015) 

Реформаторското педагогическо движение възниква 

като стремеж за промяна на училището, което да се 

ориентира към детето/ученика неговите интереси, желания 

и потребности.  Водещи са интересите на децата, учителят 

не е в характерната си ръководна  роля, а е помощник, 

медиатор на ученика. 

 Анализът на дейността на известните педагози-

реформатори показва, че в своята практика те използват 

различни от традиционните методи и техники за обучение и 

възпитание с цел разгръщане на индивидуалността, 

развитие и изграждане на личността на подрастващите. 

Голяма част от педагогическите форми и методи на 

обучение, създадени от представителите на 

реформаторската педагогика и в наши дни са навлезли 

трайно в обучението и възпитанието. 
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Съвременните педагогически и методически решения 

за повишаване качеството на образованието се свързват със 

създаването и формирането в процеса на обучение на 

творческа атмосфера, в която учениците да участват 

активно, да изразяват мнения, да вземат решения. 

1.3. Методи на обучение – същност, специфика и 

класификация 

В параграф 1.3 се разглежда същността и 

класификацията на методите на обучение, като базисна 

категория в категориалния апарат на методиката на 

обучение и като основа за по-нататъшното изясняване на 

същността на интерактивните методи.  

1.4. Интерактивни методи на обучение 

В този параграф са представени резултатите от 

проучването за същността и класификацията на 

интерактивните методи. Проучването се основава на 

предварителното изясняване на особеностите на 

ключовите понятия интеракция, интерактивност, 

интерактивна образователна среда.  

Направенеят литературен обзор показа, че не 

съществува единно становище относно дефинирането и 

класификацията, както на посочените понятия, така и на 

понятието „интерактивен метод на обучение”.  Всеки автор 

внася своя принос в изучаването на интерактивните методи, 

което е причина за многообразието от определения и 

класификации, разкрити в хода на теоретичното проучване.  

Осъщественият анализ на литературните 

източници показа, че в България и Русия предимно се 

използва терминът  „интерактивни методи”, а в Западна 

Европа се акцентира върху термина „активни методи на 
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обучение”, което вероятно се дължи на дългогодишните 

традиции в прилагането на идеите на педагозите - 

реформатори в страни като Германия, Щвейцария, 

Франция, Италия и др. 

В изследването се приема и използва  терминът  

„интерактивни методи”, тъй като „в съдържанието на 

този термин се включва активността, изразяваща се в 

някакво действие и активизацията, означаваща 

оживление на дейността. Те са елементи на 

интеракцията, която най-общо включва множество 

взаимодействия между различни субекти.” (Иванов, 

2007) 

Независимо от различията в наименованията на 

интерактивните методи на обучение, общото за всички 

е, че чрез прилагането им в училищната практика се 

цели осъществяването на повече и по-качествени 

взаимодействия между субектите в процеса на 

обучение: учител – ученици, ученик – ученици, ученик– 

ученик, ученик– група и др. Те подпомагат личностното 

развитие на участниците на основата на съпреживяване, 

диалог, съвместно решаване на проблеми (анализ, 

търсене на алтернативи, вземане на решения). 

Интерактивните методи предполагат и „общ език 

на обучение“, който лесно се интериоризира от 

участниците, тъй като е изграден на основата на техните 

преживявания и активно участие в процеса на 

изследване на действителността. Те  поставят 

участниците в ситуация на постоянно обсъждане, дават 

възможност за изразяване на собствено мнение и 

зачитане на другите, проявявайки умение за взаимно 
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изслушване и разбиране, което напълно съответства на 

действащата в страните от Европейския съюз хуманна 

парадигма. (Вълчев, 2004) Тези методи са модел на 

реалността, на това което се случва в живота. 

Въз основа на направеното проучване и на личния 

практически опит, се  изведе авторска дефиниция за 

интерактивни методи:  

Интерактивните методи са система от 

правила и процедури за усвояване на знания и 

формиране на умения /компетентности,  които се 

характеризират с: 

 общуване не само между учителя и ученика, 

а и между самите ученици; 

 сътрудничество и взаимопомощ; 

 открита комуникация; 

 развитие на мисленето на учениците и 

тяхната самостоятелност; 

 активна позиция на ученика; 

 стимулиране на  познавателните интереси и 

мотивацията на учениците. 

Дефиницията е подложена на експертна оценка, 

резултатите от която са представени във втора глава на 

дисертацията. 

1.5. Интерактивни методи използвани в хода на 

изследването 

В тази част на дисертационния тред са 

охарактеризирани интерактивните методи, използвани в 

хода на педагогическия експеримент при обучението по 

химия и опазване на околната среда в 8 и 9 клас. 
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Описаните интерактивни методи не са 

единствените, доказали своята ефективност в процеса 

на обучение. Ограничаването в описанието им е 

съобразено с целите на настоящата разработка. Изводът, 

до който достигнахме в хода на експеримента показва, 

че използването на интерактивни методи винаги трябва 

да бъде дозирано и прецизирано. То в никакъв случай не 

означава отричане и забравяне на традиционните 

методи на обучение. Трайни постижения са налице при 

адекватно съчетаване на традиции и новаторство. 

1.6. Информационно-комуникационните  

технологии и интерактивното обучение 

Параграф 1.6. представя мястото и значението на 

информационно-комуникационните  технологии в 

интактивното  обучение. Въвеждането им в образователната 

система поставя обучението пред нови предизвикателства и 

прави процеса на обучение по-гъвкав и по-ефективен по 

време, пространство и достъп до информация. Чрез новите 

форми и технологии на обучение се изгражда позитивно 

отношение, стимулира се нестандартното евристично 

мислене, развиват се умения за екипна работа и за 

трансформация на знанията в други научни области. 

„Новите  информационни технологии вече са неизменна 

част от нашето ежедневие - бързо навлизат във всички 

сфери на обществения живот. Училището не може да остане 

встрани от този процес. Познаването им и активното им 

прилагане в образователния процес ще гарантира на 

учениците и учителите възможността да разгърнат пълния 

си потенциал.” (Христева, Владова, 2006) Компютрите все 

повече навлизат в класната стая, където могат да бъдат 
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използвани за изложение на новите знания и за 

самостоятелна работа на учениците.  

Доказателство за това е възникналата в последните две 

години ситуация, причинена от Covid19 и преминаването на 

училищата в  обучение от разстояние в електронна среда 

(ОРЕС). Натрупаният от нас в този период опит показа, че  

ОРЕС се основава на принципите на активното и 

интерактивното обучение. Организацията на ОРЕС 

предполага реализиране на интерактивност на три нива: 

между учителя и учениците; между самите ученици; между 

учениците и учебните инструменти. Основните видове 

дейности в ОРЕС не се различават от дейностите в 

присъствена образователна среда. Те могат да включват: 

дискусии, ролеви игри, изграждане на интелектуални карти, 

проектни дейности и др.. Всички тези дейности изискват 

проява на интерес, независимо мислене, креативност, 

инициативност и умения за самостоятелно търсене и 

представяне на информация, които са очаквани резултати от 

интерактивното обучение. 

Въпреки горните предимства, ОРЕС показа и редица 

недостатъци. Например: лоша връзка или липса на достъп 

до Интернет, липса на достатъчно оборудване (компютър, 

лаптоп, таблет, видеокамера) у част от учениците, 

недостатъчна компетентност на част от учителите и 

учениците за ползване на предоставените инструменти – 

софтуер, образователни платформи и др.. Независимо от 

тези недостатъци не може да се отрече фактът, че 

световната информационна мрежа е не само техническо 

средство, но и образователна и информационна среда, която 
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прилага принципите на интерактивното взаимодействие не 

само при ОРЕС, но и при реалното присъствено обучение. 

1.7. Примерен инвариантен модел на урочна 

структура за обучение с интерактивни методи 

За целите на експерименталното изследване 

изследването е разработен и предложен примерен 

инвариантен модел на урочна структура за обучение 

с интерактивни методи. Структурата на модела и 

връзките между отделните му компоненти са 

представени на Фиг 1. 

 

 
Фиг.1. Инвариантен модел на урочна структура за 

обучение с интерактивни методи 

При разработване на модела урокът се разглежда като 

система. “Отличителните признаци на всяка система са 
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цялостност, структура и връзки” (Андреев, 1996) Всеки от 

компонентите в системата има значение за 

характеристиката на цялото. Те са взаимно свързани и 

връзките между тях са проявление на определени 

отношения. От своя страна компонентите на системата 

могат да се разглеждат като подсистеми със своя 

организация и съставни части, наречени елементи. Начинът 

на подреждане на компонентите и елементите в системата и 

характерът на връзките между тях определят структурата на 

системата.  

 Структурни компоненти в разглеждания модел са 

целите, задачите, очакваните резултати, учебното 

съдържание и етапите на урока. 

Структурни елементи са дидактическите задачи и 

примерните интерактивни методи, техники и прийоми, 

отнесени към определен етап от урока.  

Структурата на урока като система се проявява в 

начина на подреждането на структурните му компоненти и 

във връзките, които възникват между тях и 

елементите, и между самите елементи. Връзките между 

компонентите в рамките на системата изразяват отношения 

на последователност, приемственост и взаимозависимост 

(вертикални връзки). 

Между отделните елементи в рамките на всеки 

компонент се реализират отношения на взаимозависимост - 

във вид на вертикални връзки спрямо компонентите и във 

вид на  хоризонтални връзки един спрямо друг.  

Изхождайки от факта, че знанията се усвояват в и чрез 

учебната дейност на учениците, като водещ компонент в 

модела се извеждат целите. Основанията за това са 
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заложени и в самата същност на учебната дейност, която 

винаги трябва да бъде целенасочена. Целите от своя страна 

се проектират в учебното съдържание, което със своята 

структура, теоретична значимост и практическа насоченост, 

трябва да създава добра основа за разгръщане и реализация 

на целите на обучение. Според ДОИ и учебната програма 

целите са насочени към овладяване на системата от знания 

(факти, понятия, закономерности, закони и теории), 

формиране на интелектуални, практически умения и 

отношения (ценностни ориентации и нагласи). Целите и 

задачите се операционализират за всеки конкретен урок, в 

зависимост от избраното учебно съдържание.  

Зададените в учебната програма и конкретизирани в 

учебното съдържание цели на обучението регламентират 

обхвата на познавателната дейност и резултатите от 

обучението в съответната  методична единица, но не 

отразяват спецификата на обучението с интерактивни 

методи. В контекста на това обучение към целите би 

трябвало да се включат: формиране на умения за работа в 

екип; умения за търсене, подбор и презентиране на 

информация; умения за комуникация и самоизява и др. 

Целите се формулират за ученика под формата на 

конкретни задачи. Целите и конкретизираните на тяхна 

основа задачи са определящи фактори за избор на учебно 

съдържание, подходи, форми, методи и средства на 

обучение. Целите са измерими и отразяват равнището на 

усвояване.  Поради това те служат и като критерий за 

ефективността на процеса на обучение, за което се съди по 

степента на тяхната реализация.  
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В учебното съдържание са проектирани неговите 

основни елементи - знания, умения и отношения, които се 

конкретизират за всеки отделен урок. Поставените цели и 

възможностите за използване на интерактивни методи в 

дадено учебно съдържание предопределят неговия избор. 

  Следващите структурни компоненти са отделните 

етапи на урока – актуализация на знанията, мотивация и 

целеполагане, организация на работата по предвидените 

задачи, усвояване на новото учебно съдържание, 

представяне и оценяване на резултатите и обобщаване на 

постигнатите резултати. Елементи на компонентите са  

дидактическите задачи, които се решават на всеки етап и 

примерните  интерактивни методи и техники за постигане 

на тези задачи. Съдържанието на дидактическите задачи се 

определя въз основа на спецификата на учебното 

съдържание и конкретните функции, които изпълняват на 

съответния етап от урока. От своя страна те предопределят 

използваните на този етап интерактивни методи, техники и 

прийоми. Предложените методи и техники не са 

задължителни за използване във всеки урок. 

Урокът с интерактивни методи се провежда с 

предварително поставени цели. Следователно след 

приключването му  се очаква от учениците да постигнат 

определени резултати. В примерния дидактически модел те 

могат да се дефинират обобщено, а да се обогатят и 

конкретизират при реалната организация на процеса на 

обучение.  

Очаква се след реализиране на разработения модел да 

се постигат следните примерни резултати: усвоени знания и 

формирани умения заложени в учебната програма; повишен 
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интерес към предмета и мотивация за изучаването му; 

формирани умения за работа в екип; формирани умения за 

подбор, обработка и използване на информация; развитие 

на уменията и навиците за използване на съвременни 

технически средства и технологии; формирани умения за 

самостоятелно планиране, самоорганизация, презентиране; 

формирани ключови компетентности. 

Осъщественото теоретично проучване по изследвания 

проблем позволява да се формулират следните изводи: 

1. Обзорът на научната литература показва, че в 

проблемното поле на философията, педагогиката и на 

психологията проблематика свързана с интерактивното 

обучение е с дълбоки научни корени, което доказва нейната 

значимост. 

2. Методологична основа за използването и 

приложението на  интерактивните методи са  философските 

концепции за образованието -  прогресивизъм, хуманизъм, 

конструктивизъм, конективизъм, както и идеите на 

реформаторската педагогика. 

3. Не съществува единно становище за същността и 

класификацията на интерактивните методи на обучение. 

Всяка научна школа и всеки автор внасят своя принос в 

дефинирането и изучаването им, което е причина за 

многообразието от определения, разкрити в хода на 

теоретичното проучване. 

 

Втора глава: Дизайн на емпиричното 

изследване 

2.1. Методология на емпиричното изследване 

В параграф 2.1. се дефинира изходната теза на 
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педагогическия експеримент, методологичните 

характеристики и използваните изследователски методи. 

Изходната теза на заложения педагогически 

експеримент се заключава в следното: за педагогическата 

ефективност на процеса на обучение  може да се съди по 

знанията, уменията и отношенията, придобити от 

учениците.  Върху степента на усвояване на химичните 

знания и формираните на тяхна основа умения, съществено 

влияние оказват методите, които се използват в обучението. 

Това определя целта на експерименталното изследване: 

Да се установи промяната в учебните резултати  на 

учениците при използване на интерактивни методи в 

процеса на обучение по химия и опазване на околната среда 

в 8 и 9 клас. 

Предмет на експерименталното изследване са 

интерактивните методи и влиянието им върху 

успеваемостта на учениците. 

Обект на експерименталното изследване e обучението 

по химия и опазване на околната среда в 8 и 9 клас с 

помоща на интерактивни методи. 

Задачи на изследването: 

1. Да се установи достоверността на авторската 

дефиниция за интерактивни методи на обучение. 

2. Да се провери отношението на ученици и учители 

към използването на интерактивни методи в обучението. 

3. Да се разработи методическа система от урочни 

фрагменти и самостоятелни уроци с включени 

интерактивни методи и техники. 
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4. Да се определят променливите величини, които 

ще бъдат регистрирани в хода на експерименталната 

дейност.  

5. Да се организира и осъществи  педагогически 

експеримент за доказване на целесъобразността на 

предлаганата  методика. 

6. Да се осъществи статистическо изследване и 

интерпретация на резултатите от педагогическия 

експеримент и формулиране на съответните изводи. 

При проучването на възможностите за реализиране на 

поставената цел  е формулирана  следната работната 

хипотеза: Ако при обучението по химия и опазване на 

околната среда по учебното съдържание за  8 и 9 клас 

целенасочено се използват интерактивни методи на 

обучение, то  успеваемостта на учениците ще се повиши.  

Методи на изследване: 

Дефинираните цел и задачи на  експерименталния етап 

от изследователската дейност, насочват към прилагането на 

адекватни методи за научни изследвания: 

 Експертна оценка, приложена за оценяване 

достоверността на изведената авторска дефиниция за 

интерактивни методи. 

 Анкетиране на ученици и учители за 

установяване на отношението им към използване на 

интерактивни методи в обучението. 

 Педагогически експеримент - за проверка на 

целесъобразността на създадената методика за обучение с 

интерактивни методи. Експериментът се организира и 
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осъществява на три етапа  констатиращ, формиращ и 

контролен.  

 Тестиране за установяване на резултатите от 

целенасочено организираното експериментално обучение, в 

различните етапи на педагогическото изследване с цел 

събиране на обективна и надеждна информация за проверка 

на експерименталната хипотеза. 

 Математико-статистически методи за 

измерване, анализ и оценка на резултатите от 

педагогическия експеримент. 

 

2.2. Критерии и показатели 

Основен критерий за ефективността на процеса на 

обучение най-общо е степента на съответствие на 

поставените цели и постигнатите резултати. За целите и 

задачите на настоящото изследване определяме критерий с 

по-малка степен на общност и по-конкретно: Степен на 

усвояване на знанията и уменията при изучаване на химия и 

опазване на околната среда по учебното съдържание за 8 и 

9 клас. 

Критерият дава качествена характеристика на 

промените в състоянието на обекта под действие на 

изследвания фактор, а негови количествени параметри са 

показателите т.е.  резултативните променливи величини 

(знания, умения,отношения). 

За целите на настоящото изследване се приемат 

следните показатели: 

1. Обем на усвоените знания – количествен показател, 

който отразява количеството информация, възпроизведена 
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от учениците и степента на усвоените знания (факти и 

понятия) върху учебното съдържание по темите „Метали и 

техните съединения“, „Карбонилни съединения“, „Алканови 

киселини“. В тестовите задачи този показател се отчита 

чрез текст за допълване. 

2. Осмисленост на знанията – качествен показател, 

който илюстрира умението на учениците да обобщават и 

систематизират знанията си за металите и неметалите; 

видове химични връзки в тях; физични и химични свойства 

на метали и неметали; методи за получаване на метали и 

неметали; строеж, физични и химични свойства на 

алдехиди, кетони и алканови киселини, както и методи за 

тяхното получаване. В контролните работи този показател 

се отчита чрез тестови задачи за съотнасяне. 

3. Пренос на знанията - качествен показател, който 

отчита способността на учениците да използват усвоените 

знания в нова нестандартна ситуация. Установява се чрез 

анализ и обосновка. 

4. Трайност на знанията - отразява степента на 

задържане в паметта на учениците на усвоените знания. 

Трайността на знанията включва продължително запазване 

на знанията, придобити в хода на учебния процес, поради 

което този показател се отчита чрез контролни работи, 

проведени в края на раздела. 

 

2.3. Участници в експерименталното 

изследване 

В качеството на експерти за проверка на 

достоверността на теоретично изведената дефиниция на 

понятието „интерактивни методи на обучение“ са 



24 
 

поканени 13 хабилитирани лица – 6 професори и 7 

доценти от 6 университета – Софийски университет 

„Св. Клиент Охридски”, Шуменски университет 

”Епископ Константин Преславски”, Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски”, Югозападен 

университет „Неофит Рилски”, Химикотехнологичен и 

Металургичен Университет гр. София, Висше 

военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. 

Варна , които водят обучение по педагогически, 

методически и химически дисциплини. 

В писмено анкетно проучване за установяване на 

отношението към използването на интерактивни методи 

в процеса на обучение са включени 196 учители от 

различни предметни области от гр. Шумен, гр. Варна, 

Русенска и Силистренска област.  

Педагогическият експеримент се проведе в МГ „Д-р 

Петър Берон” гр. Варна. В експеримента са включени 212 

ученика от осем паралелки девети клас, изучаващи 

предмета химия и опазване на околната среда с учебно 

съдържание за 8 и 9. клас. (Учениците са прекъснали 

обучението си  по  химия и опазване на околната среда в 8 

клас, тъй като се обучават в профил с разширено 

изучаване на чужд език.) 

Изборът на извадка е направен при спазване на 

изискванията за формиране на група за изследване. 

(Бижков, 2003) При избора са взети предвид  годишните 

оценки на учениците по химия и опазване на околната 

среда, биология и здравно образование и физика и 

астрономия  от 7 клас, които са представени в Таблица 1. 

на стр.82 в дисертацията. Формирани са две групи от 
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ученици – експериментална (ЕГ) и контролна (КГ). Всяка 

група включва по 106 ученика. 

В експерименталната  група обучението се осъществи 

с използване на традиционни и интерактивни методи - 

мозъчна атака; игра-състезание; дискусия; метод на 

асоциациите с изграждане на интелектуална карта; контент-

анализ, проектен метод  и чрез работа в екип. 

Обучението в контролната група се  проведе с 

използване на традиционни методи – лекция, разказ, беседа, 

обяснение; самостоятелна работа на учениците.  

 

2.4. Етапи на педагогическия експеримент 

Експерименталното въздействие и измерване за 

проверка на формулираната хипотеза се осъществи по общ 

алгоритъм на три етапа: констатиращ експеримент (с цел 

изравняване на групите)  формиращ експеримент (с цел 

експериментално да се докаже целесъобразността на 

разработената методика)  контролен експеримент (с цел 

измерване на резултатите от обучението).  

2.4.1. Характеристика на констатиращия етап на 

експерименталното изследване 

На този етап са осъществени  следните дейности:  

- експертна оценка за достоверността на създаденото в 

хода на теоретичното проучване авторско определение за 

интерактивни методи на обучение, проведена с помощта на 

експертна карта, която включва  авторската дефиниция и 

седем айтеми. Анализът на резултатите е представен в § 

2.5.1. на дисертацията. 
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-  начална диагностика за установяване степента на 

усвоените знания и умения на учениците, с които те се 

включват в експеримента и за изравняване на групите. 

Организира се под формата на контролна работа (К0) с двете 

групи ученици. Контролната работа включва три тестови 

задачи върху алкална и халогенна група, които проверяват 

обем и осмисленост на знанията и умения за прилагането им 

в нова ситуация. Проведеното тестиране показа еднакви, 

или много близки стойности по изследваните показатели на 

двете групи, което дава  основание да се приеме, че 

учениците са с изравнени възможности в началото на 

експеримента. 

- анкетно проучване с ученици за установяване на 

отношението към ученето, към учебния предмет, към 

начина на поднасяне на учебното съдържание и 

нагласите за използване на интерактивни методи в 

процеса на обучение. Проведе се в началото на 

педагогическия експеримент. Инструмент на 

проучването е разработена за целта анкетна карта, 

състояща се от 14 айтема. Анкетирани са 106 ученици 

от експерименталната група. Получените резултати 

показват, че 88% от учениците се затрудняват с 

разбирането и осмислянето на учебното съдържание, 

поради което губят интерес към предмета и мотивация 

за учене. От друга страна 90% от анкетираните 

предпочитат в часовете да се използват  игрови методи,  

решаване на казуси, работа по проект, дискусии.  

Съдържанието на анкетната карта е представено в 

Приложение 2, а анализът на резултатите в § 2.5.5 на 

дисертацията. 
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- анкетно проучване с учители, ориентирано към  

установяване отношението им към иновационната дейност 

и използването на интерактивни методи в педагогическия 

процес. Разработената анкетната карта, с която се 

провежда анкетирането включва 20 айтема. 

Проведеното изследване показа, че отношението на 

учителите към иновационната дейност като цяло е 

позитивно, но не е еднозначно. Независимо от факта, че 

иновационните технологии навлизат все по-широко в 

работата на учителите, системата на образованието 

продължава да съхранява нормите и стила на 

традиционното обучение, поради което новите 

технологии се приспособяват от учителите към 

традиционните.  

Съдържанието на анкетната карта е представено в 

Приложение 3, а анализът на резултатите в § 2.5.4 на 

дисертацията. 

Констатациите от първия етап на изследването са 

необходими за прецизиране на цялостната теоретична 

концепция, както и за усъвършенстване на методиката 

на по-нататъшната експериментална дейност. 

2.4.2. Характеристика на формиращия (обучаващ) 

етап на експерименталното изследване  

През втория етап на експерименталното изследване 

е планирано, организирано и реализирано обучение с 

целенасочено подбрани и използвани интерактивни методи. 

Етапът се реализира чрез два последователни подетапа.  

Във връзка с изследователския замисъл и с отчитане 

на получените резултати от К0 и анкетните проучвания, на 
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първия подетап се разработи методическа система от 

урочни фрагменти и самостоятелни уроци, с помощта на 

които у учениците да се формират както допълнителни 

знания и умения, така и положително отношение към 

ученето и учебния предмет. Разработената система е от 

съдържателно-процесуален тип.  Новите урочни фрагменти 

са разработени с включване на интерактивни методи и 

техники на подходящи места в съществуващото учебно 

съдържание, от което се определят конкретните им цели. В 

допълнителните уроци е приложен инвариантният модел на 

урочна структура представен в  § 1.7. 

Основната изследователска задача на обучаващия етап 

е експериментално да се докаже целесъобразността на 

разработената методика и на изследвания фактор на 

влияние, респ. на интерактивните методи, при обучението 

по химия и опазване на околната среда в 8 и  9. клас. 

За изпълнение на така формулираната задача в 

рамките на втория подетап се проведе обучение на 

експерименталната група с използване на разработената 

методика.  

За да се оценят възможностите за пълноценно 

реализиране на формулираните цели и задачи на 

експеримента е направен анализ на учебното съдържание по 

химия и опазване на околната среда в 8 и 9 клас. Въз основа 

на анализа са определени възможностите за използване на 

интерактивни методи и техники в конкретни методични 

единици, в резултат на което са разработени съответните 

урочни структури. 
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Темите от учебното съдържание и интерактивните методи, 

които са използвани при преподаването им в хода на 

педагогическия експеримент са представени в Таблица 2. 

Таблица 2. Интерактивни методи и техники използвани в 

хода на експеримента. 

№ Тема 

Използвани 

интерактивни методи и 

техники 

1

. 

Строеж на атома мозъчна атака; 

дебат ”За и против 

ядрената енергия”  

2

. 

II A група – магнезий и калций изграждане на 

интелектуална карта.  

разработване на проект. 

3

. 
Алуминий 

мозъчна атака. 

разработване на проект 

4

. 
Метали и техните съединения 

игра-състезание;  

изграждане на 

интелектуална карта. 

работа по проект 

5

. 
V A група – азот и фосфор 

игра-състезание;  

изграждане на 

интелектуална карта. 

6

.  

Азотна киселина и 

азотсъдържащи соли 

 интерактивен прийом 

„Очакване”; 

 анализ на ситуация;  

 дискусия; 

 решаване на казус;  

7

. 
Оксиди на сярата  

 интерактивен прийом 

„Очакване”; 

 мозъчна атака; 

 дискусия; 

 swot анализ; 

 техника „Трите, 
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четирите, петте важни 

неща”. 

. Киселинни и неутрални оксиди игра-състезание;  

9

. 

Основни проблеми на опазване 

на околната среда  

разработване на проект; 

 ролева игра - 

конференция; 

мозъчна атака. 

1 Опазването на околната среда – 

задължение на всеки 

 разработване на проект 

 

1 Въглеводороди(обобщение)  

 мозъчна атака; 

 игра-състезание;  

 дискусия;  

. 
Природни източници на 

въглеводородите 

 дебат;  

 решаване на казус;  

 дискусия;  

 ролева игра; 

 разработване на 

проект. 

. 
Физиологично действие на 

етилов алкохол 

 разработване на 

проект 

 решаване на казус;  

дискусия. 

1 
Карбонилни производни на 

въглеводородите 

метод на асоциациите;  

дискусия; 

контент-анализ; 

изграждане на 

интелектуална карта. 

1 Карбоксилни киселни 

мозъчна атака; 

контент-анализ; 

дискусия. 

 
Наркотични вещества  

решаване на казуси;  

разработване на проект; 

ролева игра. 

След определяне на темите и методите на обучение 

изследването се проведе по установения алгоритъм. 
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Учениците от ЕГ се запознаха с целите на експеримента 

и очакваните резултати. Формираха се екипи и се 

изясниха правилата за работа.  В хода на експеримента 

се реализира предложения модел на инвариантна 

структура на интерактивен урок представен в §1.7. 

Част от методичните единици реализирани в хода 

на изследването са описани в Приложение 4 на 

дисертацията.  

Проведеното експериментално обучение потвърждава 

очакванията за мястото и ролята на интерактивните методи 

в процеса на обучение. 

Наблюденията по време на педагогическия 

експеримент показват: нарастване на интереса на учениците 

към учебния предмет; увеличаване на относителния дял на 

участие на учениците в провежданите уроци с интерактивни 

методи;  формирани умения за работа в екип, 

сътрудничество и взаимопомощ; творческо прилагане на 

придобития познавателен опит в нови ситуации.  

Формиращият експеримент се реализира през 

учебните 2018-2019 г. и 2019-2020 г. Обучението през 

втория семестър на втората година премина в 

електронна среда. Това позволи да се провери 

възможността за използване на интерактивни методи в 

нестандартна ситуация. Осъществената работа показа, 

че много добре задържат вниманието на учениците и 

интереса им игрите-състезания, работата по проект, 

дискусиите и изготвянето на интелектуални карти, 

което се отразява и върху резултатите от обучението.  
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2.4.3. Характеристика на контролния етап на 

експерименталното изследване 

В проведения педагогически експеримент 

контролният етап се реализира паралелно с формиращия. 

 За оценяване на учебните резултати постигнати от 

учениците и ефективността на приложената методика е 

избран методът тестиране. За целите на експеримента са 

разработени три контролни работи с включени в тях по 

три тестови задачи. За установяване на резултатите от 

проведения педагогически експеримент и 

целесъобразността на избраната методика са проведени три 

контролни работи след темите “Метали и техните 

съединения” (К1), „Карбонилни съединения” (К2) и 

„Карбоксилни киселини”(К3). Контролните работи 

включват по три тестови задачи. Всяка от задачите е 

съобразена с избраните показатели – обем, осмисленост 

и приложимост на знанията и уменията. Контролните 

работи са проведени след методичните единици, при 

които е приложена избраната методика. Трайността на 

усвоените знания и умения се проверява чрез три 

контролни работи със същото съдържание, проведени в 

края на съответния раздел (К1*, К2* и К3*).  

Съдържанието на контролните работи и подробен 

анализ на резултатите са представени в § 2.5  

Оценяването се извършва по точкова система, 

позволяваща максимална обективност, всеобхватност и 

анализ на всички елементи на понятията при отчитане на 

нивото на усвоените знания. Използва се многоточкова 

система за превръщане на бала в оценки за тест със средна 

степен на трудност. (Бижков, 2003) 
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При проверката на всички контролни работи е приета 

единна скала за превръщане на точките в оценки: 

 

Таблица 3. Скала за превръщане на точките в оценка. 

(Бижков, 2003) 

 

На контрол и оценка са подложени само 

резултатите получени при обучение и тестиране,  

осъществени в присъствена форма.  

В края на експеримента с участниците в 

експерименталната група се проведе второ анкетно 

проучване. Целта му е да установи има ли промяна в 

отношението на учениците към ученето и учебния 

предмет след обучение с интерактивни методи. 

За по-голяма обективност при сравняване на 

резултатите съдържанието на анкетната карта е еднакво 

при двете анкетни проучвания. 

Регистрираните резултати от контролните работи и 

заключителното анкетиране показват по-висока 

ефективност на процеса на обучение, реализиран с 

помощта на интерактивни методи.  

    

Оценка 

Въпрос 
Смислови 

единици 
Показатели 6 5 4 3 2 

1 10 Обем 10 8 6 
 

4 
под 4 

2 10 Осмисленост 10 8 6 
 

4 
под 4 

 

3 
10 

Пренос на 

усвоени знания 

и умения 

10 8 6 4 под 4 
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Резултатите от контролните работи и анкетното 

проучване и техният анализ са представени в § 2.5. на 

дисертацията. 

2.5. Анализ на резултатите от емпиричното 

изследване 

Анализ на експертната оценка на дефиницията 

Резултатите от проведената експертна оценка показват 

следното: от всички 13 експерти 12 са приели дефиницията 

– Av = 0,906; SD=0,268 и V= 30,19%. Според експерта, 

който не приема дефиницията, в социалната психология при 

описание на общуването се разглеждат три вида 

взаимосвързани аспекта: комуникация (обмяна на 

информация, на мнения), интеракция (взаимодействие 

между субектите, които общуват), социална перцепция 

(взаимно възприемане при общуването). 

Данните от експертните карти са подложени на 

еднофакторен дисперсионен анализ ANOVA, с който се 

доказва подобието на мненията на експертите и между 

айтемите.Резултатите са представени в Таблица 4. 

 

Таблица 4. Резултати от дисперсионнен анализ  

 df χ2 χ2
α(0,05) Sig Решение  

Между  

експертите 
13 1,69 4.57 0,111 Н0 подобие 

Между айтемите 7 1,12 2.73 0,293 Н0 подобие 

 

H0 :µ1 = µ2;  H1: µ1  ≠ µ2. (Н0 – равенство на 

средните Н1 – различие) 
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Ако χ2 < χ2 αf         H0; Ако χ2 ≥ χ2 αf          H1   

  От експертите се иска да оценят по четиристепенна 

рангова скала седем характеристики на интерактивните 

методи на обучение. 

        Най-високи оценки са получили две айтеми с Av - 

0,889, представящи характерстики на интерактивните 

методи за обучение - общуване не само между учителя и 

ученика, а и между самите ученици; активна позиция на 

ученика. 

  Две от характеристиките:  открита комуникация и 

стимулиране на  познавателните интереси и мотивацията на 

учениците са поставени на второ място от експертите (Av- 

0,833). 

На трето място според експертите интерактивните 

методи на обучение съдействат за сътрудничество и 

взаимопомощ (Av- 0,805). 

          На четвърто място е поставена айтемът „правила 

и процедури за усвояване на знания и формиране на умения 

” с Av -  0,750. 

         На последно място експертите са поставили 

характеристиката на интерактивните методи на обучение 

свързана с развитие на мисленето на учениците и тяхната 

самостоятелност Av- 0,639. 

  При така създалият се рейтинг на характеристиките 

експертите са единодушни, че иманентно присъщи на 

интерактивните методи на обучение са характеристиките 

общуване не само между учителя и ученика, а и между 

самите ученици; активна позиция на ученика. 

 На второ място са възможностите за открита 

комуникация и стимулиране на  познавателните интереси и 
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мотивацията на учениците. На трето място според 

експертите интерактивните методи на обучение съдействат 

за сътрудничество и взаимопомощ. Пет от характеристиките 

на интерактивните методи за обучение оформят първите три 

нива на рейтинг скалата. Тези характеристики описващи 

интерактивните методи на обучение са в пълен синхрон с 

образователната парадигма при която учещият се е активен 

субект в процеса на обучение. Това показва, че 

интерактивните методи на обучение съдействат за 

съчетаване на рационалните и емоционалните моменти в 

ученето и гарантират висока интеракция. Възможностите на 

преподавателя да използва интерактивните методи, които  

разчитат до голяма степен на саморефлексивните 

възможности на учещия, на неговата  мотивация за учене и 

на уменията за работа в екип, биха довели до значително 

обогатяване на неговия педагогически инструментариум и 

биха съдействали за осъществяването на една по-добра 

комуникация на основата на доверието, толерантността и 

взаимопомощта.  

Така оформеният рейтинг  доказва, че  дефиницията на 

понятието интерактивни методи е коректна и се подкрепя от 

експертната оценка. 

За проверка на надеждността като съгласуваност, 

данните от експертната оценка са подложени на 

математико-статистическа обработка, чрез измерване на 

алфа - коефициентът на Кронбах (Cronbach’s alpha) - 

величината, която е средно значение на всички възможни 

коефициенти на надеждност при деление на инструмента на 

всички възможни половинки (средна интеркорелация).  
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Алфа на Кронбах може да приема значения в 

диапазона от 0 (пълно отсъствие на съгласуваност между 

пунктовете) до 1 (най-висока възможно съгласуваност). 

Алфа на Кронбах може да се интерпретира като 

оценка на корелацията между тази скала и всички други 

скали със същия брой айтеми, извлечени лотарийно от 

всички възможни индикатори на измерваното свойство. 

Алфа на Кронбах може да се интерпретира и като 

корелация между измерения бал на изследвания по скалата 

и бала, който би получил, ако има възможност да отговори 

на всички възможни въпроси, свързани с диагностиката на 

това свойство – т.н. „истинен” бал. 

При изчисляването на алфа на Кронбах се получават 

следните параметри: 

общо за цялата скала: Alpha  и Standardized item alpha, 

които са в диапазона 0-1.  

за всеки айтем (Item-total Statistics) се изчисляват 5 

индекса, които позволяват да се оцени какво е поведението 

на айтема. От тях най-важните са:  

Коригирана корелация на айтема със скалата 

(Corrected Item-Total Correlation). Преди изчислението й от 

сумарния бал се отстранява делът на съответния айтем. Ако 

корелацията е висока, айтемът измерва нещо по-общо от 

другите. Отрицателна корелация означава грешна насока на 

ключа за отговорите. Тогава той се променя и изследването 

се повтаря. Това се прави докато се получи достатъчно 

високо положително ниво за всеки айтем. 

Значение на алфа за скалата, когато от нея е отстранен 

дадения айтем (Alpha if Item Deleted). Това е критерий за 

модификация - ако алфа е много по-висока без този айтем, 
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той се отстранява, тъй като е слабо свързан със скалата. В 

предложеният модел отстраняването на някой от айтемите 

не води до промяна на коефициента на Кронбах, което 

доказва надеждността на експертната оценка и 

правилността на дефиницията. (Иванов, 2006) Резултатите 

са представени в Таблица 5 и Таблица 6. 

 

Таблица 5 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based  

on Standardized Items N of Items 

0,662 0,666 7 

 

Таблица 6. Item-Total Statistics 

 

Представените в таблицата резултати показват, че Алфа 

на Кронбах е най-висок - 0,716 за айтема общуване не само 

 

Scale 

Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

1. 19,33 9,69 0,491 0,950 0,598 

2. 19,08 12,44 -0,055 0,925 0,716 

3. 19,08 10,99 0,309 0,562 0,641 

4. 19,58 9,90 0,410 0,588 0,617 

5. 19,08 11,17 0,264 0,675 0,649 

6. 19,83 10,33 0,277 0,924 0,652 

7. 19,50 10,27 0,395 0,787 0,622 
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между учителя и ученика, а и между самите ученици. На 

второ място с 0,652 е айтемът активна позиция на ученика. 

С Алфа - 0,649 следва айтема съдействащ развитие на 

мисленето на учениците и тяхната самостоятелност. 

Четвърти е айтемът съдействащ за сътрудничество и 

взаимопомощ – 0,641. На пето място с 0,622 е айтемът за 

стимулиране на  познавателните интереси и мотивацията на 

учениците. С 0,617 е айтемът свързан с откритата 

комуникация. На последно място е айтемът правила и 

процедури за усвояване на знания и формиране на умения с 

0,598. 

        Представените в таблицата резултати 

показват, че Алфа на Кронбах е висока – около 0,7 и 

теоретичната конструкция, подлагана на експертна 

проверка е хомогенна и надеждна. 

Представяне и анализ на резултатите от 

педагогическия експеримент 

В този параграф се прави статистическо представяне 

на данните от проведеното изследване и се описва 

математико-статистическата процедура за сравняване на 

независими извадки. Едновременно с това и се осъществява 

сравнителен анализ на статистическите величини за 

учениците от ЕГ и КГ. Резултатите са представени в 

Таблица 7, Таблица 8 и Таблица 9. В таблиците с ЕГ и КГ  

са представени резултатите на групите в контролната работа 

проведена след методичната единица. В таблицата с ЕГ* и 

КГ* са представени резултатите на двете групи в 

контролната работа за трайност на знанията. 
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Таблица 7. Резултати от контролни работи К1  и К1* 

Въп-
рос 

 
Групи 

 
 
 

Av 

 
M0 

                

                  SD2
 

 
S 

 
 

t  
 

Валидна 
хипотеза 

  
 
1 

EГ 5,00 5 0,84 0,92  
0,64 

 
H0 EГ* 4,80 5 1,12 1,06 

КГ 
 

4,40 4 1,09 1,05  
0,74 

 
H0 КГ* 4,15 4 1,19 1,09 

 EГ* 4,80 5 1,12 1,06  
2,06 

 
H1 КГ* 4,15 4 1,19 1,09 

 
 
2 

EГ 4,50 4 0,79 0,89  
0,85 

 
H0 EГ* 4,25 4 0,93 0,97 

КГ 
 

3,95 4 0,79 0,89  
0,94 

 
H0 КГ* 3,70 4 0,64 0,80 

 EГ* 4,25 4 0,93 0,97  
2,14 

 
H1 КГ* 3,70 4 0,64 0,80 

 
 
3 

EГ 4,60 5 1,20 1,10  
0,82 

 
H0   EГ* 4,30 5 1,48 1,22 

КГ 
 

4,05 4 1,10 1,05  
0,97 

 
H0 КГ* 3,75 4 0,83 0,91 

 EГ* 4,30 5 1,48 1,22  
2,05 

 
H1 КГ* 3,75 4 0,83 0,91 
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Таблица 8. Резултати от контролни работа К2 и К2* 

Въп-
рос 

 
Групи 

 
 

Аv 
 

M0 

 

SD 2 

 
SD 

 
 
t 
 

Валидна 
хипотеза 

  
 
1 

EГ 5,05 6 1,10 1,05 0,72  
H0 EГ* 4,80 5 1,33 1,15 

КГ 
 

4,10 4 1,57 1,25  
0,42 

 
H0 КГ* 3,95 4 1,00 1,00 

 EГ* 4,80 5 1,33 1,15  
2,64 

 
H1 КГ* 3,95 4 1,00 1,00 

 
 
2 

EГ 4,95 5 0,89 0,94  
0,53 

 
H0 EГ* 4,80 5 0,69 0,83 

КГ 
 

4,65 4 0,77 0,88  
0,97 

 
H0 КГ* 4,40 4 0,57 0,75 

 EГ* 4,80 5 0,69 0,83  
1,39 

 
H1 КГ* 4,40 4 0,57 0,75 

 
 
3 

EГ 4,00 4 1,16 1,08  
0,28 

 
H0   EГ* 3,90 4 1,36 1,17 

КГ 
 

3,55 3 1,00 1,00  
1,06 

 
H0 КГ* 3,25 3 0,62 0,79 

 EГ* 3,90 4 1,36 1,17  
2,82 

 
H1 КГ* 3,25 3 0,62 0,79 
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Таблица 9. Резултати от контролни работи К3 и К3*  

Въп-
рос 

 
Групи 

 
 
 

Av 

 
M0 

 

SD 2 

 
SD 

 
 

t 
 

Валидна 
хипотеза 

  
 
1 

EГ 5,25 6 0,93 0,97 0,32  
H0 EГ* 5,15 6 1,04 1,02 

КГ 
 

4,75 4 0,83 0,91  
0,45 

 
H0 КГ* 4,60 5 1,40 1,18 

 EГ* 5,15 6 1,04 1,02  
1,43 

 
H1 КГ* 4,60 5 1,40 1,18 

 
 
2 

EГ 5,20 5 0,48 0,70  
0,41 

 
H0 EГ* 5,10 5 0,68 0,83 

КГ 
 

4,75 4 0,83 0,91  
0,55 

 
H0 КГ* 4,60 4 0,68 0,83 

 EГ* 5,10 5 0,68 0,83  
1,72 

 
H1 КГ* 4,60 4 0,68 0,83 

 
 
3 

EГ 4,35 4 1,29 1,14  
0,59 

 
H0   EГ* 4,15 4 1,01 1,01 

КГ 
 

3,75 3 1,36 1,16  
0,29 

 
H0 КГ* 3,65 3 1,07 1,03 

 EГ* 4,15 4 1,01 1,01 1,71 H1 

 

Сравняването на средноаритметичните стойности като 

числова характеристика на централната тенденция в едно 

разпределение (АvЕГ > АvКГ) за всички  контролни работи, 

доказва по-високия среден резултат на учениците от ЕГ. 

Стойностите на дисперсията  (SD2) и 

средноквадратичното отклонение (SD) са по-големи за КГ и 

при шестте контролни работи. Следователно измерената 
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величина Аv се отклонява по-силно от централната за 

разпределението тенденция. Вижда се, че възможностите на 

двете групи класове не са равни, както това може да се 

допусне само на основа на средния успех.  

Сравняването на стойностите на числовата 

характеристика мода, показваща най-голямата абсолютна 

честота на Аv, също дават информация за по-високата 

успеваемост в ЕГ. 

Проверката на статистическата значимост на 

прилаганата методика се осъществи с математико-

статистическа процедура за сравняване на независими 

извадки. Нейната същност се заключава в сравняване 

успеваемостта на ученици, обучавани по различни 

методики, върху едно и също учебно съдържание. 

Основната задача на статистическата обработка е да 

установи дали двете извадки принадлежат на една и съща 

генерална съвкупност. За целта се изчислява t- критерият на 

Стюдънт:  

  

Където:   и - средни стойности на 

извадките 

SD2
1 и SD2

2 – дисперсии на извадките;  

 n1 и  n2 – обеми на извадките 

 При t< tαf       H0; При tαf ≥ t        H1 

Където: H0 – нулева хипотеза; H1 – 

алтернативна хипотеза 
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Ако като резултат от направените изчисления 

нулевата хипотеза се потвърди, може да се смята, че 

извадките принадлежат на една и съща генерална 

съвкупност, т. е използваната методика води до 

несъществени различия в постиженията на учениците. Ако 

нулевата хипотеза се отхвърли, следва, че извадките са от 

различни генерални съвкупности, т.е. използваната 

методика води до статистически значима разлика в 

постиженията на учениците от двете групи.  

Осъщественият качествен и количествен анализ на 

данните от проведените контролни работи показа наличието 

на различия в обема, осмислеността и трайността на 

знанията на учениците от двете групи, както и в уменията за 

прилагането на тези знания в нови ситуации, в полза на 

учениците от експерименталната група. Получените 

стойности на проверяващите величини позволяват да се 

отхвърли нулевата хипотеза и да се приеме, че двете 

извадки не принадлежат на една генерална съвкупност. 

Разликите в резултатите на двете групи класове не се 

дължат на случайни фактори, а на различните методики, по 

които е проведено обучението. 

Статистическата процедура за диагностика доказа, че 

проведеният педагогически експеримент води до 

статистически значима разлика в резултатите от 

обучението.  

Направените изводи ни дават основание да приемем, 

че изходната хипотеза е в достатъчна степен доказана и 

използването на интерактивни методи в обучението по 

химия и опазване на околната среда води до повишаване на 

успеваемостта на учениците. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗВОДИ 

Съвременният образователнен процес е немислим без 

търсене на нови, по-ефективни технологии, които 

допринасят за развитието на творческите способности на 

учениците. Всеки учител има за цел да създаде положителна 

мотивация за учене и развитие на познавателните интереси 

на своите ученици. Учебното съдържание по химия и 

опазване на околната среда осигурява възможност за 

запаметяване на материала, но не развива творческата и 

мисловната дейност на обучаваните. При тези 

обстоятелства учителят трябва да прилага нови подходи и 

методи, които повишават мотивацията и интереса на 

учениците и създават условия за развитие на 

познавателните им възможности, и творческите им заложби. 

Подходящи за целта са интерактивните методи.  

Интерактивните методи създават нови възможности, 

свързани преди всичко с установяване на междуличностно 

взаимодействие чрез осъществяване на диалог в процеса на 

усвояване на учебното съдържание. Между учениците в 

групата възникват определени отношения и резултатът от 

образователната им дейност до голяма степен зависи от 

това какви ще бъдат те. Умелата организация на 

взаимодействието с и между учениците от учителя, на 

основата на подходящо учебно съдържание и с помощта на 

интерактивни методи, форми и техники  се превръща във 

важно условие за повишаване на качеството на обучението 

и учебните постижения на учениците. 

Интерпретацията на резултатите от представеното 

педагогическо изследване позволи да се направят изводи за 
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ефективността от  използването на интерактивни методи в 

обучението по химия и опазване на околната среда в 8 и 9 

клас, като условие за повишаване на успеваемостта на  

учениците. 

В текста на дисертацията след теоретичния анализ са 

направени изводи, които там намират логичното си място. 

Следващите изводи са опит за обобщаване на крайните 

резултати, достигнати след осъществяване на 

педагогическия експеримент. 

1. При обучението осъществено с интерактивни 

методи се реализират на практика идеите залегнали във 

философските учения на конструктивизма, прогресивизма, 

хуманизма, конективизма, както и идеите на 

реформаторската педагогика  -  процесът на обучение да се 

структурира около потребностите на ученика и социалната 

същност на познанието и да се  създават условия за 

социално общуване и творческо взаимодействие при 

конструиране на знания и развитие на умения и 

компетентности. 

2. Осъщественото анкетно проучване с учители и 

ученици показа, че анкетираните имат положително 

отношение към използването на интерактивни методи. 

Учителите са готови да реализират интерактивно обучение, 

независимо че част от тях все още изпитват несигурност и 

съмнения. За учениците интерактивните методи създават 

възможност за по-лесно усвояване на учебното съдържание 

и по-интересно протичане на часовете.  

3. Проведеният педагогически експеримент 

позволява да се направи изводът, че предлаганият 

инвариантен модел на урочна структура, с приоритетно 
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използване на интерактивни методи, е подходящ за 

реализиране в училищната практика. 

4. Разработената и апробирана в обучението по химия 

и опазване на околната среда методическа система от 

урочни фрагменти и самостоятелни уроци е един от 

възможните начини за включване на интерактивните 

методи в процеса на обучение. Резултатите показват, че 

прилагането й води до повишаване на интереса и 

успеваемостта на учениците.   

5. Качественият и количествен анализ на получените в 

хода на педагогическия експеримент резултати потвърди 

по-високите постижения на учениците, обучавани с 

помощта на интерактивни методи.  

6. Педагогическият експеримент доказа, че 

използването на интерактивни методи в процеса на 

обучение по химия и опазване на околната среда оказва 

положително въздействие върху продуктивността на 

учебната дейност на учениците и води до повишаване на 

учебните им резултати. 
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ПРЕПОРЪКИ 

1. Да бъдат разработени и приложени в процеса на 

обучение методически варианти с използване на 

интерактивни методи, адаптирани към различно учебно 

съдържание, както за обучението по химия и опазване на 

околната среда, така и в други предметни области, които да 

осигурят повишаване на активността и успеваемостта а 

учениците.  

2. Да се интегрират интерактивните методи с новите 

технологии, което да доведе до повишаване на интереса на 

обучаемите към съответния предмет и на мотивацията за 

учене .  

3. Да се прилагат нови, включително интерактивни 

методи на обучение, в процеса на обучение на студентите от 

педагогическите специалности във висшите училища. 
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ОСНОВНИ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Проведеното теоретико-експериментално изследване и 

направените изводи очертават приносите на 

дисертационния труд в две направления – теоретично и 

практико-приложно. 

 

Теоретични приноси: 

1 . Обобщена и систематизирана е научна 

информация за основните понятия, свързани с  проблема на 

дисертационното изследване и е направен опит  за 

изясняване на същността и функциите на интерактивните 

методи, с оглед на обучението по химия и опазване на 

околната среда. 

2 . Изведена е авторска дефиниция на понятието 

„интерактивни методи на обучение”, която е потвърдена 

чрез експертна оценка. 

3 . Конструиран е инвариантен модел на урочна 

структура за обучение  с  приоритетно използване на 

интерактивни методи, който е приложен в процеса на 

обучение. 

 

Практико-приложни приноси: 

1. Разработена е система от урочни фрагменти и 

допълнителни уроци от учебното съдържание по химия и 

опазване на околната среда в 8 и 9 клас, в съответствие със 

заложените цели в ДОИ. Част от урочните фрагменти и 

самостоятелни уроци са включени в приложение към 

дисертацията. 
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