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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на заседание на катедра 

„География, регионално развитие и туризъм“ към Факултет природни науки на ШУ 

„Епископ Константин Преславски“, проведено на 15.01.2021 г. (Протокол № КД-01-

06/15.01.2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на заседание на научно 

жури на 09.04.2021 г., от 14.00 часа, в Корпус 1, зала 309 на Ректора на ШУ „Епископ 

Константин Преславски“.  

 

 

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в катедра 

„География, регионално развитие и туризъм“, стая …… на ШУ „Епископ Константин 

Преславски“ 
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
1. Актуалност на изследвания проблем 

Избраният проблем и тема на представения дисертационен труд са актуални и 

значими за усъвършенстване системата на училищното географско образование у нас по 

посока на оценяване/проверка и оценка в образователния процес по география. 

Промените в българското средно образование са свързани с реализиране на 

реформа, насочена към внедряване на нови нормативни документи относно 

организацията на обучението и усъвършенстване на учебното съдържание. Те отразяват 

световните образователни тенденции и са в съответствие с традициите в българското 

образование и съвременните изисквания на гражданското общество. В тях се насърчава 

овладяването на нови знания и умения с цел практическото им прилагане, стимулира се 

изграждането на ценностни отношения и модели на поведение в съответствие със 

съвременното демократично общество и се цели формирането на свободни, морални и 

инициативни личности.  

Актуалността на разглеждания проблем се предопределя от динамиката на 

обществените и образователните промени и от новата образователна парадигма, която 

дефинира необходимата ефективност при реализирането на тестовете като средство за 

постигане на контрола и оценяването на резултатите от обучението, съобразени и 

съотнесени с новите нормативни детерминанти – ДОС (държавните образователни 

стандарти) и учебните програми по география и икономика. 

Изграждането на модерна, ефективна и обективна система за контрол и оценка на 

качеството е едно от най-важните условия за развитието на системата на училищното 

образование. Не може да бъде осигурено качество на образованието, без да съществуват 

надеждни механизми за измерване на постигнатите в образователния процес резултати. 

Това предполага широко застъпване на тестовете както в процеса на оценка на знанията 

и уменията на учениците през учебната година, така и като форма за оценяване на 

входящото и изходящото ниво – измерване на знанията и уменията в началото и в края 

на учебната година. 

Все повече в практиката се прилагат масово използването на тестовото изпитване 

като метод и тестовете като средство за проверка и оценка на очакваните резултати от 

обучението. Пример за това са провежданите държавни зрелостни изпити, а така също и 

национално външно оценяване в IV клас, VII клас и X клас; промяната на учебния план 

и броя на часовете по учебните предмети. На национално ниво вариантите за тестовото 
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изпитване включват стандартизирани въпроси и задачи, но те оформят постигнатите 

резултати при външното оценяване.  

За да се реализира вътрешното тестово оценяване в пряката всекидневна работа 

на учителя по учебните предмети и в частност по география и икономика, подготвят се 

и се прилагат в обучението все повече дидактически/учителски тестове, защото няма 

разработени стандартизирани.  

 

2. Обект и предмет на дисертационния труд 

Обект на изследване: е учебната дейност на ученици от четири училища (три 

средни училища – СУ „Васил Левски“ гр. Дулово; СУ „Йордан Йовков“ с. Окорш и СУ 

„Христо Ботев“ с. Паисиево и една професионална гимназия (Професионална гимназия 

по облекло, обслужване и транспорт (ПГООТ) на територията на община Дулово, област 

Силистра), както и техните учебни резултати в процеса на обучение при апробирането 

на критериално-ориентирани тестове за вътрешно оценяване. 

Предметът на изследване са структурата и съдържанието на тестовите въпроси и 

задачи на различни издателства и авторски тестови варианти за оценяване по география 

и икономика в системата на географското образование VIII – X клас (първи гимназиален 

етап) в целеви, съдържателен и процесуален план. 

 

3. Хипотеза на изследването 

Хипотезата на изследването се обуславя от съждението, че ако се проведе обстоен 

анализ на структурата и съдържанието на учебното съдържание по география и 

икономика в първи гимназиален етап, то тогава ще се осъществи и правилен анализ на 

подготвените тестовите въпроси и задачи за различни тестови варианти и ще бъде 

установено дали са съгласувани и отговарят ли на целите на обучението по география и 

икономика за съответния клас/етап на средното образование. Обстойният системен 

анализ ще позволи и опит за създаване и апробиране на тестови въпроси и задачи за 

обучението по география и икономика в VIII – X клас; както и опит за структуриране и 

прилагане на тестови задачи в електронен вариант в нова образователна среда 

(електронна/дистанционна) и задачи за провеждане на олимпиада по география и 

икономика и подготовка на въпроси и задачи и провеждане на географско състезание по 

география на България със статут на конкурсен изпит, описани в настоящия 

дисертационен труд. 
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4. Цел на изследването 

 

Целта на изследването е теоретически да се изследва проблема за принципите за 

създаването на тестове и тяхното приложение за диагностика на постиженията, като се 

разработи и апробира на регионално/местно ниво модел за приложението на тестовите 

варианти като средство за контрол и оценка на резултатите в системата на „училищно 

географско образование“. 

5. Задачи на изследването 

От основната цел и формулираната хипотеза произтичат задачите на 

изследването. 

Задачите са конкретизирани и детерминирани върху: 

➢ проучване на теоретичните основи относно темата „Структурно- 

съдържателен анализ на тестовите задачи в обучението по география и икономика в 

първи гимназиален етап“ в средното училище.  

➢ анализиране на различни по тип тестови варианти за входно, текущо и 

изходно оценяване;  

➢ ситуационния анализ на тестови варианти на конкурсни изпити на 

университети, за Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и Национално външно оценяване 

(НВО);  

➢ педагогическото наблюдение;  

➢ структурно-съдържателния анализ на учебното съдържание по география 

и икономика в първи гимназиален етап (VIII – X клас);   

➢ създаването и апробацията на авторски тестови задачи в конкретна 

регионална образователна среда. 

 

6. Методи на изследването 

За реализирането на основната цел и задачите на изследването е приложен 

следният инструментариум от теоретични и емпирични методи: 
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Фиг.1. Методи на проведеното научно изследване 

 

7. Структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд е структуриран в увод, четири глави и заключение в обем 

от 408 стр. Към него са приложени допълнителни доказателства за реализираната 

експериментална работа във вид на 1 схема, 128 диаграми, 66 фигури, 88 таблици 

интегрирани в текста и 10 приложения. Списъкът на използваните източници включва 

128 заглавия, групирани в: книги, учебници, монографии, научни студии и статии – 90; 

учебна литература – 16; нормативни документи – 18; електронни източници – 4. 

 

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

УВОД 

 

В увода са обосновани актуалността и значимостта на темата. Определени са 

обектът и предметът, формулирани са работната хипотеза и теоретико-методологичната 

основа на изследването. Посочени са основната цел и свързаните с нея задачи, 

приложените методи на изследване и етапите на реализиране на дисертационното 

изследване. 
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ГЛАВА ПЪРВА 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ ВЪПРОСИ НА ТЕСТОВАТА ФОРМА 

НА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В VIII – X КЛАС 

 

В първа глава са проучени и анализирани теоретичната постановка за 

тестовите задачи в обучението по география и икономика и са анализирани научната 

литература (педагогическо, психологическо, философско и методическо научно 

познание) по изследвания проблем, въз основа на което е изведена концепцията за 

структурно-съдържателен анализ на тестовите задачи в системата на училищното 

географско образование и тяхното приложение в условията на особеностите и 

спецификата на регионалната образователна среда и на  новата образователна парадигма. 

Първа глава е разработена в четири параграфа. 

Първи параграф разглежда съвременните тенденции на образователната 

теория и практика. Те се диференцират в съдържателен, процесуален и функционален 

аспект. Анализира се конструирания модел на системата географско образование, като 

се извеждат външните конструкти за системата, които в съвременната образователна 

парадигма подлежат на стандартизация и се открояват вътрешните като по-гъвкави и 

вариативни в пространствен и времеви аспект, подлежащи на по-силно въздействие по 

отношение на качеството на оценката и проверката в процеса на обучение в конкретна и 

специфична образователна среда. Посочени са някои общоизвестни основни проблеми 

на училищното образование и начини за тяхното решаване, адаптирани към конкретния 

териториален обхват.  

Световният образователен дневен ред е споделена цялостна визия за всички 

национални образователни институции. Световното образование в периода от 2000 до 

2015 година преодолява предизвикателството да увеличи броя на децата посещаващи 

училище. Следващият период е от 2015 до 2030 година като се поставят основите на 

промяната от количествени към качествени измерения.  

На национално ниво в българското образование началото на реформата е 

поставено в периода от 2006 до 2016 година с промените в нормативните документи 

(Закон за предучилищно и училищно образование (ЗПУО), Държавни образователни 

стандарти (ДОС), наредбите за приложение на ЗПУО, Държавните образователни 

изисквания (ДОИ) за структурата и съдържанието на Учебните програми, в които са 

зададени ключовите компетентности и ориентирани към постигане на компетентностния 

подход на обучение в училище. Чрез развитието на деветте ключови компетентности в 
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училище се утвърждава и очакването учениците да придобиват компетентности за 

успешна реализация, а не само да запаметяват и възпроизвеждат знания.  

Водещите проблеми на българското училищното образование посочени от 

годишните анализи за образованието на ЕС се анализират от различните образователни 

институции и се очертават пътища в разкриването на нуждата от промяна главно на 

целите на училищното обучение. Все повече се отчитат усилията за модернизиране на 

системата за образование и обучение, които продължават, но подобряването на нейното 

качество, приложимост за пазара на труда и приобщаващ характер продължава да бъде 

предизвикателство пред българското образование. 

Колкото по-ясно и конкретно и еднозначно са формулирани целите на 

образованието и съпътстващите ги програми и ДОС толкова по постижими биха били 

резултатите от обучението.  

Един от основните проблеми в българското образование е и процеса на оценяване 

(какво, как и защо се оценява). По този начин водещите цели се постигат чрез ясни и 

конкретни критерии и показатели като добре организиран инструментариум за 

измерване и оценяване степента на постижимост на тези цели. 

Важна и неотменна част от всеки процес на оценяване е какво се измерва (и 

оценява съответно), което е свързано с целите на географското образование и как те се 

интерпретират. Друг важен проблем са и самите целите на оценяване и до каква степен 

те се съотнасят и са адекватни на световните тенденции в географското образование и 

прилаганите нормативни документи в българското образование.  

Развитието на географското образование и преодоляването на основните 

проблеми е нормативно зададено чрез прилаганите реформи в образователната система 

и промени в нормативните документи: Закона за предучилищно и училищно образование 

(2016, съобразно терминологията на ЕС) и ДОИ /Държавни стандарти и съответстващите 

им Наредби. С отношение към географското образование са няколко основни положения 

в посочените документи (някои от които са преработени и променени в периода 2016 – 

2020 г.). 

Качеството на образованието в отделните страни в света се оценява чрез 

международни образователни изследвания, които се подготвят и осъществяват от 

организации, представляващи правителствата на група страни, от правителствени и/или 

независими изследователски институти и агенции. Те целят да измерят ключовите 

компетентности, определени в Европейската референтна рамка в няколко области, като 

по този начин предоставят данни за състоянието и развитието на образователните 
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системи и ролята на образователните политики и практики. Позволяват на всяка 

участваща страна да съизмери резултатите си с всяка друга, като отчита различията във 

функционалния контекст.  

Качеството на образованието в България често е обект на дискусии. Темите на 

дискусиите са свързани с неуредиците в системата на образованието или негативните 

резултати от годишни изпити (НВО, ВО, ДЗИ, кандидатстудентски изпити). Те са в 

резултат от обществената реакция на това, което се случва в образованието, но не винаги 

са разширени в тематични дискусии за това какво трябва да бъде българското 

образование, какво трябва и може да се очаква от него и как то да се развива, за да 

посрещне потребностите от учене и знание в България.  

Във втори параграф се анализира тестовата проверка и контрол в образованието. 

Направен е опит за анализ на същността, принципите, структурата и правилата за 

създаване на тестовите задачи за реализиране на качествен учебен процес. 

В настоящия дисертационен труд обстойно са анализирани теориите за същността 

и развитието на дидактическите тестове, а за реализирането на емпиричното изследване 

по темата се използват критериално-ориентираните тестове по география и икономика. 

Дидактическият тест е инструмент, с който се отчита равнището на овладените знания, 

умения и компетентности на обучаваните, техните психофизиологически и личностни 

характеристики. Тестът за проверка и оценка на знания и умения може да се прилага 

успешно както за целите на текущия контрол, така и за входяща и изходяща диагностика 

по учебния предмет.  

В проучената литература като основни критерии за оценка на качеството на 

тестовете и тестовите задачи са посочени обективност, надеждност и валидност 

(съдържателна, критериална, конструктна). Към тях се добавят критериите сравнимост, 

балансираност, специфичност, икономичност, практичност, дискриминативна сила на 

задачите, стандартизация, обратно влияние върху обучението, автентичност, полезност 

и редица други (Стоянова, 1996; Бижков, 1996; Иванов, 2012; Кожухарова, 2013). 
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Фиг. 2. Основни характеристики на дидактическите тестове (по Бижков, 4: 59-64) 

 

В изследването обстойно е проучен и анализиран модел за създаване на тестове 

като инструмент за оценка на постиженията на учениците на доц. д-р Пенка Кожухарова, 

ШУ (2013) осъществен с различни учители като практически семинар. Практическият 

модел е взаимстван и при създаването на трите модела за подготвяне на видовете тестови 

варианти по география и икономика в дисертационната разработка. Представени са 

етапите, през които преминават дейностите по създаването на тестове за 

стандартизирани оценявания: „определяне и конкретизиране на целта на измерването; 

съставяне на тест-спецификация; създаване на тестови задачи; апробация на теста; 

анализ на качествата на отделните задачи; втора апробация; анализ на качествата на теста 

след втората апробация; определяне на стандартите за оценка; подготовка на теста за 

масова употреба“. 1 

От проучената и обстойно анализирана литература за видовете формати на 

тестовете в настоящата дисертационна тема са разгледани няколко водещи 

класификации, които намират широко приложение по учебния предмет география и 

икономика. В основните видове класификации се разграничават два вида: тестовите 

формати между задачи, чието вярно решение се избира от зададени варианти на отговор 

(формати с избираем отговор, затворени) и задачи, чието решение се конструира 

самостоятелно (формати със свободен отговор; отворени; конструктивни формати).2  

 
1 Кожухарова, П. (2013). Тестът като инструмент за оценка на постиженията на учениците. – В: Семинар с учители в 

кур. к-с „Св.. Константин и Елена“, Варна.//www.pedagozi.bg. 
2 Стоянова, Ф. (1996). Тестология за учители. София: „Атика“. с.46. 

•показва степента на независимост на провеждането и резултатите 
от  техния автор

обективност

•показва степента на точност на създаването на използвания тестнадежност

•- релевантност, значимост;

•- балансираност;

•- специфичност

валидност

сравнимост

икономичност

други характеристики

показва степента на точност, с която измерва това, което трябва да 
измерва:съдържателна, критериална,конструктивна

разходи, необходими за размножаване, разход на време при провеждане на 
теста, на времето на проверка

резултатите  на рачлични ученици и училища се сравняват и върху тази основа 
да се правят съдържателни изводи, вземат се управленски решения
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Фиг. 3. Класификация на тестовете (по Ф. Стоянова, 103:46) 

 

В настоящата дисертационна тема са проучени и анализирани различни 

класификации на видовете тестове, които представят различни структури на тестовете 

според основния критерий.  

таблица 1. Типология на дидактическите тестове (по Дерменджиева, 28: 378) 

 

По Г. Бижков (1992) По П. Радев (1997) 

Стандартизирани и нестандартизирани Тестове за постижения  

Тестове за постижения Тестове, направени от учителя 

Диагностични тестове Стандартизирани 

Предварителни/сортировъчни тестове Целеви тест 

Процесуални/формиращи тестове Тестове – есе 

Заключителни тестове Тестове за бързина 

Групови и индивидуални тестове Тестове за сила 

Нормативни и критериални тестове Диагностичен тест 

Дидактически според съдържанието Тест за готовност 

Тестове за диагностика на практически умения Тест за представяне 

Дидактически тестове, свързани с конкретен 

учебник 

 

Дидактически тестове според начина на 

провеждане 

 

Адаптивни компютърни тестове  

Други видове  

Тестови батерии и серии от тестове  
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таблица 2. Типология на въпросите и задачите (по Дерменджиева, 28: 379) 

 

Класификационни схеми/видове въпроси и задачи 
1. Според начина на отговаряне /Торндайк и др./ 

1.1. със свободен отговор 

1.2. със структуриран отговор 

2. Диадична класификация /Рап/ 

2.1. структурирани отговори 

2.1.1. с множествен изборен отговор 

2.1.2. за съотнасяне и преобразуване 

2.1.3. с алтернативни отговори 

2.2. свободни отговори 

2.2.1. за допълване или с кратък отговор 

2.2.2. със свободен отговор 

2.2.3. кратки съчинения 

Схема на Хербинг за обхващане на когнитивните цели на обучението 

3.1.  Задачи със свободен отговор 

3.1.1. Задача-въпрос 

3.1.2. Задача за допълване 

3.1.3. Задачи за асоциация 

3.1.4. Задачи, изискващи свободно изказване 

3.1.5. Задачи за редукция 

3.1.6. Задачи за разширяване на отговора 

3.2. Смесени задачи 

3.2.1 задачи с двукратен отговор 

3.2.2. Задачи за корекция 

3.2.3.Задачи за подобрение 

3.2.4. Задачи за обосновка на избора 

3.2.5. С изборен отговор, но с изискване самостоятелна обосновка 

3.2.6. задачи за преобразуване 

3.3. задачи със структуриран отговор 

3.3.1. задачи с избор на два отговора 

- за оценка на верността на съдържанието 

- за оценка на верността на формата 

- за оценка на най-подходящия отговор 

3.3.2. задачи за избор на повече отговори 

- за избор на верния отговор/неверния 

- за избор на най-добрия/най-лошия 

- за избор на няколко верни/неверни 

3.3.3. задачи за съотнасяне 

4. Типологичен според Рютер 

4.1. Открити въпроси и задачи 

4.1.1. За свободно съчинение 

4.1.2. За тълкуване 

4.1.3. За асоциация 

4.2. Полуоткрити въпроси и задачи 

4.2.1. Със свободен отговор 

4.2.2. Полуоткрити асоциативни въпроси и задачи 



13 
 

4.2.3. Полуоткрити задачи  за допълване 

4.2.4. Полуоткрити задачи за заместване 

4.2.5. За самостоятелно конструиране 

4.2.6. За преобразуване 

4.3.  Закрити въпроси и задачи 

4.3.1. За идентификация 

4.3.2. С алтернативни отговори 

4.3.3. С изборни отговори 

4.3.4. С асоциативни изборни отговори 

4.3.5. С асоциативни отговори за допълване 

4.3.6. С изборни отговори  за заместване 

4.3.7. С изборни отговори за разширяване 

4.3.8. С изборни отговори за съотнасяне 

4.3.9. С изборни отговори за преобразуване 

4.3.10. Задачи-заместители 

 

таблица 3. Видове тестови задачи (по Кожухарова, 52) 

Тестови задачи 

1. Открити въпроси и задачи 

1.1. Въпроси и задачи за свободно съчинение 

1.2. Въпроси и задачи за тълкуване 

1.3. Въпроси и задачи за асоциация 

2. Полуоткрити задачи 

2.1. Със свободен отговор 

2.2. Полуоткрити асоциативни въпроси и задачи 

2.3. За допълване 

2.4. За заместване 

2.5. За самостоятелно конструиране 

3. Структурирани задачи 

3.1. С множествен изборен отговор 

3.2. За идентификация 

- за проста идентификация 

- за сложна идентификация  

3.3. За съотнасяне 

- за непълно съотнасяне 

- за пълно съотнасяне 

4. Смесени задачи  

4.1. За множествен изборен отговор чрез попълване 

4.2. За преобразуване и допълване 

 

 Задълбоченият анализ на тестовите варианти в проучената литература (Г. 

Бижков; Ф. Стоянова; Р. Гайтанджиева; А. Дерменджиев; Л. Цанкова; А. Иванов и др.) 

свързана с разгледаната тематика позволява да се открият и изведат подробно същността 

и правилата при създаването им, които повишават и качествата на тестовите задачи. 
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Българският опит в съставянето, приложението и популяризирането на 

географски тестове с мултимедийно съдържание е силно ограничен (https://geograf.bg/).  

В практиката на провеждането на редица географски състезания и фестивали и 

националната олимпиада по география през последните няколко години се прилагат 

мултимедийни тестове. Най-масово използваният способ за представянето им е на 

основата на „Power Point“ презентации. Възможно е обаче, особено при използването на 

функционалността на редица платформи за електронно обучение, като Moodle, 

Blackboard, SmarTest, Google Forms и др., да бъдат съставяни електронни тестове, в които 

да се включват и въпроси с мултимедийно съдържание – основани на картографско 

изображение или снимков материал. 

Във трети параграф са представени тестовите задачи в обучението по география 

и икономика. Акцентира се на организационно-методическата дейност в обучението 

по география и икономика в теоретичен и методически аспект. 

В обучението по география и икономика тестовете дават реална възможност да се 

измерят резултатите от усвояването на определено учебно съдържание, но когато се 

прилагат не самоцелно, а в система – обмислено, прецизирано, дидактически правилно. 

Тестовете дават възможност да се констатират и оценят знанията, уменията и 

отношенията на учениците, т. е. тяхната географска грамотност, компетентност и 

изградени модели на поведение.  

Според А. Иванов правилата за създаване на тестовете в частност и на географски 

тестове се извършва по определени общи и специфични принципи. Принципите са част 

от методологията на изготвянето и използването на тестовете като специфична форма на 

контрол на занията и уменията. Методологията освен принципите обхваща и формите и 

методите на подготовка, организация, провеждане и оценка на тестването на знанията и 

уменията на обучаваните.  

Географските тестове се групират на видове в зависимост от избран признак или 

тип. Тестовете се делят на видове по: цел на провеждане на теста; процедура на съставяне 

и обхват; по предназначение; според учебното съдържание; мястото в учебния процес; 

според спецификата на тестовите задания. 

Според приложения признак се оформят видовете тестове: 

1. Според степента на приложимост и начина на създаване. 

1.1. Стандартизирани;  

1.2. Нестандартизирани (неформални);  

2. Според мястото в учебния процес. 

https://geograf.bg/
https://www.smartest.bg/
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2.1. Формиращи тестове – обхваща раздел, глава, модул. 

2.2. Входящ тест – входно ниво, начален тест. 

2.3. Текущи (процесуални) тестове – урочни тестове, тематичен, модулен тест, 

диагностични тестове. 

2.4. Заключителен тест – тест за формиране на крайна оценка, изходящ тест3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(49:111) 

Фиг.5. Класификация на тестовете по география и икономика   

 

С. Дерменджиева, (2010:380) оформя най-приложимите в обучението по 

география и икономика четири основни форми на географските тестове – закрити, 

открити, задачи за установяване на съответствия и установяване на причинно-следствени 

връзки.   

1. Закрита форма на формулиране на въпроси в теста.   

Въпрос: Кое определя/Кои са ……? Отговор: Оградете верния/верните отговор/и. 

2. Открита форма на задаване на въпроси. Довършване на твърдение.  

3. Установяване на съответствие. Установете съответствие, потвърдете или 

отхвърлете твърдението. 

4. Установяване на причинно-следствени връзки. Попълнете…, сравенете…, 

степенувайте…, подредете …, в каква последователност.4 

 
3 Иванов, А. (2012). Географските тестове – същност, специфика и практика на географските тестиране. 

София: Делфи. с.105. 
4 Дерменджиева, С., Събева, П., Димитрова, Б. (2010). География и образование. Методика на обучението 

по география, I част. В. Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“. с. 380. 

Географски тестове
(в хода на учебния процес)

Начални тестове
(входящи)

за готовност за 
обучение

за владеене на 
новия материал

Формиращи 
тестове

(процесуални)

текущи 
критериални

урочни тематични модулни

диагностични

Заключителни
(изходящи)

нормативно 
ориентирани

критериално 
ориентирани
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Качеството на географските тестове се определя от оценката по три основни 

показателя – трудност на теста; надеждност на теста; валидност на теста. 5  

Създаването на тестовите задачи е организирана и се извършва по определени 

правила. Всеки специалист по разработката на тестове и тестови задания спазва общи 

правила и изисквания. В процеса на работата се формират и специфични стилове за 

подготовка на тестовете. 

Методологическите принципи при конструирането на тестовите задания 

включват:  

▪ Организационно-методически изисквания; 

▪ Каква и коя част от учебното съдържание ще се проверява; 

▪ Избор на формата на въпросите, продължаване на твърдение и задача. 

В четвърти параграф са представени методическите аспекти на формиране на 

компетентностите и уменията в контекста на тестовите задачи и варианти. Възможности 

за формиране на компетентности на примера на различни тестови задачи.  

Географската компетентност на учениците се възприема като триединство от 

процесно-обектни знания; дейностни умения и оценъчни навици за ориентиране в 

обкръжаващата действителност на локално, регионални и глобално ниво. 

Компетентността се изразява в свойството на личността да организира и използва вече 

усвоените знания и умения с цел решаване на поставена задача и ефективно, адекватно 

поведение в конкретна ситуация. Най-високо равнище на подготвеността на обучаваните 

е формирането у тях на познавателни (когнитивни) умения и способности. Чрез 

тестовите задания се проверяват уменията и способностите на тестваните, свързани с 

мисленето и придобиване на нови знания. Тестовите задания за разкриване на 

познавателни умения са свързани с използването и интерпретирането на наученото, 

разбирането, използването на факти, закони и закономерности за самостоятелно 

анализиране, сравняване, обобщаване и формиране на определени съждения, изводи, 

оценки, свързани с географското знание. На това равнище, в зависимост от целите се 

обособяват различни типове тестови задания: 

➢ за анализ; 

➢ за сравнение; 

➢ за разкриване на причинно-следствени връзки и зависимости; 

➢ за синтез; 

 
5 Иванов, А. (2012). Географските тестове – същност, специфика и практика на географските тестиране. 

София: Делфи. с. 83 – 91. 
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➢ за обобщение; 

➢ за оценка; 

➢ за прогнозиране. 

Уменията да се прави анализ, синтез, обобщение и изводи са творчески умения, 

формирани като краен резултат от подготовката в различни видове видове и степени 

учебни заведения. 

Прилагането на тестовите въпроси и задачи, позволяват да се диагностицират и 

оценят както знанията и уменията на учениците чрез съответния контрол, така и степента 

на качеството на знанията и уменията, но и способността за тяхното прилагане при 

решаване на типове задачи, което е пряко свързано с усвоените ключови географски 

компетентности. 

 
ГЛАВА ВТОРА 

УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В ПЪРВИ 

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (VIII – X КЛАС) 

 

Във втора глава е направен анализ на учебното съдържание по география и 

икономика в първи гимназиален етап (VIII – X клас). Главата е структурирана в три 

параграфа.  

В първи параграф са представени дидактическите основи на обучението по 

география и икономика в първи гимназиален етап (VIII – X клас). 

Проучена и анализирана е структурата на дидактиката на географията 

представена от С. Дерменджиева. За да се преподава успешно, трябва да се познават 

добре отделните компоненти на модела, методиката и технологията за работа с тях, да се 

умее да се прилагат усвоените знания в различни учебни ситуации. 
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Фиг.6. Структура на Методика на географското образование (28:10) 

 

Учебното съдържание по география и икономика, целите, средствата, методите, 

технологиите, възрастовите особености обособяват формите на организация на 

обучението.  

Учебното съдържание в обучението по география и икономика включва 

изучаването на континентите и океаните, което е свързано с опознаване на страни и 

Усвояване и формиране 

 

Основни знания 

 
Основни умения 

 

за стратегията на обучение в даден 

клас и свързания с нея модел на 

обучение 

за неговите компоненти: учебна 

програма, учебник и книга за 

учителя 

за мястото на всеки един от 

училищните курсове в системата на 

географското образование в 

средното училище 

за възприемане и осмисляне на изходните 

постановки, определящи стратегията на 

обучение в даден клас 

за разкриване на мястото на училищния курс 

в системата на географското образование – на 

връзките между отделните курсове 

за работа с основните компоненти на модела - 

учебна програма, учебник и книга за учителя; 

за проучване и оценяване на главната цел и 

подцелите на обучение 

 

за анализ на структурата, логическата 

последователност и състава на учебното 

съдържание 

за анализ на методически разработки на 

урочни единици в книгата на учителя 

за самостоятелна разработка на урочни 

единици за нови знания, за дейност, за 

обобщение 

Цел 

Методика на географското образование 

(Дидактика на географията) 
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региони, на народи и култури. в голяма степен от учителя, от неговото педагогическо 

майсторство.  

Изучаването на природната география, на природния облик на Земята означава 

усвояване на учебно съдържание с теоретико-обобщаващ характер и е характерно за 

курса по география и икономика в VIII клас. Отличаващите се с по-висока степен на 

сложност и абстрактност знания са по-трудни за възприемане, но тяхното осмисляне 

допринася за обяснението на редица процеси, явления, закономерности, които ни 

заобикалят.  

Изучаването на световното пространство в глобален и регионален план е 

характерно за курса по география и икономика в ІХ клас. Предвид тенденцията на 

икономизация на обучението по география и икономика е необходимо разбиране и 

осмисляне съдържанието на редица икономически понятия, на общи производствени и 

стопански процеси, на особености и характеристики на икономическата политика. 

Усвояването на знания за родната страна и родния край повишава 

интелектуалната и емоционалната активност на учениците, защото е пряко свързано с 

географската действителност, в която те живеят и е характерно за курса по география и 

икономика в Х клас. Всяко познание за близките, непосредствено заобикалящи ни 

обекти и явления е интересно, тъй като в много случаи е сетивно доловимо и практически 

приложимо. 

Географското образование в гимназиалният етап е обособено в две относително 

самостоятелни подсистеми – на първи и на втори гимназиален етап. Всяка от двете 

подсистеми се характеризира с определени особености, но между тях има 

системнообразуващи връзки и вътрешнопредметни взаимодействия, което обуславя 

целостта им. Това е продиктувано от необходимостта успоредно с овладяването на 

образователния минимум от всички ученици, да се предоставят големи възможности за 

избор в подготовката последните години на средното училище, свързани преди всичко с 

професионалното ориентиране за голяма част от тях.  

Във втори параграф е представен ситуационен анализ на учебното съдържание 

по география и икономика в учебните програми в първи гимназиален етап (VIII – X клас). 

Основните насоки на ситуационния анализ на учебното съдържание по география и 

икономика в учебните програми в първи гимназиален етап (VIII – X клас) са 

систематизирани чрез: 

▪ Нормативни документи (ЗАКОН за предучилищното и училищното 

образование; ДОС; Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка; 

https://www.mon.bg/upload/16753/nrdb5-2015_OPP_280918.pdf
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за 

общообразователната подготовка; Учебна програма за VIII клас; Учебна програма за IX 

клас; Учебна програма за X клас; 

▪ Учебно-методически комплект (учебник, електронен учебник, 

тематични/работни листове/учебна тетрадка/електронни ресурси по география и 

икономика за X клас, книга за учителя); 

▪ Информационно-методически ракурси (новости в методиката на 

обучението по география и икономика в първи гимназиален етап). 

Областите на компетентност, очакваните резултати от обучението (знания, 

умения и отношения) и връзката им с отделни ключови компетентности, отнасящи се до 

обучението в VIII клас, включват: 

 

таблица 4. Очаквани резултати от обучението за постигане на общообразователна 

подготовка в края на класа (VIII клас) 

 

Ситуационният анализ на нормативната документация, свързана с усвояването 

на знания, умения и компетентности в обучението по география и икономика в IX клас 

оформя специфичните цели на обучението.  

Области на 

компетентности 

Знания, умения и отношения 

Планетата Земя Доказва с примери кълбовидната форма и движенията на Земята.  

Прави изводи за влиянието на формата на Земята и движенията ú върху 

протичащите явления и процеси в природата и живота на човека.. 

География на 

природата 

Характеризира геосферите и природните комплекси. Оценява 

природноресурсния потенциал на Земята. Дефинира идеята за устойчиво 

развитие и обяснява глобални проблеми 

Географска 

информация 

Идентифицира и локализира географски обекти по карта. Интерпретира 

географска информация от различни източници. Представя географска 

информация в различни форми. 
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Фиг. 7. Специфични цели по география и икономика (26:8) 

 

Ситуационният анализ на нормативната документация определя в X клас да се 

изучава системен курс по география на България. В съответствие с основните цели на 

училищното образование е и специфичната цел за обучението по география на България: 

да продължи формирането на ценности за отговорност, толерантност и уважение към 

културното многообразие от позицията на граждани на България, Европа и света. ДОС 

за обучението по география на България детерминира специфичния и традиционен за 

географията алгоритъм за характеризиране – географско положение и граници, природни 

компоненти и области, демографска ситуация, държавно устройство управление, 

стопанство и социално-икономически райони на планиране. Определен е и алгоритъм 

при изучаване на районите на планиране в България. Акцентирано е върху оценяването 

на географското положение и граници, природните ресурси и демографската ситуация. 

Специфичната цел на обучението за първи гимназиален етап е да се продължи 

усвояването на система от географски знания за географското положение, природата, 

населението, селищата, стопанството и районите в България, което е отражение и 

онтодидактическата рамка за алгоритъма при очакваните резултати.  

 

Да се формират ценности: интерес към 
географското знание; коментиране на 
проблемите и съвременните тенденции в 
развитието на стопанството, на 
уникалното в природния, демографския и 
стопанския облик на страни, типични 
представителки на региони в света.

Да продължи формирането на 
географската култура на учениците 
като част от тяхната обща култура за 
пространството на глобално, 
регионално и национално ниво.

Да се формират модели за разумно 
поведение в географското 
пространство.

Да се усвои система от географски 
знания за: политическата и социално-
икономическата организация на 
обществото, регионите в света и 
страните в тях.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

Да се формират умения за: идентифициране и локализиране на географски и 
икономически обекти по карта, интерпретиране на географска и икономическа 

информация от различни източници, генериране и представяне на географска и 
икономическа информация в различни форми. 
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Учебни програми по география и икономика са водещ нормативен документ при 

усвояването на учебното съдържание и се отличават със следните особености: 

интегрирани са спрямо Европейската референтна образователна рамка и изискванията 

на международните документи за обучението по география и икономика; представена е 

само главната цел на географското обучение; в съдържанието си включват очакваните 

резултати от обучението за постигане на общообразователната подготовка в края на 

класа по области на компетентности – за знания, умения и отношения; учебното 

съдържание е декомпозирано по три компонента – теми, компетентности като 

очаквани резултати от обучението и нови понятия; представено е препоръчително 

процентно разпределение на задължителните учебни часове за учебната година; 

откроени са специфичните методи и форми на оценяване на учениците; има 

обстойна рамка за дейностите за придобиване на ключовите компетентности; 

представени са междупредметните връзки по ключови компетентности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.8. Структура на учебна програма по география и икономика 

 

 

 

 

Кратко 
представяне на 

учебната 
програма

Очаквани 
резултати от 
обучението 

(декомпозирани 
стандарти)

Учебно 
съдържание 

(теми, очаквани 
резултати от 

обучението, нови 
понятия)

Препоръчително 
процентно 

разпределение на 
задължителните 
учебни часове за 

годината

Специфични методи 
и форми за 

оценяване на 
постиженията на 

учениците

Дейности за 
придобиване на 

ключовите 
компетентности и 
междупредметни 

връзки
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В трети параграф е направен контент-анализ на учебното съдържание по 

география и икономика в учебниците  в първи гимназиален етап  (VIII – X клас). Контент-

анализът на учебното съдържание по география и икономика в учебниците протича в 

определана последователност: 

1.  Анализирани са утвърдените учебници и учебни комплекти, които се 

използват в системата на училищното образование (от VIII до X клас ), от уч. 2017 – 2018 

г.; уч. 2018 – 2019 г. и уч. 2019 – 2020  година. 

2. Подготвяне на тематични таблици с одобрените учебници за съответната 

учебна година. 

3. Съпоставка по теми между учебна програма и учебник в табличен вид. 

4. Типология на урочните единици по учебниците География и икономика за 

VIII клас, IX клас и Х клас (общообразователна подготовка) и представяне под формата 

на фигури. 

При анализа на учебниците по география и икономика в първи гимназиален етап 

VIII – X клас, във връзка с тяхното учебно съдържание и основни типове урочни единици 

се прилагат конкретни критерии за анализ въз основа на учебните програми.  

Първата група критерии са ориентирани към учебното съдържание съгласно 

НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г., която регламентира ДОС за общообразователната 

подготовка по отношение на: главната цел и подцелите на обучението. При всички 

учебници за първи гимназиален етап (VIII – X клас) се установява съответствие с 

главната цел на обучението по география и икономика и съдействие на учебното 

съдържание за нейното реализиране. 

Втората група критерии оценява структурата на учебниците в системата на 

обучение по география и икономика в първи гимназиален етап (VIII – X клас) по 

съответната скáла .  

➢ 4: пълно съответствие между учебника и съответния критерий; 

➢ 3: несъществени отклонения от съответния критерий; 

➢ 2: пропуски и отклонения от съответния критерий, част от които са съществени; 

➢ 1: съществени системни пропуски и отклонения от съответния критерий.  
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таблица 5. Критерии за оценяване на учебници 

 

Критерии Учебници  

VIII клас 

Учебници  

IX клас 

Учебници  

X клас 

1* 2* 3* 4* 1* 2* 3* 4* 1* 2* 3* 4* 5* 

Съответствие между 

структурните 

компоненти на 

учебника и темите на 

учебната програма 

3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 

Наличие на справочен 

апарат 

3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 

Наличие на апарат за 

ориентиране 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Наличие на апарат за 

организираве на 

усвояването 

4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 

(10:155) 
 

1*изд. ИК ,,Анубис ООД“ (VIII клас); ООД „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ (правоприемник 

на ИК ,,Анубис ООД“ (IX клас); ООД „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ (X клас). 

2*изд. „Архимед 2“ ЕООД. 

3*изд. „Булвест 2000“ ООД (VIII клас); „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

(правоприемник на „Булвест 2000“ ООД (IX клас); ООД „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ (X клас). 

4*изд. „Просвета-София“ АД (VIII клас, IX клас, X клас).   

5*изд. СД ,,Педагог 6“ – Делев, Луизова и сие, 2019 (X клас). 

Всички учебници следват учебната програма и предлагат заложените в нея видове 

уроци в препоръчаните съотношения. Учебниците съответстват на целите на обучението, 

регламентирани в учебната програма за съответния клас, и на очакваните резултати от 

урочната тема. Характеризират се с достъпност, яснота и точност на езика и стила на 

изложение. Наситени са с методологични (правила, алгоритми), емпирични (факти, 

географска номенклатура) и теоретични (понятия, принципи, закономерности, 

причинно-следствени връзки) знания. Осигуряват възможности за самостоятелно учене 

и творческа дейност чрез различните рубрики (въпроси и задачи, задачите към уроците 

за дейности, кратка творческа задача, помислете и отговорете, проверете какво научихте 

и др.). 
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ГЛАВА ТРЕТА 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЕН МОДЕЛ НА ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ И 

ВАРИАНТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

 

В трета глава е представен структурно-функционален модел на тестовите 

задачи и варианти в обучението по география и икономика. Главата е структурирана 

в три параграфа.  

В първи параграф е представена концептуална рамка на изследването. 

Диагностичното изследване е ориентирано основно към актуалността на 

проблематиката за важното значение и постоянното прилагане на контрола в 

съвременния учебен процес по география и икономика и пряко свързаните с него 

проверка и оценка в контекста на нов стандарт за учебно съдържание, нова учебна 

програма, нова наредба за оценяване, нови стратегии. Акцентът е върху възможностите 

за прилагането на съвременни методи, които позволяват да се разнообразят начините за 

контрол, да се диагностицира и оцени както степента и качеството на знанията и 

уменията на учениците, така и способността за тяхното творческо прилагане в различни 

учебни ситуации. Всичко това изисква, както научна, така и практическа подготовка, 

свързана с обогатяване и усъвършенстване на академичната, педагогическата и 

административната компетентност на учителя по география и икономика за анализ на 

променливите и прилагането на различни видове контрол в отделните класове. 

Изследването на състоянието на процеса на обучение по география и икономика 

чрез прилагането на тестовата форма на оценяване се извършва въз основа на анализ 

на действащата учебна документация, наблюдения и анкетно проучване по време на 

констатиращия подетап, който се реализира с ученици от средните училища на 

територията на община Дулово, а именно СУ „Васил Левски“ град Дулово, област 

Силистра, Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт (ПГООТ) град 

Дулово, област Силистра, СУ „Йордан Йовков“ село Окорш, област Силистра и СУ 

„Христо Ботев“ село Паисиево, област Силистра.  

Представеният структурно-функционален модел включва разработване и 

апробиране на регионално/местно ниво на тестови задачи и варианти в обучението по 

география и икономика. като средство за контрол и оценка на резултатите на учениците. 

Той заема централно място в дисертационния труд и е пряко свързан с целта и 

хипотезата. 

Разработеният модел е пряко свързан с нормативните документи:  
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1. ДОС за общообразователна подготовка като съвкупност от изисквания за 

резултатите от обучението по всеки общообразователен учебен предмет и определя 

компетентностите – знания, умения и отношения, които се очакват като резултати от 

обучението по учебния предмет в края на всеки клас/етап от съответната степен на 

образование. 

2. Учебна програма по география и икономика в първи гимназиален етап. 

3. НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението 

на учениците. 

Вариантите, които предлагаме като модел на обучението по география и 

икономика и приложение на тестовите въпроси и задачи като форма на оценяване могат 

да се оформят като: 

1. Първи вариант с приоритет на тестове за проверка и контрол на знанията, уменията и 

компетентностите на входно, текущо и изходно ниво на знанията на учениците. 

2. Втори вариант с приоритет на създаване и апробиране на тестови задачи в 

електронен вариант в нова образователна среда (електронна/дистанционна) чрез 

електронни тестове (Google Forms/Google Classroom – платформа за създаване на 

тестове и формуляри, част от пакета услуги на Google). 

3. Трети вариант с приоритет на създаване и приложение на тестови въпроси по 

география и икономика за провеждане на общински кръг на национална олимпиада в 

СУ „В. Левски“ гр. Дулово и географско състезание за кандидат-студенти в ШУ 

„Епископ. Константин Преславски“ гр. Шумен. 

Критериите и показателите, които са водещи при анализа на резултатите от 

приложените тестови форми се оформят в таблица 6:  
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таблица 6. Критерии, показатели и инструментариум за анализ на резултатите 

на учениците 

Критерии Показатели Параметри/Равнища 

 и скала 

Инструментариум 

1. Знания:  

знаене  

разбиране  

приложение  

анализ  

синтез 

оценка 

Пълнота 

Точност  

Обобщеност 

I група – скала за отчитане 

5,5 – 6 

II група – скала за отчитане 

4 – 5 

III група – скала за 

отчитане 3 – 3,5 

IV група – скала за 

отчитане 2- 2,5 

 

Тест 

Анкета 

2. Умения 

проучване  

разсъждение 

аргументация 

вземане на решения 

Пълнота 

Точност  

Обобщеност 

I група – скала за отчитане 

5,5 – 6 

II група – скала за отчитане 

4 – 5 

III група – скала за 

отчитане 3 – 3,5 

IV група – скала за 

отчитане 2- 2,5 

Тест 

Анкета 

Диагностично 

наблюдение 

 

3. Компетентности 

творческо прилагане в 

различни учебни ситуации 

Пълнота 

Точност  

Обобщеност 

I група – скала за отчитане 

5,5 – 6 

II група – скала за отчитане 

4 – 5 

III група – скала за 

отчитане 3 – 3,5 

IV група – скала за 

отчитане 2- 2,5 

Тест 

Анкета 

 

Във втори параграф е конкретизирана изследователската концепция като 

етапи, и инструментариум. 

Изследването по темата се осъществи в три етапа: теоретично изследване, 

педагогически експеримент и обобщаване на резултатите.  

➢ Първият етап обхваща проучване на литературата по проблема, уточняване 

на понятийно – терминологичния апарат, изграждане на работния модел.  

➢ Вторият етап се осъществи в реалния учебен процес в два подетапа:  

 - констатиращ подетап, чиято основна цел е да установи началното ниво на 

знанията на учениците и мнението на учителите по темата;   

 - обучаващ подетап, който има за цел да проведе педагогическия експеримент.   

➢ Третият етап е свързан с обобщаване резултатите от педагогическия 

експеримент, формиране на изводи и окончателно оформяне на изследването.   
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Фиг. 6. Етапи на изследването 

Основните задачи, които са решени са свързани със: проучване и анализ на 

педагогическата теория и практика по проблема, анализ и проверка на методите на 

изследване, анализ, апробиране и корекции на отделни компоненти на 

експерименталната методика, уточняване на организацията на изследването и 

апробиране на диагностичния инструментариум и на методите за анализ на получените 

резултати.  

В основното емпирично педагогическо изследване бяха обхванати 618 

ученици. VIII клас – 215 ученици; IX клас – 200 ученици; X клас – 203 ученици. 

Вариантите, които предлагаме като модел на обучението по география и 

икономика и приложение на тестовите въпроси и задачи като форма на оценяване са 

представени на фиг. 7, фиг. 8 и фиг. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.7. Структура на учебния модел – етапи на първи вариант 

Първият етап обхваща проучване 
на литературата по проблема, 
уточняване на понятийно –
терминологичния апарат, 
изграждане на работния модел. 

Вторият етап се осъществи в 
реалния учебен процес в два 
подетапа:

констатиращ подетап, чиято 
основна цел е да установи началното 
ниво на знанията на учениците и 
мнението на учителите по темата; 

обучаващ подетап, който има за цел 
да проведе педагогическия 
експеримент.

Третият етап е свързан с 
обобщаване резултатите от 
педагогическия експеримент, 
формиране на изводи и окончателно 
оформяне на изследването.
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Фиг.8. Структура на учебния модел – етапи на втори вариант 

 

 

Фиг.9. Структура на учебния модел – етапи на трети вариант 

 

В изследването е направен опит да се верифицира приложимостта на тестовите 

задачи в обучението по география и икономика в първи гимназиален етап като качествен 

метод за контрол и оценка на ученическите постижения. Прави се опит за проследяване 

на ефекта му по отношение на постигане на учебните цели на учебния предмет, 

развиване на ключови компетенции у учениците, мотивация за обучение и устойчивост 

на резултата. За целта са описани учебни модели и са приложени различни тестови 
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варианти (от авторски колективи на учебниците по география и икономика в първи 

гимназиален етап и собствени ресурси, създадени за целите и задачите на настоящата 

дисертационен труд) за проверка и оценка на различни нива по време на обучението по 

география и икономика, които демонстрират по какъв начин модела може да бъде 

приложен в конкретен учебен процес.  

 В трети параграф са представени примерни конструкти за приложение към 

конкретно учебно съдържание. 

Представени са три модела за обучение в общообразователна подготовка (ООП) 

по география и икономика в VIII, IX и X клас и приложена тестова проверка и оценка на 

знанията и уменията на учениците на трите равнища (входно равнище, текущо и изходно 

равнище) представено е като експеримент 1.  

Три модела за тестови задачи в електронен вариант в нова образователна среда 

(електронна/дистанционна) чрез платформата „Google Forms“ – за създаване и решаване 

на тестове онлайн в IX клас /същите паралелки, обучаващи се по новата учебна програма 

през уч. 2019 – 2020 г. и е представено като експеримент 2.  

Експериментите в обучението по география и икономика са правени паралелно в 

профилирани и непрофилираните паралелки в средните училища с отчитане различните 

постижения на учениците. Като методи за изследване са използвани основно тестиране, 

изследване в действие и наблюдение, а като инструменти – тестове, анкети, 

самооценяване. 

Два модела за подготовка на тестови въпроси и задачи за провеждане на 

общински кръг на олимпиадата по география и икономика в състезателна група в VIII 

клас и IX клас, представени като експеримент 3.  

Един модел за подготвянето, апробиране и отчитане на резултатите от тестовите 

въпроси и задачи за провеждането на състезанието по география на България на ШУ„ 

Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен, изнесено в училищата като иновативен 

метод за оценяване в сферата на средното и висшето образование. Представени като част 

от експеримент 3 се характеризират типове задачи за тестови вариант проведен през уч. 

2016 – 2017 г. 
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ЕМПИРИЧНО И ДИАГНОСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЕОГРАФСКИТЕ 

ТЕСТОВЕ В VIII – X КЛАС/ първи гимназиален етап 

 

В четвърта глава е представена организацията и методиката на 

диагностично-емпирично изследване на тестовите задачи и варианти в обучението по 

география и икономика в първи гимназиален етап  (VIII – X клас). Главата е 

структурирана в четири параграфа. 

В първи параграф е представена организацията и методиката на 

емпиричното педагогическо изследване. 

 

 

 

Фиг. 10. Организация и методика на емпиричното педагогическо изследване 

 

В емпиричното педагогическо изследване проучихме теоретическите и 

практическите изследвания, концепциите за организацията, същността, планирането и 

провеждането на педагогическите изследвания от философско, дидактическо и 

методическо гледище. (Бижков, 1992, 1995, 1999; Бижков, Краевски, 2002; Стоянова, 

1996; Дерменджиева, 1992, 1999, 2001, 2003; Стефанова, 2005; Иванов, 2012; Владева, 

2016).  

Анализът е един от основните методи, който е използван в настоящето 

изследване. В зависимост от източниците на информация и от крайния продукт, той е 

представен в три варианта: Теоретичен анализ на литературни източници за 

формиране на теоретичните и методологичните основи на изследването. Емпиричен 
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анализ на резултати от изследването на фактори от вътрешната среда на географското 

образование, основание за обобщения и изводи, за идентифициране на проблеми. 

Математико – статистически анализ на данни от емпирично изследване, доказващи 

състояние, проблеми и тенденции.  

Анкета с учители с цел проучване на състоянието на географското образование 

в средното училище и отношението им конкретно за структурата и съдържанието на 

тестовите задачи, приложени в обучението по география и икономика. Анкета с ученици 

с цел проучване отношението им към видовете тестови задачи, които са включени на 

входно, текущо и изходно ниво/годишен контрол.  

Наблюдение на състоянието на приложение на тестовите задачи като структура и 

съдържание по география и икономика.  

Статистически методи за обработка и представяне на резултатите от 

анкетирането и наблюдението.  

За целите на дисертационното изследване е използван следния инструментариум:  

 

 

 

 

 

Диагностичната процедура включва поредица от дейности, имащи за цел 

разработка, изследване и оценка на диагностичния тест и анализ и оценка на получените 

резултати. Съществен етап е количествената и качествената оценка на установените 

резултати. На основата на статистически анализ на резултатите от изпълнението на теста 

се определят основните му характеристики (обективност, надеждност, валидност) и 

качествата на задачите (апостеорен анализ: трудност, дискриминативна сила, 

характеристика на дистракторите). Прилагането на статистическите методи изисква 
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представяне на установените резултати в подходяща форма за математическа обработка 

и анализ – таблична и графична. Следва изчисляване на величините – средни величини 

и величини на разсейване. Измерените статистически данни са представени в честотни 

таблици със съответните колони за изследваните величини. Апробираните тестови 

варианти се анализират в посочените тематични таблици и служат за извеждане на 

основните изводи от емпиричното изследване и на тяхна база са изведени и водещите 

изводи от изследването. Данните от таблиците са представени и чрез диаграми и 

съответни графики за нагледно отчитане на изследваните величини и постижения на 

учениците общо, но и в двете екстремални групи при отчитането на характеристиките на 

тестовите задачи. Критериите и показателите които са водещи при анализа на 

резултатите от приложените тестови форми се оформят в тест-спецификациите и са 

анализирани и описани в параграф 2 . Използвани са и когнитивните равнища от 

актуализираната таксономия на Б. Блум.: 

Във втори параграф са представени резултатите, интерпретациите и 

изводите от емпиричното педагогическо изследване. 

Експеримент 1: Модел 1 

При анализа на тестовите задачи за входно ниво в VIII клас, са използвани 

варианти за входно ниво „География на природата“ от Книгата за учителя по география 

и икономика на изд. „Просвета“ с авт. кол. Ст. Дерменджиева, П. Събева и Н. Николова 

и др. Техният брой е 30, като са обединени по 15 в първи и 15 във втори вариант. В 

таблица 7 е представен апостеорният анализ на тестовите задачи, в таблица 8 са 

представени анализ на дистракторите и таблица 9 е честотна таблица за целия тест. 

(Приложение 1 към дисертацията). 

 

таблица 7. Апостеорен анализ на тестовите задачи 

  

Задача Аv SD P DP 

1 К1 1,90 0,98 65 0,48 

2 К2 1,85 1,34 65 0,59 

3 К3 1,35 1,76 47 0,86 

4 К4 1,70 1,41 59 0,69 

5 К5 1,45 1,76 50 0,86 

6 К6 1,35 1,76 47 0,86 

7 К7 2,25 0,63 76 0,31 

8 К8 1,70 1,41 59 0,69 

9 К9 2,10 0,85 72 0,41 

10 К10 1,75 1,20 60 0,59 

11 К11 1,35 1,76 47 0,86 
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12 К 12 1,40 1,13 48 0,55 

13 К13 1,90 1,13 66 0,55 

14 К14 1,60 1,27 55 0,62 

15 К15 1,95 1,34 67 0,66 

 

Критериите са отбелязани като К (1-15), а те са изведени от тест – 

спецификацията на теста:  

К1 знаене на елементи на географска карта; градусна мрежа и 

географски координати на точки; 

К2 приложение на умение за идентифициране на външните обвивки 

на Земята; 

К3 приложение на умение за изчисляване на относителна височина; 

К4 разбиране на взаимовръзките между общи и единични географски 

понятия на принципа частно-общо, съотнесени към вътрешни земни 

процеси; 

К5 приложение на знанията за водната обвивка на Земята, зададени 

като определения за състава на хидросферата; 

К6 приложение на умението за съпоставяне на уникалното в 

находищата на изкопаеми горива и тяхното териториално разположение; 

К7 приложение на умение за изчисляване на денонощна температурна 

амплитуда; 

К8 знаене на основните характеристики на климатичните пояси; 

К9 приложение на умение за използване на представи при 

териториална локализация на обекти; 

К10 разбиране на взаимовръзките между общи и единични географски 

понятия на принципа частно-общо, съотнесени към води на сушата; 

К11 приложение на знанията за типовете почви, описано като основни 

предпоставки за формирането им и тяхната териториална локализация; 

К12 приложение на знанията за  правилото за характеризиране на 

планина и умение за последователност на стъпките; 

К13 приложение на умение за идентифициране на природна зона от 

визуални източници на информация; 

К14  разбиране на взаимовръзката човешка дейност и унищожаване на 

растителни и животински видове; 

приложение на умение за използване на териториално 

разположение на защитени територии; 

К15  оценка на действието на факторите за развитието на стопански 

дейности; 

 

Коефициентът на трудност на задачите според изчисленията се разполага в 

интервал 47≤Р≤76. От тест спецификацията на теста се анализира и коя задача кой 

критерий измерва. Критериите са избрани и са изведени като ниво на усвоеност на 

основните компоненти на познавателния конструкт, които служат като 

критерии за оценяване на ученика. Критерий за нивото на усвоеност при зад. 3 е 

приложение на умение за изчисляване на относителна височина; при зад. 6 е приложение 
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на умението за съпоставяне на уникалното в находищата на изкопаеми горива и тяхното 

териториално разположение; при зад. 11 е приложение на знанията за типовете почви, 

описано като основни предпоставки за формирането им и тяхната териториална 

локализация. Причината за стойностите на коефициента на трудност при тези три задачи 

е пряко свързана с нивото на усвоеност на познавателния конструкт, който според 

класификацията на когнитивните равнища на Б. Блум е на равнище приложение. 

Съответно критериите при зад. 7 е на ниво приложение на умение за изчисляване на 

денонощна температурна амплитуда; зад. 9 е също на ниво приложение на умение за 

използване на представи при териториална локализация на обекти. Анализът на 

получените изчисления показва, че учениците се справят с задачи, които изискват 

математически изчисления и откриване на обект на географска карта.  

С помощта на изчисленията за коефициента за дискриминативната сила  се 

преценява до каква степен двете контрастни групи се разграничават една от друга. Така 

след изчисленията се получават следните стойности: DP= 0,31 е с най-ниската стойност 

при зад. 7, а най- високата е DP=0,86 при зад. 3,5,6. Индексът на дискриминативната сила 

приема стойност от -1 до 1 или за нормалното разпределение се приемат стойности в 

интервал 0,40≤DР≤0,60. Предвид степента на трудност на задачите стойностите на 

дискриминативната сила са добри. Изчисляването на дискриминативната сила на 

задачите със свободен отговор с различен брой точки става по различен начин. 

Разпределят точките, които всяка от тях носи, от 0 до максималния им брой. Ако една 

задача носи различен максимален точки, поредността им се изписва в ред. Под всяка една 

цифра се изписва броят на учениците получили съответния брой точки. Пресмята се 

общото количество точките. В теста по този начин се изчисляват задачи 2, 3, 5, 11, 12, 

които са задачи с избираем отговор. Задача 2 се изчислява по следния пример:  

„силна група“ = 0.1 + 1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.28 = 0 + 0 + 0 + 112 = 112 

„слаба група“ = 0.0 + 1.0 + 2.0 +3.0 +4.9 = 0 + 0 + 0 + 0 + 36 = 36 

Ако максималният тестови бал за зад. 2 е 4 точки, при общ брой 58 ученици в 

двете екстремални групи, разпределени по 29 ученици в двете групи. Максималният 

тестови бал се изчислява като: 29.4 = 116. Средният тестови бал за „силната група“ е 28.4 

= 112, на „слабата група“ е 9.4=36, то тогава:  

112-36 = 0,96-0,31= 0,65 

                                                               116 

При тези стойности се заключава, че задачата е с много добри качества, защото ясно 

разграничава силната от слабата група ученици. За останалите задачи в теста, които 
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носят 1 точка при правилно решение и 0 точки е изчислен индексът на 

дискриминативната сила и данните са в таблица 8.  

Графичното представяне на резултатите от педагогическите изследвания е важно 

допълнение към статистическия анализ. За настоящото изследване данните от 

апостеорният анализ са представени с помощта на стълбчеста диаграма с проследяване 

едновременно на два показателя. 

 

 

фигура 11. Разпределение на индекс на трудност и дискриминативна сила на задачите в 

тест за входно ниво - VIII клас 

 

 

За да се оценят качествата на задачите със избираем отговор или със затворен 

характер, се прави анализ на дистракторите. Обобщените резултати са в таблица 8: 

 

таблица 8а. Резултати от извършения анализ на дистракторите  
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P/трудност DP/ дискриминативна сила

групи зад.1 

а  б  в  г 

зад.4 

а  б  в  г 

зад.7 

а  б  в  г 

зад.8 

а  б  в  г 

зад.9 

а  б  в  г 

силна 0 0 26 3 2 27 0 0 0 3 27 0 0 27 0 2 27 1 0 1 

слаба 8 9 12 0 10 7 3 2 1 10 18 0 1 7 10 11 15 8 2 4 
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таблица 8б. Резултати от извършения анализ на дистракторите  

 

 

 

 

 

 

При анализа на дистракторите са използвани критерии, посочени в научните 

монографии на според Р. Берк, цитирани от Г. Бижков (2007, с. 489) които са: всеки от 

дистракторите да бъде посочен от повече „слаби“, отколкото „силни“ ученици; всеки 

дистрактор да бъде посочен от поне няколко „силни“ ученици; в „силната“ група нито 

един от дистракторите да не бъде посочен от повече ученици, отколкото е верният 

отговор. При отчитането на посочените критерии за анализ на дистракторите, в теста 

който анализираме се отчитат различни стойности на избора на дистракторите от 

учениците и от двете групи се отчита, че при зад. 1 необходима корекция в дистрактор 

(г), който е избран от ученици от „силната група“, но не е избран от нито един ученик от 

„слабата група“. Останалите задачи за с работещи дистрактори, като най- добра е зад. 13. 

Задачите, при които нито един ученик и от двете групи не е избрал даден дистрактор, 

означава, че е той не е ефективен зад. 15 (г).  

В графичното представяне на избора на дистракторите и посочените верни 

отговори на двете групи използвахме линейна диаграма. Всички задачи са графично 

представени за по-добра нагледност и съдържание на избора ва дистрактори, което за 

целта на нашето изследване е начин за проверка на хипотезата за методически 

правилното подбиране на видове тестови задачи при подготовка на даден тематичен тест.  

групи  зад.10 

а  б  в  г 

зад.13 

а  б  в  г 

зад. 14 

а  б  в  г 

зад.15 

а  б  в  г 

силна  1 26 1 1 0 1 1 27 4 25 0 0 0 0 29 0 

слаба  4 9 8 8 6 6 6 11 15 7 7 0 9 9 10 0 
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диаграма 1. Характеристика на дистрактори – зад. 1 

 

диаграма 2. Характеристика на дистрактори – зад. 4 

 

 

диаграма 3. Характеристика на дистрактори – зад. 7 
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диаграма 4. Характеристика на дистрактори – зад. 8 

 

диаграма 5. Характеристика на дистрактори – зад. 9 

 

 

 

 

диаграма 6. Характеристика на дистрактори – зад. 10 
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диаграма 7. Характеристика на дистрактори – зад. 13 

 

диаграма 8. Характеристика на дистрактори – зад. 14 

 

 

диаграма 9. Характеристика на дистрактори – зад. 15 

0 0

29

0

9 9

10

00

5

10

15

20

25

30

35

40

45

а б в г

силна група слаба група

0 1 1

27

6 6 6

11

0

5

10

15

20

25

30

а б в г

силна група слаба група

4

25

0 0

15

7 7

00

5

10

15

20

25

30

а б в г

силна група слаба група



41 
 

 

За теста е подготвена и честотна таблица, с помощта на която се прави 

количествен и качествен анализ на получените резултати.  

таблица 9. Разпределение по честота на резултатите на 215 ученика 

 

x – оценките от 2 до 6 

f – абсолютна честота на „х“ – това е броят на 2,3,4,5,6 

f¯ - относителна честота на стойностите на „х“. Изчислява се по формулата f¯=f/n, 

където n – общият брой на всички оценки 

F – натрупана (акумулирана) абсолютна честота на оценките. Изчислява се като броят 

на всеки следващ вид оценка се прибавя към предходния. 

F¯ - натрупана относителна честота. Изчислява се по формулата F¯=F/n 

P – натрупани % на отделните стойности на „х“. P=F‾.100 

С помощта на честотна таблица изчисляваме основни числови характеристики и 

средни стойности за тест – входно ниво по география и икономика в VIII клас. 

І . Математическо очакване (Мо) – изчисляване се по формулата: 

Аv=х1 + х2 + …… +хn/n или Аv=Е(х)=∑хi fi/n, където і=1 (от 1 до n) 

Аv=Е(х)=3,46 

ІІ. Медиана – Ме. Определя се с помощта на F¯ и мястото на медианата е при тази оценка, 

при която се преминават 0,50 от стойността на F¯. 

Ме=3 

ІІІ. Мода – Мо. Това е тази стойност на „х“, която има най-голяма честота (тази оценка, 

която се повтаря най-много). При равна честота на две различни стойности на „х” може 

да има две моди.  

Мо=3 

Стойностите на Аv=Е(х); Ме и Мо – са числови характеристики, които показват около 

коя оценка е натрупването на направеното измерване. Нормално е трите стойности да са 

много близки една до друга или еднакви.  

х f fˉ F Fˉ P E(х) Me Mo R Rˉ δ D(х) σ V 

0-8/2 60 0,28 60 0,28 28 3,46 3 3 4 1,16 0,21 0,27 0,52 0,15 

9-12/3 63 0,29 123 0,57 57          

13-
18/4 

41 0,19 164 0,76 76          

19-
24/5 

36 0,17 200 0,93 93          

25-
30/6 

15 0,07 215 1 100          
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Аv=Е(х)= Добър 3,46; Ме=3; Мо=3, стойностите показват натрупване на измерването 

около оценката – Добър 4.  

Други важни статистически характеристики, които ще използваме са: стойности 

за отчитане на разсейването; дисперсията; средно квадратично отклонение и 

коефициентът на корелация. 

ІV. Отчитане на разсейването. 

1. Размах на разсейването: - R. Изчислява се по формулата R=Хmax─Хmin 

За нашите данни – Хmax=6; Хmin=2 ;R=6-2=4. 

2. Относителен размах на разсейването - R¯. Изчислява се по формулата  

R¯=Хmax─Хmin/Е(х) или (Аv) За нашите стойности R¯=6-2/3,46=1,16 

3. Средно линейно отклонение – δ. Изчислява се по формулата δ=∑(хi─Е(х))fi/n, където 

i=от 1 до n, а ∑ сумата на всичките х от 1 до n. Стойностите на δ винаги са ≥. Колкото 

стойността е по-близка до 0, толкова разсейването е по-малко.  

За нашите данни δ≈0,21. Стойността на δ≈0,21, съобразно нормата около 0 и близо до 

0, показва сравнително малко разсейване в стойностите на „х“ спрямо Аv=Е(х).  

V. Дисперсия – D(x). Изчислява се по формулата: 

(S2,SD2,s2, D(X)=∑[хi─Е(х)]2 fi/n=∑n
i (хi─ Е(х))/n 

За нашите данни: D(X) ≈0,27 

VІ. Средно квадратично отклонение – σ. (SD, S, s)  Изчислява се по формулата:  

σ=√D(X)  или   SD2=1/n-1∑fi(хi─Е(х)2 За нашите данни:  σ=0,15 

Дисперсията и Средното квадратично отклонение са важни характеристики. Те 

характеризират разсейването на стойностите на „х“ спрямо Е(х). Нормите за техните 

стойности са близки до 0 или равни на 0. При по-големи стойности на D(X) и σ, 

разсейването е по-голямо. 

VІІ. Коефициент на вариация – V. V=σ/Е(х) за нашите данни: V≈0,15 

Стойностите на D(X) и σ близки до 0, доказват малко разсейване на резултатите по 

критериите и показателите, които са зададени като ниво на усвоеност на основните 

компоненти на познавателния конструкт, които са и критерии за оценяване на 

ученика от областите на компетентност по география и икономика зададени при 

тестовите задачи на входно ниво в VIII клас. 

Коефициент на 

трудност на теста 

Коефициент на 

валидност на теста 

Коефициент на 

надеждност на теста 

Стандартна греша 

при измерването 

0,72 0,72 0,95 0,36 
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На добро ниво са очакваните резултати като знания, умения и постижения на 

учениците при тестирането, което е представено чрез следната диаграма 10: 

 

 

диаграма 10. Разпределение на тестови бал/оценка при тест за входно ниво –  

VIII клас 

 

В трети параграф са представени статистически анализ и получените 

резултати.  

Статистическите резултати от проведените входни, текущи и изходни тестове 

(Приложение 1, 2, 3 ,4 ,5 към дисертацията) в първи гимназиален етап (VIII – X клас) 

като експеримент 1; електронните тестове като експеримент 2 и тестови задачи за 

общински кръг на олимпиада по география и икономика и учебен модел за създаване на 

тестовите задачи и провеждане на Географско състезание за кандидат-студенти в ШУ 

„Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен със статут на конкурсен изпит като 

експеримент 3 за всички тестови варианти е приложена еднаква методика за анализ на 

постигнатите резултати и са представени качествените характеристики (Приложение 1, 

2, 3 ,4 ,5 към дисертацията).  

В (Приложение 6 към дисертацията) са изведени таблици за корелационен 

анализ на получените резултати от изследването в четирите училища за сравнителен 

анализ между резултатите от входно ниво и успех за първи срок и резултатите от изходно 

ниво и годишен успех на учениците.  

Следва и анализ на данните от анкетните проучвания.  
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Анализът на анкетното проучване е изведено в (Приложение 7 към 

дисертацията). Получените стойности от анкетната карта на хартиен носител за 

преподавателите и за учениците ни дават основание да направим няколко основни извода 

и обобщения: Анкетната карта, подготвена с помощта на Google Forms e електронна 

и също е в два варианта: един за преподавателите и един за учениците.  

➢ По отношение мнението на анкетираните учители относно планиране на 

учебния процес: получените средни стойности на коефициента на съгласие (Кс) са 

високи. Те варират от 0,65 (твърдение А3) до 1 (твърдение А4), което показва висока 

степен на съгласие у учителите с предложените от нас твърдения.  

➢ По отношение мнението на анкетираните учители относно учебния 

процес и неговото осъществяване: тук средните стойности на (Кс) варират в по-широк 

диапазон – от 0,5 (твърдение Б2, Б3) до 1 (твърдение Б5), което показва различна степен 

на съгласие у учителите с предложените от нас твърдения. 

➢ По отношение мнението на анкетираните учители относно учебниците по 

география и икономика (хартиен и електронен): тук средните стойности на (Кс) варират 

в още по-широк диапазон – от 0,2 (твърдение В9) до 0,9 (твърдение В1), което показва 

различна степен на съгласие у учителите с предложените от нас твърдения. 

➢ По отношение мнението на анкетираните учители относно оценяването 

по география и икономика: тук средните стойности на (Кс) варират в още по-широк 

диапазон – от 0,1 (твърдение Г1.3; Г3.5) до 0,95 (твърдение Г1.1), което показва различна 

степен на съгласие у учителите с предложените от нас твърдения. 

➢ По отношение мнението на анкетираните учители относно общата 

оценка за географското образование тук средните стойности на (Кс) варират в диапазон 

– от 0,65 (твърдение Д3) до 1 (твърдение Д2), висока степен на съгласие у учителите с 

предложените от нас твърдения. 

➢ По отношение мнението на анкетираните ученици относно общо за 

географското образование: получените средни стойности на коефициента на съгласие 

(Кс) са високи. Те варират от 0,55 (твърдение А3) до 1,63 (твърдение А2), което показва 

висока степен на съгласие у учениците с предложените от нас твърдения.  

➢ По отношение мнението на анкетираните ученици относно учебния 

процес и неговото осъществяване: тук средните стойности на (Кс) варират в диапазон – 

от 0,85 (твърдение Б4) до 2,4 (твърдение Б1), което показва различна степен на съгласие 

у ученицитес предложените от нас твърдения. 
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➢ По отношение мнението на анкетираните ученици относно учебниците 

по география и икономика (хартиен и електронен): тук средните стойности на (Кс) 

варират в още по-широк диапазон – от 0,66 (твърдение В8) до 1,86 (твърдение В6), което 

показва различна степен на съгласие у учениците с предложените от нас твърдения. 

➢ По отношение мнението на анкетираните ученици относно интересите 

им: тук средните стойности на (Кс) варират в още по-широк диапазон – от 0,16 

(твърдение Г2) до 1,98 (твърдение Г1), което показва различна степен на съгласие у 

учениците с предложените от нас твърдения. 

➢ По отношение мнението на анкетираните ученици относно, ако са в 

ролята на учител по география и икономика тук средните стойности на (Кс) варират в 

диапазон – от 0,93 (твърдение Д1) до 1,84 (твърдение Д2), висока степен на съгласие у 

учениците с предложените от нас твърдения. 

➢ По отношение мнението на анкетираните ученици относно оценяването 

по география и икономика: тук средните стойности на (Кс) варират в още по-широк 

диапазон – от 0,17 (твърдение Е3.4) до 1,99 (твърдение Е1.1), което показва голямо 

разсейване на степен на съгласие у учениците с предложените от нас твърдения. 

➢ По отношение мнението на анкетираните ученици относно общата 

оценка за географското образование тук средните стойности на (Кс) варират в диапазон 

– от 0,30 (твърдение Ж2) до 1,44 (твърдение Ж1), отчита се различна степен на съгласие 

у учениците с предложените от нас твърдения. 

 

В четвърти параграф са изведени водещите изводи от емпиричното 

изследване:  

❖ Моделът на обучение чрез прилагането на тестовата форма за контрол и 

оценка на знанията, уменията и постигнатите резултати формират съзнателна дейност 

в учебния процес, повишават тяхната мотивация за учене, способства развитието 

на чувството за удовлетворяване от постигнатите резултати.  

❖ Моделът на обучение се характеризира и с някои проблеми и 

недостатъци. Нивото на подготвеност на учениците е различно във всяко едно училище 

във всяко населено място и е необходимо да се променят типовете въпроси и задачи за 

входно, текущо и изходно ниво, типовете задачи за общински кръг на олимпиадата по 

география и типове тестови задачи за кандидатстудентски изпити по география и 

икономика във ВУЗ. 
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❖ Различните мнения, които се оформиха и след проведената структурирана 

анкета с учениците и техните нагласи за най – често използваните методи за оценяване 

в различните училища в общината, водещ метод се оказаха кратките тестове и викторини 

в края на урока. Учениците и техните желания са за повече въпроси и задачи, свързани 

с анализ на визуални и текстови източници на информация, тематични 

картографски изображения и графични изображения (таблици), които могат да бъдат 

включени при двата основни типове тестови задачи със избираеми отговори и свободни 

отговори. 

❖  

4. Изводи от емпиричното изследване  

 

Заключителният етап на емпиричното педагогическо изследване се осъществи 

чрез обобщаване на резултатите след апробирането на типовете тестови задачи за трите 

експеримента със съответните варианти (модели).  

1. Моделът на обучение чрез прилагането на тестовата форма за контрол и 

оценка на знанията, уменията и постигнатите резултати формират съзнателна дейност в 

учебния процес, повишават тяхната мотивация за учене, способства развитието на 

чувството за удовлетворяване от постигнатите резултати.  

2. Моделът на обучение се характеризира и с някои проблеми и недостатъци. 

Нивото на подготвеност на учениците е различно във всяко едно училище във всяко 

населено място и е необходимо да се променят типовете въпроси и задачи за входно, 

текущо и изходно ниво, типовете задачи за общински кръг на олимпиадата по география 

и типове тестови задачи за кандидатстудентски изпити по география и икономика във 

ВУЗ. 

3. Различните мнения, които се оформиха и след проведената структурирана 

анкета с учениците и техните нагласи за най-често използваните методи за оценяване в 

различните училища в общината, водещ метод се оказаха кратките тестове и викторини 

в края на урока. Учениците и техните желания са за повече въпроси и задачи, свързани с 

анализ на визуални и текстови източници на информация, тематични картографски 

изображения и графични изображения (таблици), които могат да бъдат включени при 

двата основни типове тестови задачи със избираеми отговори и свободни отговори. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ходът на изследването предполага да се оформят следните заключения:  

1. На основата на задълбоченото и обстойно проучване на теоретичните 

постановки за видовете тестовите задачи по география и икономика, прилагани в 

обучението по география на различни авторски екипи, съобразени със съответните 

учебни програми и учебно съдържание, беше направен анализ, чрез който се разкриват 

структурата и съдържанието на тестовите задачи в обучението по география и икономика 

в първи гимназиален етап.  

2. Контент-анализът на учебните програми по география и икономика разкри 

дидактическите аспекти на контрола и оценяването на резултатите на учениците с 

приложението на тестовете като научен метод за проверка на очакваните резултати от 

обучението за постигане на общообразователна подготовка както в края на класа, така и 

в края на първи гимназиален етап. Водещ момент е оценяването с тестови задачи, които 

са подчинени на областите на компетентности и учебното съдържание за съответния 

клас. 

3. Проучена и анализирана беше научно-методическа литература във връзка 

с приложението на тестовите задачи в обучението по география и икономика като форма 

за оценяване на постиженията на учениците. В резултат е направен опит за конструиране 

на три експеримента със съответните модели/варианти, които предлагаме като модел 

на обучението по география и икономика и приложение на тестовите въпроси и задачи 

като форма на оценяване  

3.1. Първи вариант с приоритет на тестове за проверка и контрол на знанията, 

уменията и компетентностите на входно, текущо и изходно ниво на знанията на 

учениците.  

3.2. Втори вариант с приоритет на създаване и апробиране на тестови задачи 

в електронен вариант в нова образователна среда (електронна/дистанционна) чрез 

електронни тестове (Google Forms – платформа за създаване на електронни тестове). 

3.3. Трети вариант с приоритет на създаване и приложение на тестови 

въпроси по география и икономика за провеждане на общински кръг на национална 

олимпиада в СУ „В. Левски“ гр. Дулово и географско състезание за кандидат-студенти в 

ШУ „Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен. 

4. Създаване и апробация на авторски тестови задачи в конкретна регионална 

образователна среда, като моделите на обучение са апробирани с ученици от четири 
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училища – три средни училища (СУ „Васил Левски“ гр. Дулово; СУ „Йордан Йовков“ с. 

Окорш и СУ „Христо Ботев“ с. Паисиево) и една професионална гимназия 

(Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт (ПГООТ) на територията 

на община Дулово, област Силистра.  

5. Структурно-съдържателният анализ показва, че подготовката, подборът на 

видовете тестови задачи, съобразени с учебната програма по география и икономика и 

водещите области на компетентности за съответния клас има най-важно значение за 

приложение на тестовата проверка като научен метод за проверка на постиженията на 

учениците в обучението по география на страните и само по такъв начин могат да бъдат 

постигнати очакваните резултати. 

6. Ако тематичният тестови контрол е съобразен със основните принципи: 

съответствие на целите; измерване на ясно дефинирани учебни резултати; измерване на 

представителна извадка от учебното съдържание, включено в учебната програма; да 

съдържат такива задачи, които са най-подходящи за измерване на съответния учебен 

резултат; да служат за подобряване на резултатите от обучението по география и 

икономика, то тогава измерваните и постигнатите резултати на учениците ще 

удовлетворява всички заинтересовани лица – учители, ученици и родители. 
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

1. Проучени и анализирани са теоретичните постановки за създаването на тестови 

задачи (Ф. Галтон, Дж. Кейтъл и Дж. Фишер, Дж. Райс).  За развитието на теста като 

инструмент на научно изследване и разработването на методология за проверка на 

неговите качества (надеждност и валидност на резултатите) важен принос имат К. 

Пирсън, А. Бине, Т. Симон, Ч. Спиърман,Е. Торндайк (Бижков, Краевски, 2007: 423 - 

424). В България изключителни заслуги за полагането на основите на тестологията имат 

изследователската дейност на Д. Кацаров и Г. Пирьов. За развитието на тестологията и 

дидактическите тестове, като научни и специализирани приносно значение имат учени и 

изследователи като Е. Герганов, Г. Бижков, Ф. Стоянова, В. Краевски, Е. Стоименова, Т. 

Шопов, К. Банков, Кр. Калинов, А. Тафрова-Григорова, А. Иванов, Ат. Дерменджиев, Д. 

Ангелова-Ганчева и редица други автори.  

2. Изработен е контент-анализ на учебното съдържание по география и икономика 

на девет учебни програми с цел проучване на нормативните възможности за 

приложението на тестовете като научен метод са проверка и оценка на постиженията на 

учениците. 

3. Разработен е модел на обучение по география за конструиране на три 

експеримента със съответните модели/варианти, които предлагаме като модел на 

обучението по география и икономика и приложение на тестовите въпроси и задачи като 

форма на оценяване  

4. Апробираният модел на обучение, чрез който се развиват компетенциите за 

прилагане на усвоените знания, умения и отношения от предвидените области на 

компетентност за изучаване по география и икономика в първи гимназиален етап, 

учениците по-успешно ги прилагат когато са мотивирани за самостоятелна работа и 

самооценяване.  

5. Приносът на дисертационното изследване се обобщава с помощта на два 

индикатора за ефективност: емпирични и практико-приложни на локално ниво. Като 

се акцентира на реалната дейност и специфика в средните училища на територията на 

община Дулово. 
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Списък на приложенията към дисертацията 

 

Приложение 1  

Тестови варианти за входно, текущо и изходно ниво – VIII клас. 

 

Приложение 2 

Тестови варианти за входно, текущо и изходно ниво – IX клас. 

 

Приложение 3 

Тестови варианти за входно, текущо и изходно ниво – X клас. 

 

Приложение 4. Електронни тестове – линк към формулярите. 

 

Приложение 5. Тестови задачи за олимпиада по география и икономика – общински 

кръг. Тестови задачи – географско състезание кандидатстудентски изпит. 

 

Приложение 6. Таблици с коефициент на корелация между резултатите от входно ниво 

и успех за първи срок. Таблици с коефициент на корелация между резултатите от 

изходно ниво и годишен успех. 

 

Приложение 7 . Анкета с учители и ученици за нагласите за приложението на тестовете 

като форма за оценяване. Анкета (електронна чрез Google Forms) с преподаватели за най-

често използваните електронни ресурси по време на дистанционното обучение в 

България през учебната 2019 – 2020 година за създаване на електронни тестове по 

география и икономика. Анкета (електронна чрез Google Forms) с ученици за обратна 

връзка – електронните тестове по география и икономика. 

 

 

 


