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LIFE-LONG LEARNING AS A SIGNIFICANT FACTOR FOR                                                           

THE HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT 
 

Anna TATARINCEVA, Tatjana KOĶE, Alida SAMUSEVICHA 

 

ABSTRACT: The authors of the research investigate the notion of “human capital” and its 

close connection with the state’ growth. Human capital is a significant economic growth fac-

tor of the state development. Pigou (1928) was the first scientist  who paid attention to the 

notion of human capital and possible investments in it.The state consumption is the invest-

ment in personal human  productive capacity ( Pigou, 1928). Becker(1964) continues this 

thought by noting that human capital is similar to the physical means of production, a state 

can invest money in human capital through education, training, medical treatment, outputs 

can be in the way of the state’s growth’s increase. The Object of the research is the process 

of the human capital development. The Aim of the research is the investigation of the human 

capital development through the efficient system of higher education.The Method of the re-

search is the scientific analysis of the theoretical literature on the given problem. 
 

KEYWORDS: abilities, development, education, growth, human capital, individual, skills, 

lifelong learning. 
 

I. The Concept of Human Capital 

The development of human resources is the 

significant condition to ensure the state’s and so-

ciety’s development. The productive human re-

source of any state could be transformed into hu-

man capital if the inputs of education, health care 

and moral value saving are efficient.  

The formation of human capital represents all 

these inputs. Knowledge and skills become one of 

the most important factors of the state’s develop-

ment.  The analysis and experience of the leading 

economic state systems confirm that it is very im-

portant to invest money in society’s education. It is 

especially important for Latvija to follow the Euro-

pean Union’s Announcement about the establish-

ment of the Society of Knowledge. One of the main 

goals of the Latvian economic policy is to develop 

the effective competitive economic system based 

on knowledge. One of the main priorities of the 

contemporary state’s development strategy is the 

establishment of effective modern higher education 

and science’s system because the development of 

education and human capital are important indices 

formed the state’s competitiveness. Human capital: 

• are skills that are at human being‘s dispos-

al regarded as active resources ; 

(Oxford English Dictionary, 2010); 

• is the stock of knowledge, customs, social 

and personality characteristic features, included 

creativity embodied in the the ability to perform 

labour in order to create economic value (Goldin, 

2010); 

• is the totality of personal knowledge, skills 

and abilities which can be used for production’s 

needs (Mincer, 1958). 

The methodological approach to education as 

a factor of the human capital’s development in the 

economic aspect and the Human Capital Concept 

were created by Adam Smith in his research in the 

18th century. Smith (1776) determines four types 

of capital that a state can have. He 

writes:”Fourthly, the acquired and useful abilities 

of all members of society are. The investment of 

talents in education and teaching costs real heavy 

expenses which are included in a person. These 

talents are part of his and society’s happiness” 

(Smith, 1776). 

The neoclassics Becker (1964), Mincer (1958) 

and the winner of the 1979 Nobel Memorial Prize 

Theodore Schultz (1961; 1972) prolonged the 

ideas of the Concept “Human Capital”. Their 

main conclusion is: “The investments in humans - 

education, training and health care-increase indi-

vidual productivity and the economic growth of 

the state. Human capital is accumulated precisely 

to the essence of the exact task, or skills necessary 

to perform this task”. The Concept of Human 

Capital is implemented in the analysis of educa-

tion effectiveness principles. The experience all 

over the world confirms that the significance of 

higher education increases in diverse social and 

economic spheras of activities. Education has not 

only the economic but also the social content con-

nected with the increase of a personality’s spiritu-
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al and mental abilities, the creative potential and 

the level of competences in the state. The system 

of higher education influences directly or indirect-

ly on the development of the state economic sys-

tem in many ways. The effectiveness of Latvian 

higher education has the substantial significance 

for the successful development of Latvia. The 

world most developed countries’ geopolitical 

competition is closely connected with the devel-

opment of technology mainly based on the im-

plementation of the highest level of intellectual 

resources and their accessibility which become the 

most important factors for the economy’s devel-

opment of the 21st century. Education of today is 

the competitive motive power in the development 

of the state that is why it is especially important to 

analyze various aspects of education systems. One 

of ways for the new knowledge’s successful im-

plementaion and expansion is the increase of soci-

ety’s level of education and further development 

of higher education. The unified objective was 

announced in the significant documents of the 

education system of Latvian Republic - to develop 

a dynamic effective higher education system fol-

lowed the priorities of the state‘ development: 

• The Main Approaches to the Development 

of Education in the 2014-2010 Years 

(Confirmed by Saeima on the 22.05.2014); 

• The Main Approaches to the Development 

of Science, Technologies and Innovations in the 

2014-2020 years (The Council of Ministers’ De-

cree Nr. 685/LV, 253 (5059) on the 30.12.2013); 

•  The Main Approaches to the Social In-

formation Development in the 2014-2020 years 

(The Council of Ministers’ Decree Nr. 468/LV, 

201(5007), on the 15.10.2013); 

• The Strategy of the Long-term Develop-

ment of Latvia Till the 2030 year  

(Confirmed by Saeima on the 10.06.2010); 

• The National Concept of the Development 

of Latvian Higher Education and Higher Schools 

in the 2013-2020 years created by the Council of 

Higher Education, Latvia. 

The consolidation of European states, expan-

sion of globalization, higher education interna-

tionalization reinforcement as well as social eco-

nomic factors such as the state re-

sources’deficiency, and demographic problems in 

the majority of the European Union’s states influ-

ence on the establishment of the effective higher 

education system able to grow skilled specialists 

appropriate for the demands of the Labour Mar-

ket, promoted the state’s competitiveness. 

 

II. The Decrease of The Human Capital 

Development Efficiency Through Higher Edu-

cation in Latvia 

One can find a lot of materials in the Latvian 

scientific literature and mass-media about the de-

crease of the human capital development efficien-

cy through the Latvian system of higher education 

nowadays. These affirmations have certain 

grounds: 

• demographic challenges are the following 

– the number of students and higher schools’ de-

crease ( the number of students decreased by 27.6 

thousand during 2012-2018 years); 

• disproportions of the Labour Market – 

there is the residue of students studied at speciali-

ties of the humanities and social sciences, and the 

demand for specialists of engineering is much 

more than the offer is;      

• there is the great disperancy among the of-

fer of formal education and the demands of the 

Labour Market; 

• there is a lack of collaboration between the 

academic and private sectors - the number of 

graduates who don’t work in the obtained speciali-

ty increases; the number of the unempoyed with 

the diploma of higher education increases;  

• insufficient attractiveness of professional 

education at all levels; 

• uneffective higher education financing and 

government - 52% of students combine their 

learning at higher school and work, this circum-

stance is one of the most dangerous for the quality 

of higher education because the majority of such 

students don’t attend lectures and seminars, or are 

not ready enough for them; 

• salary of members of the academic staff –  

salary of the academic staff for the same position 

differs at different higher schools in Latvia  signif-

icantly, as a result the extent of salary doesn’t 

motivate young talented specialists to choose sci-

entific activities in their future; 

• a lack of individual teaching/learning ap-

proaches and principles of inclusive education 

brought at higher schools; 

• a lack of higher education system monitor-

ing ( Ministry of Education of Latvia, 2018). 
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These shortcomings of Latvian higher educa-

tion effectiveness mainly connected with ineffi-

cient, not transparent use of funds, it was men-

tioned in the Report by Latvian Republic State 

Control Inspection Committee named “The Im-

plementation of Higher Education System Ac-

cording to The Forwarded Objectives“ (2014). 

The challenge to use resources in higher education 

effectively was also emphasized in “The Program 

of the Investments in Education and Science In-

frastucture during 2014-2020 years by The Minis-

try of Education and Science (2014). Many offi-

cials and higher education experts - T. Koke-

Minister of Education and Science (2007, 2010), 

R.Broks (2011); R.Ķīlis (2010;2011), J.Vētra 

(2016) - pointed to the necessity to conduct the 

reform of higher education and increase the effec-

tiveness of higher education system in Latvia. One 

of the competitive ruling factors is the state higher 

education quality. The statistical indicator of esti-

mating human development in each nation is Hu-

man Development Index (HDI). It includes “Life 

Expectancy Index”, “Education Index” and “In-

come Index”. Human capital is measured by edu-

cation, health and quality of standard of living. 

Latvia takes the 35th place according to higher 

education quality competitiveness among 50 states 

(Human Capital Index – is 0.72), Estonia is locat-

ed on the 29d place (Human Capital Index – is 

0.75)  and Lithuania is on the 37 place (Human 

Capital Index – is 0.71) accordingly. The similar 

situation is with the GII, (Global Innovation In-

dex), Latvia is on the 44th place, Lithuania takes 

the 39th place, Estonia is on the 29 place; Latvia 

takes the 32d place, Lithuania takes the 31st place 

and Estonia is on the 21st place according to KEI, 

(Knowledge Economy Index) (Rosen, 2017). The 

officials of Latvian higher education system look 

for ways for its more effective government and 

development in order to participate effectively in 

the European higher education system. 

 

Conclusion 

The analysis of higher education systems of 

more than 25 European countries shows that the 

conceptual approaches to the development of hu-

man capital through the systems of academic, 

higher and professional education in Europe are 

the following:   

1. The majority of European states develop 

human capital in their countries through the sys-

tems of academic higher education functioned 

mainly on the statements of the Bologna Declara-

tion (1999) and Lisbon Commision Memorandum 

on Lifelong Learning ISEC 1832 (2000);  

2. Individuals are given the possibility to ob-

tain and improve necessary knowledge and skills 

for the successful participation in the economic 

development and growth of the state based on 

knowledge and competences; 

3. The preference is given to the development 

of the most valuable resource of the European 

Union – an individual; 

4. The number of individuals who look for the 

possibility to obtain academic, higher or profes-

sional education at different levels is significantly 

increased; 

5. The adaptation of the possibilities for ob-

taining lifelong learning to the specific physical 

and cognitive peculiarities of each individual is 

occured in each of the countries of the EU;  

6. Gender inequality is clearly indicated in the 

number of individuals obtained academic, higher 

or professional education at all levels – graduates 

- women are more than 68% of the rest ones; 

 

Figure 1. The Women Proportion  of the Number of Individuals Obtained Academic, Higher or Profes-

sional Education. 

(Human Development Report  - The European Tertiary Education Register, 2018). 
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• the development of human capital through 

the systems of European Higher Education folows 

the certain conceptual approaches: 

a.  the quality improvement of higher edu-

cation at different levels is reached in order to 

promote the human capital development, that is to 

facilitate the individual’s spiritual, cognitive abili-

ties, skills, and competences‘ further formation, 

increase the level of his/her knowledge, raise the 

level and quality of life and their activities; 

b.  the equal possibility to obtain academ-

ic, higher or professional education is given for all 

individuals in different segments of population;   

c.  the conditions for the efficient devel-

opment of human capital through lifelong learning 

is provided;   

d.  the further development of professional 

education at different levels is implemented; 

e. the avalability of necessary qualitative 

information about possibilities of obtaining higher 

lifelong education in the space of  all over Europe 

is provided.  

f. the possibility to obtain the newest  in-

formation about  the most efficient technologies, 

approaches, skills, knowledge is provided. 

(Human Development Report -The European 

Tertiary Educational Register, 2018).    
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОРТФОЛИО В ФОРМИРОВАНИИ                        

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА ВУЗА 
 

Светлана А. КОЛОДА, Виталий А. ЭПШТЕЙН 
 

РЕЗЮМЕ: В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональной 

компетентности студентов вузов. Авторами описан компетентностный подход, ко-

торый может быть использован в качестве концептуальной основы реформирования 

высшего профессионального образования.  Представлено понятие „профессиональная 

компетентность“, ее виды. Одной из ведущих технологий формирования профессио-

нальной компетентности является технология портфолио. В связи с этим в работе 

представлена характеристика разных видов портфолио, используемых для професси-

онального образования, предложены критерии оценивания портфолио, структура и 

модель отдельных его видов.  Особое внимание уделяется специфике и преимуще-

ствам электронного портфолио. В статье представлены разные режимы оценивания 

студенческого портфолио для повышения качества его подготовки и мотивации 

успешного применения в рейтинговых системах высших учебных заведений.      
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Профессиональная компетенция, компетентностный подход, 

профессиональное образование, инновационные технологии, технология портфолио, 

электронное портфолио. 

 

THE USE OF PORTFOLIO TECHNOLOGY IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL 

COMPETENCE OF A UNIVERSITY STUDENT 
 

Svetlana A. KOLODA, Vitaly A. EPSHTEYN 
 

ABSTRACT: The article deals with the formation of professional competence of University 

students. The authors describe the competence approach, which can be used as a conceptual 

basis for the reform of higher education.  The concept of "professional competence" and its 

types are presented. One of the leading technologies of professional competence formation is 

portfolio technology. In this regard, the paper presents the characteristics of different types 

of portfolios used for vocational education, the criteria for evaluating the portfolio, the struc-

ture and model of its individual types. Special attention is paid to the specifics and ad-

vantages of the electronic portfolio. The article presents different modes of evaluation of stu-

dent portfolio to improve the quality of its preparation and motivation for successful applica-

tion in the rating systems of higher education institutions. 
 

KEYWORDS: Professional competence, competence approach, professional education, in-

novative technologies, technology portfolio, electronic portfolio. 

 

Как показывают исследования последних 

лет, одной из причин тяжелого переходного 

состояния, с которым человечество столкну-

лось на пороге третьего тысячелетия, является 

кризис компетентности современных специали-

стов в различных сферах их жизнедеятельности 

[7]. Реформирование системы образования в 

современных условиях предусматривает не 

столько изменение форм и методов обучения, 

сколько усовершенствование уже внедренных 

ранее методов с учетом постоянно изменяю-

щихся требований к выпускникам вузов. Осо-

бенно важно реализовать это условие с учетом 

меняющихся требований рынка труда, когда за 

время обучения в вузе возможна кардинальная 

смена условий труда, уровня компетенции, 

профессиональных задач специалиста в той или 

иной области.  

В современных условиях уделяется повы-

шенное внимание исследованию проблемы 

профессионализма и компетентностного под-

хода в образовании. В частности, инновацион-
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ные подходы к формированию профессио-

нальной компетентности будущих специали-

стов, изучаются многими учеными-педаго-

гами, такими как К.Э. Безукладников, А.А. 

Вербицкий, И.А. Зимняя, В.В. Краевский, Н.В. 

Кузьмина, В.В. Сериков, В.А. Сластёнин, А.В. 

Хуторской, В.Д. Шадриков, Е.Н. Шиянов. 

Особое внимание уделялось компетентностной 

парадигме развивающего образования (Гре-

бенкина Л.К., Суворова Н.А.); повышению 

эффективности профессиональной подготовке 

студентов технических вузов (В.Ф. Бессараб, 

Н.Н. Булынский, Э.Ф. Зеер, О.В. Лешер, В.Б. 

Моисеев).   

К.Э. Безукладников отмечает, что „компе-

тентностный подход востребован, поскольку 

современное образование требует существен-

ной модернизации“, и считает его диалектиче-

ским продолжением и альтернативой систем-

ного, междисциплинарного, деятельностного, 

„ЗУНовского“, личностно ориентированного, 

когнитивного, аффективного подходов [1, 70].   

Развитие педагогики профессионального, об-

разования, по его мнению, в дальнейшем будет 

ориентированно именно на развитие компе-

тентносного подхода как концептуальной ос-

новы государственной политики образования. 

Работа над компетенциями – это путь, по ко-

торому системы образования во всем мире 

должны прийти к преодолению разрыва между 

результатами образования и современными 

требованиями жизни. Именно компетенции, 

как составные части содержания образования, 

помогут более качественно решать профессио-

нальные задачи различного уровня сложности.  

По мнению И.А. Зимней, профессиональ-

ная компетентность − это некоторые внутрен-

ние, потенциальные, сокрытые психологиче-

ские новообразования: знания, представления, 

программы (алгоритмы) действий, систем цен-

ностей и отношений, которые затем выявляют-

ся в компетентностях человека.  

Обозначим сначала круг этих основных 

компетенций, имея в виду их дальнейшие про-

явления в качестве компетентностей. В работе 

Дж. Равена „Компетентность в современном 

обществе“, появившейся в Лондоне в 1984 г., 

дается развернутое толкование компетентно-

сти [6]. Это явление „состоит из большого 

числа компонентов, многие из которых отно-

сительно независимы друг от друга... некото-

рые компоненты относятся скорее к когнитив-

ной сфере, а другие − к эмоциональной... эти 

компоненты могут заменять друг друга в каче-

стве составляющих эффективного поведения“ 

[там же, с. 253]. При этом, как подчеркивает 

Дж. Равен, „виды компетентности“ суть „мо-

тивированные способности“ [там же, 258].  

Наиболее значимыми, на наш взгляд, ви-

дами компетентностей из представленных Дж. 

Равеном, являются: 

- тенденция к более ясному пониманию 

ценностей и установок по отношению к кон-

кретной цели;  

- вовлечение эмоций в процесс деятельно-

сти; 

- готовность и способность обучаться са-

мостоятельно; 

- поиск и использование обратной связи; 

- уверенность в себе; 

- самоконтроль; 

- самостоятельность мышления, ориги-

нальность;  

- критическое мышление; 

- готовность решать сложные вопросы; 

- готовность использовать новые идеи и 

инновации для достижения цели;  

- знание того, как использовать инновации; 

- способность принимать решения; 

- персональная ответственность; 

- способность к совместной работе ради 

достижения цели;  

- способность слушать других людей и 

принимать во внимание то, что они говорят;  

- готовность заниматься организационным 

и общественным планированием [6, 281 - 296].  

И.А. Зимняя предлагает такие основные 

виды компетенций, имея в виду их дальней-

шие проявления в качестве компетентностей: 

1. Компетенции, относящиеся к самому 

человеку как личности, субъекту деятельности, 

общения. 

2. Компетенции, относящиеся к социаль-

ному взаимодействию человека и социальной 

сферы. 

3. Компетенции, относящиеся к деятельно-

сти человека. 

Если представить указанные компетенции 

как актуальные компетентности, то очевидно, 

что последние будут включать такие характе-

ристики, как: 
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а) готовность к проявлению компетентно-

сти (т.е. мотивационный аспект); 

б) владение знанием содержания компе-

тентности (т.е. когнитивный аспект); 

в) опыт проявления компетентности в раз-

нообразных стандартных и нестандартных си-

туациях (т.е. поведенческий аспект); 

г) отношение к содержанию компетентно-

сти и объекту ее приложения (ценностно-

смысловой аспект); 

д) эмоционально-волевая регуляция про-

цесса и результата проявления компетентности 

[3, 12-13]. 

Как видно из представленного, компетент-

ность является сложным явлением и ее успеш-

ное формирование напрямую связанно с ис-

пользование современных технологий обуче-

ния.  При этом инновационная технология 

должна не только отвечать целям формирова-

ния компетентности, но и быть близкой и по-

нятной современному студенту. Одной из та-

ких эффективных личностно-ориентированных 

технологий является технология портфолио.  

Технология портфолио активно разрабаты-

вается и внедряется в образование с 80-х годов 

XX столетия в США и Западной Европе. В 

начале XXI века данная технология начинает 

набирать популярность на территории постсо-

ветских государств. Активизация ее примене-

ния связанна с началом реализации Болонско-

го процесса. Теоретическое обоснование и но-

вое осмысление технологии портфолио позво-

лило внедрить новые формы оценивания в об-

разовании.  

В настоящее время технология портфолио 

получила широкое распространение в профес-

сиональном образовании. Многие высшие 

учебные заведения отдают предпочтение 

именно электронному портфолио как форме 

эффективной оценки деятельности студентов. 

При этом портфолио предполагает, прежде 

всего, умение студента провести самооценку 

результатов обучения, научных и практиче-

ских достижений в период обучения.  Однако 

до сих пор нет единого мнения по использова-

нию технологии портфолио в вузе в условиях 

реализации федеральных образовательных 

стандартов; не в полной мере освещены крите-

рии оценки учебного портфолио, не рассмат-

ривались вопросы, касающиеся портфолио как 

метода оценивания сформированности компе-

тенций и др. Представляется важным рассмот-

реть некоторые из этих вопросов.  

Изучив „Положения о портфолио“ ряда 

российских вузов (Северный государственный 

медицинский университет, Тихоокеанский 

государственный университет, Московская 

государственная академия ветеринарной ме-

дицины и биотехнологии, Санкт-Петер-

бургский горный университет, Томский госу-

дарственный университет систем управления и 

радиоэлектроники и др.) мы пришли к выводу, 

что портфолио обучающихся составляет часть 

электронной информационной среды вуза и 

используется по программам подготовки бака-

лавриата, специалитета, магистратуры и про-

граммам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. Можно утверждать, что 

данная технология является действенной под-

держкой образовательной и профессиональной 

активности обучающихся и их самостоятель-

ности.     

В документах (положениях), регламенти-

рующих использование портфолио дается сле-

дующее определение: „Портфолио – комплект 

документов (электронных копий), подтвер-

ждающих индивидуальные достижения обу-

чающегося по различным направлениям дея-

тельности (учебной, научно-исследователь-

ской, спортивной, творческой, социальной), 

характеризующих результаты усвоения им 

образовательной программы и его квалифика-

цию (компетентность)“. 

Основная цель формирования портфолио 

студента – анализ и представление значимых 

сведений становления будущего специалиста, 

обеспечение мониторинга культурно-образо-

вательного роста студента. Портфолио позво-

ляет накопить и сохранить документальное 

подтверждение собственных достижений сту-

дента в процессе его обучения. Технология 

портфолио внедряется для дифференциации 

процесса обучения, профессиональных компе-

тенций, формирования мотивации на достиже-

ние определенных результатов в освоении ос-

новной профессиональной программы. Порт-

фолио позволяет учитывать результаты, до-

стигнутые студентом в разнообразных видах 

деятельности − учебной, исследовательской, 

творческой, спортивной, социальной, комму-

никативной, практической и др., и является 

важнейшим элементом практико-ориентиро-
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ванного подхода к профессиональному обра-

зованию. Портфолио должно стать важным 

элементом повышения конкурентности вы-

пускника и представлять его реальные дости-

жения для потенциального работодателя. Типы 

учебного портфолио, как правило, делятся на: 

портфолио документов, портфолио процесса, 

показательное портфолио, рабочее портфолио, 

оценочное портфолио и тематическое портфо-

лио. Необходимо учитывать, что для разных 

направлений обучения формируемые компе-

тенции будут отличаться. Например, обще-

профессиональная компетенция, связанная со 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности будет прин-

ципиально разной для будущего журналиста, 

политолога, преподавателя или переводчика. 

При этом для некоторых специалистов боль-

шую роль будет играть портфолио достижений 

(научных и учебных работ), а для других – 

портфолио отзывов (прохождение практик и 

стажировок).    

В практической деятельности студентов 

чаще всего применяются три основных вида 

портфолио: оценочное, демонстрационное и 

рефлексивное. Для студента традиционное 

портфолио представляет собой подборку ра-

бот, целью которой является демонстрация его 

образовательных достижений. Однако такой 

тип портфолио не отражает требований компе-

тентностной парадигмы обучения. Для совре-

менного студента, восприимчивого к иннова-

циям, важна не простая констатация разнород-

ных результатов его деятельности в виде оце-

нок, сертификатов и т.п., а конкретный набор 

научных, творческих, практических достиже-

ний, иллюстрирующих и подтверждающих 

состоятельность и перспективность обучающе-

гося в конкретной области знаний и специали-

зации. В связи с этим необходимо четко струк-

турировать каждый из используемых видов 

портфолио, определить критерии оценивания и 

требования к оформлению портфолио.  Для 

того, чтобы технология портфолио была не 

только средством оценивания учебной дея-

тельности обучаемых, но и носила характер 

образца будущей профессиональной деятель-

ности студента, необходимо использовать раз-

нообразные режимы его оценивания: „студент 

– преподаватель“, „студент – студент“, „сту-

дент – малая группа“, „студент – преподава-

тель – представитель организации, проводя-

щей практику“, „студент – эксперт“. Важным 

этапом реализации технологии портфолио яв-

ляется его защита. Обычно это заключитель-

ный этап, предусматривающий не только 

оценку со стороны преподавателя и взаимо-

оценку студентов, но, прежде всего рефлексию 

деятельности студента на определенном этапе 

обучения. Поэтому элемент самооценивания 

должен стать обязательным компонентом оце-

нивания портфолио. Предлагаем использовать 

такие критерии оценивания: 

1) академическая зрелость создателя порт-

фолио; 

2) способность к реальной и действенной 

самооценке; 

3) умение добиваться результата и решать 

поставленные задачи; 

4) сформированность компетентностей; 

5) способность к осмыслению своего про-

фессионального будущего; 

6) способность ответить на вопрос о том, 

что изменилось в понимании учеб-

ной/профессиональной деятельности после 

достижения продемонстрированных в портфо-

лио результатов.  

Как уже отмечалось, для разных типов 

портфолио необходимо предложить конкрет-

ную, учитывающую специфику данного порт-

фолио и формируемые им компетенции, струк-

туру. Структура портфолио должна содейство-

вать действенному взаимодействию студента с 

научным руководителем и руководителем 

практики, преподавателями и кураторами в 

вузе во время обучения, служить основой для 

качественной презентации выпускника перед 

работодателями.   

В качестве примера можно предложить 

модель электронного портфолио достижений, 

применяемого нами для оценивания результа-

тов прохождения студентами практики (пред-

дипломной/производственной) [4; 5]: 

1. Личная информация о студенте 

(Ф.И.О., учебное заведение, факультет, год 

обучения, сроки прохождения практики). 

2. Производственная деятельность (пред-

приятие/организация, подразделение, выпол-

няемые обязанности, задания практики). 

3. Практическая документация о практи-

ке (отчеты, планы, конкретные выполненные 

задания, образцы подготовленных во время 



 

volume 34 (2), 2019       ISSN 1311-2864 (print)          ISSN 2682-9827 (online)           том 34 (2), 2019 

Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven                     Съюз на учените в България - клон Сливен 

Известия на       Announcements of  

Съюза на учените      Union of  Scientists   

Сливен, том 34 (2), 2019     Sliven, vol. 34 (2), 2019 

 

13 
 

практики форм/анкет/опросов/репортажей/пла-

нов, отзывы руководителей практики прини-

мающей организации). 

4. Самоанализ (общий рефлексивный са-

моанализ; текущий самоанализ выполнения 

отдельных заданий практики, направленный на 

исправление ошибок и улучшения качества 

работы). 

5. Научно-исследовательская работа (при 

условии прохождения преддипломной практи-

ки). 

6. Выводы.  

Электронный формат является наиболее 

удобным именно для такого типа портфолио, 

поскольку позволяет оперативно внести изме-

нения в ходе практики, сохранить данные на 

персональной электронной странице студента 

на сайте учебного заведения, стать реальным 

объектом оценки, представляемым на выпуск-

ном квалификационном экзамене. Электрон-

ное портфолио практики, подтвержденное ву-

зом, может стать эффективным средством 

определения квалификации студента.  Порт-

фолио может стать источником дополнитель-

ных сведений о студенте для преподавателя и 

руководителя кафедры/факультета.  Система 

формирования портфолио позволяет получать 

информацию, имеющую значение для оценки 

прогресса обучения, в том числе в рамках реа-

лизации индивидуального учебного плана ра-

боты студента, проводить экспертизу и оценку 

достижений обучающегося в режиме монито-

ринга, выявлять проблемы подготовки, наме-

чать перспективные линии развития студента в 

соответствии с его достижениями; осуществ-

лять мониторинг успеваемости. Главное пре-

имущество электронного портфолио перед 

другими его формами – большой объем пред-

ставленного материала, интерактивность, ши-

рокий доступ к содержанию, доступность для 

работы в дистанционном режиме, возможность 

сохранения, редактирования и презентации с 

использованием гиперссылок и визуальных 

объектов.  

Таким образом, применение технологии 

портфолио в профессиональном образовании 

позволяет не только перейти на качественно 

иной уровень оценивания учебных, научных и 

практических достижений студентов, когда 

оценка не носит субъективного характера и не 

базируется лишь на определенном наборе зна-

ний, приобретенном студентом, но и позволяет 

сформировать условия для реализации компе-

тентносного подхода в образовании. Возмож-

ность составления портфолио в электронном 

формате повышает качество рейтинговой си-

стемы и дает возможность каждому студенту 

самостоятельно оценивать свой прогресс в 

обучении.   

Дальнейшая стандартизация системы про-

фессионального образования потребует разра-

ботки общих требований к его оцениванию и 

унификации наполнения, что позволит создать 

концепцию применения портфолио для фор-

мирования компетентностей. При этом следует 

учитывать, что разница в отдельных видах 

компетентностей для разных специальностей, 

особенно общепрофессиональных и професси-

ональных, будет главным фактором выбора 

вида портфолио и его структуры.  В зависимо-

сти от профиля обучения (естественно-

научный, технический, гуманитарный) и от 

уровня обучения (бакалавриат, магистратура) 

наполняемость конкретных блоков портфолио 

будет разной, но структура одного и того же 

вида портфолио может совпадать. 
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АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕ ПРИ РАБОТА В СРЕДА НА 

BLACKBOARD LEARN 
 

Христо В. УЗУНОВ, Калоян П. ДИМИТРОВ, Моника Д. СИМЕОНОВА-ИНГИЛИЗОВА 

 

ANALYSING THE EFFECTIVENESS OF LEARNING WHEN WORKING  

IN A BLACKBOARD LEARN 
 

Hristo V. UZUNOV, Kaloyan P. DIMITROV, Monika D. SIMEONOVA-INGILIZOVA 
 

ABSTRACT: This paper presents analysis of the efficiency of training when working with 

the Blackboard learn platform. The study was conducted through a questionnaire survey.  

For the purpose a questionnaire was drawn up, in which the questions are of the "Question 

of Likert’s scale". To achieve adequate results are selected students, from the same profes-

sional field but from different degrees of higher education.  

Primary survey data are summarized and provide information on quantitative assessment of 

learning in a Blackboard learn environment.  

The results obtained directly can be used as the main indicator of the effectiveness of the 

training. A statistical analysis has been made to demonstrate that the results can be used as 

an indicator for determining the effectiveness of the training. 
 

KEYWORDS: efficiency, training, effective training, education, students, Blackboard learn 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Пред съвременното висше образование 

стоят редица предизвикателства, свързани с 

непрекъснати промени, водещи до бързо и 

ефективно адаптиране към новите условия на 

динамично развиващата се бизнес среда и поя-

вата на качествено нови идеи и технологии. 

Висококачественото образование и обуче-

ние е основна функция на висшето училище, и 

е един от факторите, които играят ключова 

роля за осъществяване на прехода от образо-

вание към професионална реализация на сту-

дентите. 

Съществуват външни фактори, които оказ-

ват влияние върху висшето образование, като: 

• бърза смяна на технологиите в светов-

ната икономика; 

• нови квалификационни потребности на 

глобалния пазар; 

• масовост на висшето образование и 

рискове от намаляване на качеството; 

• конкуренция на световния пазар на 

предлаганите образователни услуги. 

Именно това обуславя актуалността на 

проблема за качеството на преподаване и 

ефективността на обучение във висшето учи-

лище, които са злободневна тема на разисква-

не и изследване днес. 

Отчитайки факта, че икономическата криза 

принуждава студентите да търсят работа, за да 

оцеляват, а не само стремеж към образование, 

следва да се отбележи, че варианта да учат и да 

работят едновременно избират все повече сту-

денти.  

Постигането на по-успешна социална и 

трудова реализация на обучаемите може да се 

постигне чрез подобряване на условията за 

равен достъп до образование и обучение, раз-

витие на системата за учене през целия живот 

и развитие на дистанционни форми на обуче-

ние. 

Предмет на настоящото изследването е 

обучението на студентите в среда на 

Blackboard Learn. 

Целта е да се проучи мнението на обучае-

мите относно използването на платформа 

„Black board” по дисциплината „Организация и 

безопасност на движението по пътищата“.  

Получените резултати ще бъдат интерпре-

тирани като показател за оценка на използва-

нето на електронната платформа „Black board” 

в обучението по дисциплината. 

За осъществяване на поставената цел е не-

обходимо да бъдат изпълнени и следните зада-

чи: 

• Анализ на литературни източници по 

изследвания проблем. 
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• Да се подбере подходящ критерий за 

определяне ефективността на обучение на сту-

денти в среда на Blackboard learn. 

• Да се избере подходящ метод и се про-

веде изследване. 

• Да се извърши обработка и анализ на 

получените резултати. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Самото определение за ефективност е раз-

глеждано и многократно формулирано неед-

нозначно. Понятието „ефективност” отразява 

съотношението на получения резултат спрямо 

предварително поставената цел и е свързано с 

целесъобразността на действията. Чрез ефек-

тивността не се отчитат разходите – енергия, 

труд, финансови средства, а само се регистри-

ра постигането на целта. Колкото е по-висока 

степента на постигане на една цел, толкова е 

по-ефективно взаимодействието на обучаващи 

с обучаеми в контекста на нашето изследване. 

 Най-общо ефективност на обучението 

се разглежда в два аспекта – от една страна 

максимална съгласуваност между предвари-

телно поставените дидактически цели и пос-

тигнатите в обучението дидактически резулта-

ти, а от друга страна пропорционалността 

между постигнатите дидактически резултати и 

използваните за това дидактически ресурси. 

 Позовавайки се на така изложените 

съждения може да се посочат следните крите-

рии за оценка на ефективността на обучението: 

• вътрешна подбуда и положителна наг-

ласа за учене в обучението по съответната 

дисциплина в иновативна среда на Blackboard 

Learn; 

• степен на усвоено познание от студен-

тите по конкретната дисциплина; 

• времето, за което е достигната съответ-

ната степен на обученост на студентите; 

• максимално равнище на трудоспособ-

ност на студентите. 

 

Преподаването и ученето във Висшето об-

разование изцяло има ново измерение и про-

чит. Съвременните технологии обуславят раз-

личните очаквания, нагласи и потребности на 

студентите за по-ефективно обучение, което 

обаче изисква различни методи, техники и 

опит от академичното ръководство на всеки 

един Университет. 

Дистанционното обучение Distance-

education (learning) в среда на Blackboard Learn 

е целенасочен процес на интерактивно взаимо-

действие между преподавател и студенти, с 

използване на средства за обучение, които са 

независими към тяхното разположение в прос-

транството и синхронизирани във времето. 

Чрез платформата Blackboard learn се уве-

личава достъпът до образование, както и се 

повишава интересът на студентите към учеб-

ния процес. 

Предимствата за използването на плат-

формата Blackboard learn в обучението се зак-

лючава в предоставяне на индивидуално обу-

чение за всеки един студент, без значение от 

това къде той се намира. В [Belcheva, K., 2014] 

се разглеждат подробно възможностите за из-

ползване на интерактивни инструменти в 

Blackboard learn, което характеризира плат-

формата с редица функционалности.     

Изследването е проведено във Факултет и 

Колеж – Сливен, със студенти от три образова-

телни степени - ОКС „Професионален бакала-

вър” – специалност „Ремонт и експлоатация на 

автотранспортна техника”, ОКС „Бакалавър” – 

специалност „Автотранспортна техника”, ОКС 

„Магистър” – специалности „Автотранспортна 

техника” и „Автотехническа експертиза”. 

Създадена е анкетна карта, в която въпро-

сите са от вида „Въпрос на Ликертова скала”, 

т.е. въпросът е формулиран като оценка, с която 

студентът може да се съгласи или да не се съг-

ласи в различна степен. Анкетната карта съ-

държа 10 въпроса и е приложена на фигура 1.
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Фигура 1. Анкетна карта 

 

АНАЛИЗ И ДИСКУСИЯ  

Събраните данни от анкетните карти са обработени с помощта на количествени статистически 

техники. По този начин се осигурява възможност за съпоставимост на получените резултати.  

В таблица 1 са представени обобщените резултати от проведеното анкетно проучване.  

 

Таблица 1. Обобщени резултати от анкетното изследване. 

 
 

За оценка на ефективността на обучението са използвани 10 въпроса с петстепенна скала, 

която варира от 1 (много лошо) до 5 (отлично).  

Резултатите от анкетите се използват като показател за начина на обучение по съответната 

дисциплина. Вижда се, че 76,3% от студентите са отговорили на въпросите от анкетата с „Катего-
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рично ДА“ и „По-скоро ДА“. Това показва, че голям брой от обучаемите поставят високи оценки 

за обучение чрез платформа Blackboard learn. На фигура 2 са визуализирани обобщените резулта-

ти от проведеното изследване. 

 

 
Фигура 2. Графика на резултатите от анкетното изследване. 

 

В таблица 2 е показана изчислената стойност на средноаритметичното за представителната 

извадка на измерените стойности (�̅�𝟏,𝒙𝟐, �̅�𝟑,�̅�𝟒и �̅�𝟓) , която се явява математическо очакване μ на 

средните стойности по групи x1, x2, x3, x4 и x5. За генералната съвкупност, математическите очак-

вания (x1, x2, x3, x4 и x5) съществуват в съответните доверителни интервали с 95% доверителна 

вероятност и числово могат да бъдат изразени чрез неравенството (1). 

 

�̅� − 𝑞𝑥 ≤ 𝝁 = 𝟏, 𝟔𝟗 ≤ �̅� + 𝑞𝑥 (1) 

 

Таблица 2. Работна таблица за изчисляване на стандартното отклонение на измерваната 

величина. 

 
 

Стандартно квадратично отклонение за групови стойности при n единични стойности за x1, x2, 

x3, x4 и x5:  

 

𝑆𝑥𝑖
= √

[Σ(𝑥1 − �̅�) + Σ(𝑥2 − �̅�) + Σ(𝑥3 − �̅�) + Σ(𝑥4 − �̅�) + Σ(𝑥5 − �̅�)]

𝑛 − 1
= 6,1 (2) 

 

 

 



 

volume 34 (2), 2019       ISSN 1311-2864 (print)          ISSN 2682-9827 (online)           том 34 (2), 2019 

Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven                     Съюз на учените в България - клон Сливен 

Известия на       Announcements of  

Съюза на учените      Union of  Scientists   

Сливен, том 34 (2), 2019     Sliven, vol. 34 (2), 2019 

 

19 
 

Средно квадратично отклонение на усреднените групови стойности при n единични стойнос-

ти за x1, x2, x3, x4 и x5: 

𝑠�̅� =
𝑠𝑥𝑖

√𝑛
=

6,1

√5
= 2,73 (3) 

 

Доверителен интервал: 

𝑞�̅� = 𝑡. 𝑠�̅� = 1,96.2,73 = 5,35 ,  (4) 

 

където t = 1,96, при статистическа сигурност S = 95%, а sx̅ - на усреднените групови стойности 

при n единични стойности за x1, x2, x3, x4 и x5.  

 

Тогава зависимостта за горна и долна граници е: 

 

𝑥гд = �̿� ± 𝑞�̅� , (5) 

 

където x̿ e средноаритметичната от средноаритметичните стойности: 

 

�̿� =
�̅�1 + �̅�2 + �̅�3 + �̅�4 + �̅�5

𝑛𝑖
=

9 + 6,14 + 3,67 + 13,1 + 22,7

5
= 10,92 (6) 

 

където ni е броят на средноаритметичните стойности от групите (x1, x2, x3, x4 и x5). 

Тогава за горна (7) и долна (8) граници се получава: 

 

𝑥г = �̿� + 𝑞�̅� = 10,92 + 5,35 = 16,27 (7) 

𝑥д = �̿� − 𝑞�̅� = 10,92 − 5,35 = 5,57 (8) 

 

На фигура 3 е представена графиката за средните стойности на измерените величини с горна и 

долна граници и се вижда, че всички стойности попадат в доверителния интервал и могат да пос-

лужат за средноаритметично за генералната съвкупност с 95% доверителна вероятност. С това се 

доказва, че резултатите от проведеното анкетно изследване се приемат за правдоподобни.  

 

Фигура 3. Графиката за средните стойности на измерените величини с горна и долна 

граници.  
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ИЗВОДИ 

Проведеното изследване генерира положи-

телни резултати, като: 

Чрез използването на една от водещите в 

Европа и световен мащаб електронни плат-

форми Blackboard learn, ИПФ-Сливен предос-

тавя на обучаваните студенти знания и умения, 

които подпомагат и подобряват качеството на 

образователния процес във факултета и пови-

шат конкурентоспособността на студентите. 

Електронната платформа на обучение 

Blackboard learn предоставя възможност да се 

използва като технологично помощно средство 

в обучението на студенти по дисциплината 

„Организация и безопасност на движението по 

пътищата“ и чрез нея се създава равен старт за 

всички студенти. 

Въз основа проведеното изследване, учас-

тниците дават много високи оценки за начина 

на провежданото обучение и по-специално за 

неговата ефективност. 

Получените резултати показват, че съдър-

жанието и структурата на познавателните 

структури, включени в обучението, едновре-

менно с практическите примери и задания, се 

оценяват положително. Това показва, че подо-

бен род обучения се приемат като полезни и 

практични, което от своя страна допринася за 

повишаване на ефективността на обучение.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Според направеното изследване може да се 

обобщи, че образованието трябва да се проме-

ня заедно с новите технологии и да се обучават 

студентите в унисон с постоянно променящия 

се свят, като им се дават безценни знания и 

аналитични умения, които да ги превърнат в 

лидери и конкурентно способни личности. 
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ТЕСТЪТ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ОЦЕНКА ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ                   

ПО ДИСЦИПЛИНАТА “ХЛАДИЛНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“ 

 
Константин В. КОСТОВ 

 

РЕЗЮМЕ:Начинът за проверка и оценка на знанията на студентите е свързан с 

обективно оценяване на постиженията им. Дидактическият тест, като форма за 

проверка на знанията, е съвременен метод, прилагането на който създава положи-

телна мотивация за учене у студентите и дава възможност да се повиши качество-

то на обучение. 

В статията са разгледани и анализирани два типа тестове за проверка на знанията  

на студенти по дисциплината „Хладилни технологични процеси и съоръжения“. Про-

учването е направено със студенти от специалност „Отоплителна, вентилационна и 

климатична техника“, изучавана в Инженерно-педагогическия факултет гр. Сливен 

на ТУ-София. 
 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: дидактически тест, обективно оценяване, качество на обучение 

 

TEST AS A TOOL FOR ASSESSING KNOWLEDGE OF STUDENTS IN THE DISCIPLINE 

„REFRIGERATION TECHNOLOGICAL PROCESSES AND FACILITIES“ 

 

Konstantin V. KOSTOV 

 

ABSTRACT: The way for verifying and evaluating students' knowledge is related to objec-

tive evaluation of their achievements. The didactic test, as a form of knowledge verification, 

is a modern method, the application of which creates a positive motivation for learning in the 

students and enables to improve the quality of training. 

The article examines and analyses two types of tests for verifying knowledge of students in 

the discipline "Refrigeration Technological Processes and Facilities". The study was con-

ducted with students specializing in "Heating, ventilation and air-conditioning equipment", 

studied at the Faculty of Engineering and Pedagogy, Sliven, TU-Sofia. 
 

KEYWORDS: didactic test, objective assessment, quality of training. 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Инженерното образование, като всяка сис-

тема за обучение, е свързано с постигането на 

предварително определени цели. Предизвика-

телствата пред висшето образование при обу-

чението на инженери са много, като стремежът 

е постоянно да се повишава качеството на обу-

чение. 

Един от основните проблеми на висшето 

инженерно образование е именно обективното 

оценяване знанията, уменията и компетентнос-

тите на всеки студент по съответната специал-

ност.  

Преди да се пристъпи към оценяване, е важ-

но да се определи обекта на проверка. В техни-

ческото обучение се приема, че обект на провер-

ка са логико-математическите компоненти на 

рационалното мислене на бъдещия инженер. 

Понятието тест е заимствано от английски 

език (test) и означава проба проверка. „тестът 

като измерително средство в психологията 

представлява съвкупност от стимули, задачи и 

въпроси, правила за условията на наблюдение-

то. Тестът представлява моделна ситуация, с 

чиято помощ получаваме образци на поведе-

ние или преживявания (резултати), които разг-

леждаме като съвкупност от показатели за изс-

ледвания признак.” [1] 

Дидактическият тест е инструмент, който 

позволява проверка и степенуване на овладе-

ните знания, умения и компетентности на обу-

чаваните. Той позволява да се оцени нивото на 

разбиране и усвояване на учебното съдържа-

ние и ако, е необходимо да се направят корек-

ции в методите на обучение [3], [6].   
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Основни характеристики на тестовете: 

 Валидност - мярка за степента, до коя-

то тестът осигурява типа желана информация. 

Видове валидност:  

 съдържателна валидност  – определя 

се чрез внимателно сравнение на съдържание-

то на теста с целите и очакваните резултати на 

ниво учебни програми или на ниво учебно съ-

държание;  

 прогностична валидност - мярка за 

неговата способност да предвижда бъдещото 

поведение в образователната среда;  

 конструктивна валидност – отнася се 

до степента, до която тестовите резултати  са 

свързани с други резултати от постиженията 

на обучаемите. 

 Надеждност - свързана е с точността, с 

която се измерват познанията, уменията и 

компетентностите. Тестът е надежден до сте-

пента, до която студентите, тестирани втори 

път, ще попаднат в същия рангов ред.  

 Обективност - степен на независимост 

на провеждането и резултата от автора на тес-

та. 

 Релевантност – доколко тестът е конс-

труиран така, че да измерва желаните когни-

тивни резултати, а не нещо друго. 

 Специфичност - до колко са необхо-

дими специфични знания, свързани с учебното 

съдържание по съответната академична дис-

циплина. 

При прилагането на дидактически тестове, 

могат да се подчертаят следните им предимст-

ва в сравнение с традиционно използвания 

писмен изпит [5], [7]: 

 дават възможност за сравнение и обек-

тивно оценяване на  знанията на студентите; 

 предоставят възможност за системати-

зиране на учебното съдържание; 

 могат да се прилагат успешно, както за 

целите на текущ контрол, така и за входяща и 

изходяща диагностика по съответната учебна 

дисциплина;  

 позволяват акцентиране върху степента 

на овладяване на конкретни знания и умения 

от студента; 

 средство са за анализ на пропуските и 

затрудненията по изучаваната дисциплина. 

 

 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

При съставянето на дидактическия тест, 

пред преподавателя стои задачата да прецени 

относителната важност на уменията и да със-

тави точни средства за измерване на успеха на 

студентите [2], [8]. Прилагането на тестове, 

позволява да бъдат създадени различни подхо-

ди за проверка усвояването на основни вели-

чини и закони [9].  

Съставени са два типа дидактически теста 

от закрит тип, състоящи се от множество зада-

чи със структурирани отговори. Първият тип  е 

съставен от въпроси с няколко възможни отго-

вора, като трябва да се посочи само един отго-

вор, а при втория тип са възможни няколко 

правилни и неправилни отговора. При изгот-

вянето на тестовете основата на задачата пред-

ставлява същински въпрос или твърдение. Ал-

тернативите  са 4 или 5 отговора с цел намаля-

ване на възможността за намиране на правил-

ния отговор чрез налучкване. 

По – долу са дадени примерни въпроси от 

съответният тип тест. Например за теста с един 

възможен отговор: 

Пример 1: Ефективността на работата на 

компресорната хладилна се оценява с хладил-

ния коефициент, който е равен на: 

а) ε=Т_0/(Т-Т_0 ); 

б) ε=Т_0/(Т+Т_0 );        

в) ε=Т/(Т+Т_0 );     г) ε=Т_0/(Т_0-Т) 

Пример 2: До какво води подохлаждането 

на течния хладилен агент в парната хладилна 

машина? 

а) до намаляване на специфичното студоп-

роизводство; 

б) до увеличаване на енталпията на течния 

хладилен агент; 

в) до намаляване на необратимите загуби 

от дроселиране; 

г) до увеличаване на паросъдържанието 

след регулиращия вентил.  

За теста е няколко възможни отговора: 

Пример 1: Основните изисквания към 

течните междинни студоносители са: 

а) да имат малък специфичен топлинен ка-

пацитет; 

б) да имат ниска температура на замръзва-

не; 

в) да имат малък вискозитет; 

г) да имат голям коефициент на обемно 

разширение. 
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Пример 2: Термодинамичните изисквания 

към хладилните агенти са: 

а) налягането им на кондензация да бъде 

високо; 

б) налягането им на кипене да бъде по-

ниско от атмосферното; 

в) специфичният им топлинен капацитет да 

бъде малък; 

г) топлината им на изпарение да е голяма; 

д) кинематичният им вискозитет да бъде 

малък. 

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Създадените два варианта на дидактичес-

ките тестове за проверка и оценяване на зна-

нията на студентите от специалност  „Отопли-

телна, вентилационна и климатична техника“, 

са съобразени с учебната програма по  дисцип-

лината „Хладилни технологични процеси и 

съоръжения“ и учебното съдържание, съдър-

жащо се в дидактическите ресурси по дисцип-

лината.  

Първият тест се състои от 20 въпроса, а 

втория от 60, като в първия вариант студентът 

трябва да посочи един верен отговор, а във 

втория три верни отговора от четири възмож-

ни. Проучването е направено с четири групи 

студенти в четири последователни учебни го-

дини. Дисциплината  „Хладилни технологични 

процеси и съоръжения“ се изучава в пети се-

местър, като на студентите са предложени за 

решаване и двата теста. Двата варианта на тес-

товете са с еднаква степен на трудност, което 

позволява да се въведе единна скала за оценя-

ване на изпитните резултати. При първият тест 

е използвана опростена скала за точкуване – за 

верен отговор се дава 1 точка и за грешен – 0 

т., а при втория  - класическа – за верен отго-

вор се дават 1 т. (3 възможни верни отговора = 

3 точки); за грешен отговор - 0 т. [4]. За транс-

формиране на тестовия бал в шестобална 

оценка е използвана формулата: 

 

E=(R*6)/Т;             (1) 

 

където:  

R – брой точки, получени от студента при 

решаване на теста; 

T – общ брой възможни точки от теста, ка-

то при първия тест са 20, а при втория 60; 

Е - оценка на студента. 

 

Резултатите от тестовете за двата варианта са представени в таблица 1. 

 

учебна година 
брой 

студенти 

Тест вариант 1 Тест вариант 2 

верни отгово-

ри, % 

грешни отго-

вори, % 

верни отговори, 

% 

грешни отговори, 

% 

2015 – 2016 20 85 15 53 57 

2016 – 2017 18 70 30 49 51 

2017 – 2018 10 78 22 44 56 

2018 – 2019 14 71 29 39 61 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение може да се обобщи, че при-

лагането на дидактически тестове за про-

верка знанията на студентите, е добра 

практика, която допринася за повишаване 

на качеството на обучение на студентите. 

От проведените два типа тестове за провер-

ка знанията  на студентите по дисциплина-

та „Хладилни технологични процеси и съо-

ръжения“ и анализирайки постигнатите от 

тях резултати, може да се заключи, че из-

ползването на тест с няколко възможни от-

говора изисква по – задълбочено усвояване 

на учебното съдържание на дисциплината. 

Получената информация, след подходящо 

систематизиране и обработка, може да се 

използва за подобряване на дидактическите 

тестове, с цел повишаване качеството на 

обучението по инженерни дисциплини. 
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ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ           

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

Павел Н. ЯЛОВСКИЙ 

 

VALUE-MOTIVATION COMPONENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE 

TEACHERS OF MUSICAL ART 
 

Pavel N. YALOWSKIY 

 

ABSTRACT: The article covered the content of the value-motivational component of 

professional competence of future teachers of music art. Found that the key elements of the 

value-motivational component are the motivational sphere, values, personal qualities and 

abilities. During the research it became known, that the value-motivational component is key 

in the structure of professional competence of teachers of music art, since it determines the 

orientation of educational and further music-educational activity, provides for permanent 

self-improvement, and is the basis for the formation and development of necessary 

competences. 
 

KEYWORDS: professional competence of future teachers of music art, value-motivation 

component, motivational sphere, values, personal qualities, abilities. 

 

Профессиональная компетентность учите-

ля музыкального искусства – это „интегратив-

ное личностное образование на основе теоре-

тических знаний, практических умений, зна-

чимых личностных качеств и опыта, обуслов-

ливающие готовность учителя к выполнению 

педагогической деятельности и обеспечивает 

высокий уровень ее самоорганизации“ (Карпо-

ва, 2004, c. 8). В современных научных иссле-

дованиях указанный педагогический феномен 

понимается как комплекс общепедагогических 

и профессионально-музыкальных компетен-

ций, а также как система взаимосвязанных и 

одинаково важных компонентов, содержание 

которых отражает ключевые направления му-

зыкально-образовательной деятельности учи-

телей. 

Основоположным компонентом професси-

ональной компетентности будущих учителей 

музыкального искусства является ценностно-

мотивационный, поскольку предусматривает 

наличие устойчивых мотивов, потребностей, 

интересов, целей, ценностей, позитивного от-

ношения к выбранной профессии, которые 

становятся движущей силой становления и 

развития профессионализма педагога на осно-

ве природных способностей и личностных ка-

честв. 

В ходе анализа последних исследований и 

публикаций стало известно, что проблему 

формирования и развития профессиональной 

компетентности будущих учителей музыкаль-

ного искусства изучают Л. Арчажникова, Л. 

Карпова, А. Маркова, М. Михаськова, Л. Пас-

тушенко, И. Полубоярина и другие. Ученые А. 

Вознюк, Н. Волкова, А. Гилюн, А. Леонтьев, 

В. Сластенин и другие исследуют различные 

аспекты мотивационной, ценностной и лич-

ностной составляющей профессионализма 

учителя. 

Однако, несмотря на ряд научных трудов, 

проблема выделения, формирования и разви-

тия необходимых современному учителю му-

зыкального искусства личностных качеств и 

психологических особенностей требует даль-

нейшего теоретического осмысления и прак-

тического воплощения в эффективных техно-

логиях подготовки студентов художественных 

факультетов учреждений высшего педагогиче-

ского образования. Учитывая это целью наше-

го исследования является сущностный анализ 

ценностно-мотивационного компонента про-

фессиональной компетентности педагогов-

музыкантов. 

В нашем исследовании мы исходим из то-

го, что ценностно-мотивационный компонент 

обусловливает направленность ценностных 

ориентаций и мотивации будущих учителей 

музыкального искусства на овладение новыми 

умениями и навыками, усвоение необходимых 
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знаний, развитие собственных способностей и 

на формирование собственной профессио-

нальной компетентности в целом. Поэтому мы 

считаем, что содержание ценностно-

мотивационного компонента образуют моти-

вационная сфера, ценностные ориентации, 

личностные качества и способности. 

Мотивационная сфера является динамиче-

ской системой взаимосвязанных составляю-

щих (мотивы, потребности, интересы,), кото-

рые становятся надежной основой для форми-

рования профессиональной компетентности 

педагогов-музыкантов. Формирование и раз-

витие мотивационной сферы – одно из ключе-

вых направлений подготовки будущих учите-

лей музыкального искусства в учреждениях 

высшего педагогического образования. 

Понятие „мотив“ в научной литературе 

трактуется как побуждение к деятельности, свя-

занное с удовлетворением определенных по-

требностей; совокупность внешних и внутрен-

них условий, стимулирующих активность лич-

ности и ее направленность (Леонтьев, 1995). 

Система устойчивых мотивов образует мотива-

цию, которая с точки зрения большинства уче-

ных занимает центральное место в содержании 

ценностно-мотивационного компонента, явля-

ется причиной и активизирующим фактором 

формирования личности специалиста. 

Становление педагога-музыканта невоз-

можно без наличия профессиональной моти-

вации – того, ради чего человек действует, к 

чему он готов, чего он хочет и для чего разви-

вает свои профессиональные способности 

(Маркова, 1996, с. 97). Систему профессио-

нальных мотивов будущих учителей музы-

кального искусства образуют внутренние пе-

дагогические мотивы, интерес к педагогиче-

ской профессии, стремление стать высококва-

лифицированным специалистом и на высоком 

профессиональном уровне осуществлять му-

зыкально-образовательную деятельность, по-

требности в саморазвитии и самосовершен-

ствовании и тому подобное. Итак, главное ме-

сто в структуре профессиональной мотивации 

педагогов-музыкантов занимают потребности 

и интересы. 

Потребность – это основная движущая си-

ла деятельности индивида (Леонтьев, 1995, с. 

40). Ключевыми в структуре личности педаго-

га-музыканта есть потребности в самоутвер-

ждении, развитии способностей, реализации 

полученных компетенций, творчестве, стрем-

лении осознать национальную и иностранную 

художественную культуру и тому подобное. 

Профессиональными интересами называют 

познавательную направленность индивида на 

овладение определенным видом деятельности, 

которая, прежде всего, предусматривает поло-

жительное отношение к выбранной профессии 

(Гилюн, 2012). Будущие педагоги-музыканты 

должны обладать интересом к музыкальному 

искусству, изучению специальных дисциплин, 

музыкально-образовательной и познаватель-

ной деятельности и тому подобное. Уместно 

отметить, что становление профессионально-

компетентного педагога-музыканта обуслав-

ливается наличием музыкального интереса – 

эмоционально-познавательной направленности 

личности, которая предусматривает эстетиче-

ское отношение к искусству и формируется в 

результате переживания музыки во время раз-

личных видов музыкальной деятельности (Де-

мьянчук, 1995, с. 34). 

Вторым элементом ценностно-мотиваци-

онного компонента являются ценностные ори-

ентации – сложное образование из системы 

взаимосвязанных ценностей, которое „преду-

сматривает способность учителей к целостному 

переживанию, осознанию предмета или явле-

ния и оценочной деятельности“ (Свещинськая, 

2005, с. 7). Ценностные ориентации детермини-

руют поведение педагога, являются своеобраз-

ной формой личностного отражение взаимо-

действия общественного и индивидуального. 

Концепт „ценности“ является междисци-

плинарным и анализируется в области фило-

софии, педагогики, психологии, социологии и 

других. В контексте педагогики ценности рас-

сматриваются как особенности, которые поз-

воляют педагогу удовлетворять свои потреб-

ности и служат ориентирами его социальной и 

профессиональной активности, направленны-

ми на достижение общественно значимых це-

лей (Сластенин, 1998). Ценностные ориента-

ции образуют своеобразное аксиологическое 

ядро профессиональной компетентности бу-

дущих учителей музыкального искусства, 

сложившееся в результате синтеза педагогиче-

ских и профессионально-музыкальных ценно-

стей. 
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Все профессионально-педагогические цен-

ности исследователи условно разделяют на три 

группы: 

– социально-педагогические: идеи, нормы, 

правила, регламентирующие деятельность об-

щества в сфере образования; 

– групповые: механизмы, требования, кон-

цепции, регулирующих педагогическую дея-

тельность в определенных учебных заведени-

ях; 

– личностно-педагогические: цели, моти-

вы, идеалы, которые формируют мировоззре-

ние учителя и систему его ценностных ориен-

тации (Сластенин, 2013). 

Среди профессионально-музыкальных 

ценностей учителей музыкального искусства 

можно выделить ценностное отношение к ми-

ровой и отечественной художественной куль-

туре, музыкальные знания и умения, стремле-

ние достичь музыкального идеала, способ-

ность к оценочной деятельности, музыкальный 

вкус, инструментально-исполнительское само-

выражение и тому подобное. 

Третья составляющая ценностно-мотива-

ционного компонента профессиональной ком-

петентности будущих учителей музыкального 

искусства образована личностными качества-

ми и способностями. 

Личностные качества педагога – это черты 

личности, которые „проявляются в образова-

тельной деятельности, профессиональных свя-

зях, общении, определяют поведение учителя, 

а также характеризует его как ответственного 

и профессионально самодостаточную лич-

ность“ (Волкова, 2012, с. 483). Для осуществ-

ления любой деятельности, в том числе педа-

гогической, специалист должен обладать как 

общечеловеческими, так и профессиональны-

ми личностными качествами. В перечне обще-

человеческих черт личности педагога-

музыканта можно выделить трудолюбие, оп-

тимизм, патриотизм, справедливость, гума-

низм, чувство юмора и тому подобное. 

Анализируя труды исследователей и учи-

тывая специфику музыкально-образовательной 

деятельности, мы считаем, что в арсенале учи-

теля музыкального искусства должны быть 

такие профессионально-личностные качества: 

высокий уровень культуры, любовь к детям, 

эмпатия, педагогический такт, педагогическая 

техника, педагогическое общение, артистизм, 

музыкально педагогическая интуиция, способ-

ность к самообразованию и т.п. 

Овладение профессией учителя музыкаль-

ного искусства невозможно без наличия инди-

видуально-психологических особенностей че-

ловека, которые обусловливают выбор про-

фессии и успешность овладения ею – способ-

ностей. Для эффективной музыкально-

образовательной деятельности педагог должен 

обладать общими и специальными способно-

стями. Общие способности необходимы всем 

специалистам, поскольку обеспечивают про-

дуктивное усвоение необходимых знаний и 

легкость в выполнении определенной деятель-

ности. Среди таких индивидуально-

психологических свойств для педагога-

музыканта необходимы умственные способно-

сти, развитость общих психических процессов 

(память, внимание), способности к обучению и 

труда и тому подобное. 

Специальные способности педагогов-

музыкантов мы условно разделяем на педаго-

гические и музыкальные. 

Педагогические способности – это „сово-

купность психических особенностей учителя, 

необходимых для успешного овладения педа-

гогической деятельностью и продуктивного ее 

осуществления“ (Волкова, 2012, с. 481). Нам 

импонирует перечень педагогических способ-

ностей современного учителя, составленный 

А. Вознюком на основе работ Ф. Гоноблина, 

Н. Кузьминой, Р. Немова, С. Кондратьевой, В. 

Сластьонина и других: 

1) научно-познавательные (способность к 

познанию педагогической реальности); 

2) дидактические (доступность, четкость в 

подаче учебного материала, организация и 

управление самостоятельной познавательной 

деятельностью учащихся); 

3) академические (способности к сфере 

науки, которую преподает учитель); 

4) языковые (четкое выражение своих 

мыслей и чувств с помощью вербальных и не-

вербальных средств общения); 

5) коммуникативные (способность к уста-

новлению взаимоотношений с учениками); 

6) организаторские (умение организовы-

вать ученический коллектив, собственную дея-

тельность, создание условий для развития 

каждого ученика); 

7) социальные (реализация социального 
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значения педагогической деятельности); 

8) специальные (касаются определенного 

направления педагогической деятельности, 

например, музыкального, художественного и 

т.п., общая эрудиция); 

9) экспрессивные (проявляются в эмоцио-

нальной окраске общения с воспитанниками); 

10) суггестивные (способность к эмоцио-

нально-волевому влиянию на учащихся); 

11) педагогическое воображение (предви-

дение результатов учебно-воспитательного 

воздействия на ученика в контексте развития 

его личности); 

12) педагогическая рефлексия (оценивание 

результатов своей деятельности); 

13) педагогическая наблюдательность 

(объем внимания, ее распределение в коллек-

тиве); 

14) эмпатия (сопереживание эмоциональ-

ного состояния воспитанников); 

15) саморегулятивно-волевые (касающиеся 

регулирования своей жизнедеятельности и 

педагогической деятельности); 

16) способности по любви к детям; 

17) способности быть трудолюбивым; 

18) способность по мотивации и самораз-

вития воспитанников (быть примером для 

подражания, стимулирование учащихся к са-

мосовершенствованию) (Вознюк, 2016 с. 70-

72). 

Музыкальные способности составляют ос-

нову профессиональной подготовки будущего 

учителя музыкального искусства. Большин-

ство ученых (Н. Ветлугина, Б. Теплов, О. 

Олексюк, И. Полубоярина и другие) главными 

музыкальными способностями называют ладо-

вое чувство (способность эмоционально раз-

личать строевые функции музыкального про-

изведения), музыкально-слуховое представле-

ние (запоминание и воспроизведение на слух 

мелодий) и музыкально-ритмическое чувство 

(способность чувствовать эмоциональную вы-

разительность музыкального ритма и точно 

воспроизводить его в движениях). Как отмеча-

ет И. Полубоярина, музыкальные способности, 

эмоциональный отклик на музыку и музы-

кальный слух в комплексе образуют музы-

кальность личности, которая проявляется в 

способности чувствовать характер и настрое-

ние музыкального произведения, выявлять 

эмоциональное отношение, понимать музы-

кальный образ, сравнивать и оценивать музы-

кальные явления, выявлять творческое отно-

шение к музыке (Полубоярина, 2008). 

Выводы. Итак, ценностно-мотивационный 

компонент профессиональной компетентности 

будущих учителей музыкального искусства, 

образуемый мотивационной сферой (мотивы, 

потребности, интересы), ценностными ориен-

тациями (профессионально-педагогические и 

профессионально-музыкальные ценности), 

личностными качествами (общечеловеческие, 

профессионально-личностные) и способностя-

ми (общие, специальные (музыкальные и педа-

гогические)), является базовым в структуре 

профессиональной компетентности будущих 

учителей музыкального искусства, поскольку 

определяет направленность учебной и после-

дующей музыкально-образовательной дея-

тельности, предусматривает постоянное само-

совершенствование, является основой для 

формирования и развития необходимых ком-

петенций и компетентностей. 
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ПСИХОФИЧЕСКО СЪВЕТВАНЕ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА УМЕНИЯ-

ТА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕНЕ 

 

НИКОЛАЙ П. Такучев 
 

РЕЗЮМЕ: Въведение. Не всички ученици се справят еднакво успешно с образовател-

ните задачи. Една от причините е неразбирането на ученика за неговата собствена 

паметна специфика при усвояване на нови знания от даден тип. Цел и резултати. 

Метакогнитивният метод е предназначен за психологически консултации, базиран на 

експериментално („психо-физическо“) изследване на паметта (Ебинхаус). Методът, 

насочен към разкриване на отделни характеристики на паметта при усвояване на но-

ва информация - скоростта на запомняне и забравяне. 

Заключения. За 34% от консултираните 250 студенти, заключенията от консултаци-

ята имаха потресаващ ефект - те нямаха адекватна представа за собствената си 

способност за научаване на нова информация и надценяваха възможностите си (т. 

нар. Ефект на Дънинг-Крюгер). 
 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: психофизична консултация, скорост на спомняне, скорост на за-

бравяне, Ебинхаус, ефект на Дънинг-Крюгер 
 

PSYCHOPHYSICAL COUNSELING AS A TOOL TO REVEAL STUDENTS' ABILITIES TO 

LEARN 

 

Nikolay P. TAKUCHEV 

 

ABSTRACT: Introduction. Not all students are dealing equally successfully with educational 

tasks. One of the reasons is the student's lack of understanding of his / her own memorial 

specificity in learning new knowledge of a given type. Aim and Results. A metacognitive 

method is designed for psychological counselling, based on an experimental (“psycho-

physical”) study of memory (Ebbinghaus). The method aiming at revealing individual 

memory features on learning new information - the speed of remembering and forgetting. 

Conclusions. For 34% of the 250 students consulted, the conclusions of the consultation had 

a staggering effect - they did not have an adequate idea of their own ability to learn new in-

formation and they overestimated their capabilities (the so-called Dunning-Kruger effect). 
 

KEYWORDS: psychophysical counselling, speed of remembrance, speed of forgetting, 

Ebinghaus, Dunning-Kruger effect 

 

Уводна част 

Проблем 

Обучаемите не се справят еднакво успешно 

с образователните задачи. Една от причините 

липсата на ясна представа у обучаемия за собс-

твената паметова специфика при усвояване на 

нови знания. Съвременната образователна сис-

тема до голяма степен е оставила на обучаемия 

сам да открие най-подходящия за себе си под-

ход за учене. Най-често това става на принципа 

на пробата и грешката, процесът е продължите-

лен и често е свързан с провали, носещи непри-

ятни емоции за обучавания индивид. 

 

Основна част 

Цел 

В настоящата работа е предложен метод, 

чрез който в началото на образователния процес 

обучаемият получава по-ясна представа за собс-

твените възможности за усвояване на нови зна-

ния по конкретна дисциплина, например физика, 

химия, биология и т.н., което му помага: 

 да си изработи адекватен критерий за 

нивото на собствените знания, 

 да си постави реалистична цел за пости-

гане на избрано от него ниво на усвояване на 

учебния материал, 
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 да направи най-добрия за себе си избор 

на стратегия за постигане на тази цел. 

 

Материал и методи 

Предлаганият метод изследва познавател-

ните способности на индивида. В научната 

литература по психология такъв метод е кла-

сифициран като метакогнитивен [Schraw, G., 

1998]. Експериментална основа за разработка-

та на метода са резултатите от изследването на 

[Ebbinghaus H., 1885], който експериментира 

със собствената си памет. Експериментите 

разкриват зависимостите от времето на запом-

нянето и забравянето на безсмислени срички. 

Получените резултати от експериментите са в 

табличен вид. Авторът е привел и свои апрок-

симиращи данните функции, които не са из-

ползвани при разработване на описвания в 

настоящата работа метод. Ebbinghaus нарича 

експеримента си „психофизичен“. Следвайки 

тази терминология, предлаганият в настоящата 

работа метод за метакогнитивна консултация 

на обучаемите по-долу е наричан „психофи-

зична“ консултация.  

В настоящата работа се предлагат апрок-

симиращи числените данни на Ebbinghaus ма-

тематически функции (модели) на зависимос-

тите от времето на процесите на запомняне и 

забравяне. Разсъжденията по-долу са базирани 

на допускането, че общият вид на получените 

по данните на Ebbinghaus модели на процесите 

на заучаване и забравяне е приложим за моде-

лиране на паметовата специфика на всички 

обучаеми индивиди. Индивидуалните различия 

в процесите на учене и забравяне се отразяват 

в споменатите математически модели като 

разлики в числените стойности на съдържащи-

те се в тях константи. Ако за конкретен обуча-

ващ се индивид и за учебен материал от даден 

вид бъдат определени константите в моделите 

за запомняне и забравяне, може да бъде изчис-

лено индивидуалното време, необходимо за 

заучаване до желаното от обучаемия ниво на 

определен обем от този вид учебен материал. 

Споменатите модели се използват за опре-

деляне на индивидуално необходимото време за 

заучаване на нови знания с отчет на протича-

щия едновременно с това процес на забравяне. 

 

 

 

Резултати и обсъждане 

Предлаганият метод за психофизична кон-

султация включва три последователни във 

времето етапа, през които трябва да премине 

обучаемият, желаещ да получи консултация 

относно индивидуалните си способности за 

запаметяване на нови знания по изучаваната 

дисциплина. Получената по време на трите 

етапа информация се използва за определянето 

на зависещите от индивидуалните качества на 

паметта числени стойности на константите в 

моделите за запаметяване и забравяне. 

Етап: 

1. Целият изискуем материал по предстоя-

щата за изучаване дисциплина може да се разг-

лежда като съставен от отделни теми с прибли-

зително еднакъв обем (компендиум, конспект 

по дисциплината). Консултираният изучава за 

определено време определена тестова тема под 

формата на печатен текст. Тестовата тема се 

избира да бъде сходна по обем и трудност с 

останалите теми включени в дисциплината, 

която обучаемият предстои да изучи, например 

уводната за дисциплината тема. За изучаване на 

тестовия материал на обучаемия се предлага 

обозрим във времето интервал, например поло-

вин час, който да бъде поне петкратно по-дълъг 

от времето, необходимо за прочитане на тесто-

вата тема. Обучаемият се инструктира да се 

стреми да научи тестовата тема възможно най-

добре за отпуснатото време. 

2. След изтичането на отпуснатия за под-

готовката половин час, обучаемият решава 

компютърен тест със задачи от затворен тип (с 

по 4 отговора, един правилен). Тестът следва 

да бъде специално разработен за целите на 

описваната консултация. Компютърният тест 

оценява знанията на консултирания по току що 

изучената тестова тема и му поставя шесто-

бална оценка, съответна на нивото на показа-

ните знания. Консултираният получава кратка 

инструкция за работа с компютърния тест.  

3. Преди старта на задачите в компютър-

ния тест, на екрана на компютъра се появява 

начална форма, подканяща консултирания да 

се самооцени – да оцени знанията си по току 

що изучената тестова тема, като въведе в съот-

ветното поле на екранната форма своята шес-

тобална оценка. В началната форма се въвежда 

и броят на темите в компендиума по дисцип-

лината. 
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4. Задачите на компютърния тест (въпрос с 

четири отговора) се появяват последователно 

на екрана. Разбъркват се автоматично при все-

ки нов старт на теста. Консултираният решава 

теста за определено време – в рамките на не 

повече от 15 минути за 15 задачи в теста. Ако 

просрочи времето, отговорите на оставащите 

въпроси се приемат за грешни при изчисление 

на оценката. Оценката се изчислява по форму-

ла, включваща броя на въпросите и на правил-

ните отговори, както и броя на отговорите в 

задачата. 

5. След приключването на теста се появява 

форма с резултатите. В нея освен оценката от 

компютърния тест са дадени: 

5.1. Предварителната самооценка на из-

питвания. Сравнението на двете оценки за ед-

но и също знание – обективната компютърна 

оценка и собствената оценка на консултирания 

индивид за знанията му помага за изграждане-

то на адекватен критерий за ниво на собстве-

ните знания и следователно за усет за необхо-

димото интелектуално усилие при подготовка-

та за изпит. 

5.2. Времето в часове, което студентът би 

следвало да отдели за подготовка за теорети-

чен изпит, необходимо за получаване на съща-

та оценка като от компютърния тест (ако изпи-

тът се проведе непосредствено след приключ-

ване на заучаването на учебния материал). Ин-

дивидуалното време за изучаване на темите от 

конспекта се изчислява като произведение на 

времето, необходимо на консултирания да зау-

чи тестовата тема до определено ниво на зна-

ния, оценено от компютърния тест и броя на 

темите в конспекта. 

5.3. Времето в часове, което консултира-

ният би следвало да отдели за подготовка за 

изпита, необходимо за получаване на оценка 

от изпита, равна на самооценката му (ако из-

питът се проведе непосредствено след прик-

лючване на заучаването на учебния материал). 

5.4. Времето в часове, което студентът би 

следвало да отдели за подготовка за изпита, 

необходимо за получаване на максималната 

оценка („отличен“ 6) (ако изпитът се проведе 

непосредствено след приключване на заучава-

нето на учебния материал). 

6. Консултираният повтаря същия компю-

търен тест (поредността на задачите и отгово-

рите са разбъркани автоматично по случаен 

начин) след определен интервал време, напри-

мер седмица по-късно. Константите в матема-

тическите модели на процесите на запомняне и 

забравяне в зависимост от времето определят 

индивидуалните различия и се изчисляват по 

оценките от двата компютърни теста и двата 

интервала от време – за заучаване на тестовата 

тема и за повторния тест (например половин 

час и една седмица). Консултираният се запоз-

нава с таблици, в които по оценките от двата 

компютърни теста се определя необходимото 

време за учене на материал от вида на тесто-

вия, което консултираният е необходимо да 

вложи за да получи желаното ниво на знания 

по дисциплината. 

 

 
 

Фигура 1. Апроксимираща крива на зависимостта на количеството изучено знание от времето за учене, 

получена по числените данни от експеримента на Ebbinghaus. (Фигурата е създадена с MS Excel, апрокси-

миращата крива е от библиотеката функции Trendline). 
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Апроксимиращите експерименталните данни функции бяха подбрани така, че да включват 

минимален брой подлежащи на определяне константи. На фиг.1 са показани графичният и анали-

тичният вид на използваната в метода апроксимираща функция – експоненциална функция с две 

числени константи, зависещи от паметовите дадености на индивида, подлежащи на определяне по 

получените от психофизичната консултация данни. 

След анализ, математическата част на който е спестена на читателя, беше получена таблица, ко-

ято консултираният може да разгледа след приключване на първия компютърен тест (таблица 1). 
 

Таблица 1. Зависимост на времето за научаване на тестовата тема до определено ниво (желана оценка), от 

оценката от първия компютърен тест. 
 

Желана оценка 3 4 5 6 

Оценка от компютърния тест 

(0,5 часа учене) Време за научаване на един въпрос, брой часове 

3 0,50 0,85 1,13 1,35 

4 0,29 0,50 0,66 0,79 

5 0,22 0,38 0,50 0,60 

6 0,18 0,32 0,42 0,50 

От таблицата се вижда, че ако например 

желаната от консултирания оценка по дисцип-

лината е 5, а той е получил на компютърния 

тест 3, то времето за подготовка на един въп-

рос от компендиума по дисциплината е 1,13 

часа (един час и осем минути). Т.е. при ком-

пендиум по дисциплината с 55 теми необхо-

димото време за подготовка за постигане на 

знания на ниво 5 е 62 часа, т.е. учене по 6 часа 

всеки ден в продължение на 10 дни и явяване 

на изпит непосредствено след прекратяване на 

процеса на учене. От таблицата се вижда, че за 

отлична оценка консултираният трябва да учи 

74 часа. 

Психофизична консултация на оценените 

от компютърния тест с оценка слаб 2 е невъз-

можна. В такива случаи на консултирания се 

обръща внимание за наличие на сериозни 

проблеми с паметта и разбирането, вероятно 

дължащи се на твърде бавна памет, пропуски в 

предходните нива на образованието му, но е 

възможно този резултат да се дължи на прин-

ципна невъзможност за усвояване на знания от 

писмен източник (дислекция). На консултира-

ния в този случай се препоръчва да вложи 

време за подготовка поне трикратно по-дълго 

от това, необходимо на оценения със „среден 

3“ от компютърния тест и ако това не помага 

да смени информационния канал – да се под-

готвя с помощник, който да му чете на глас 

изучавания материал и да потърси консулта-

ция с психолог. 

Процесът на заучаване е съпътстван от об-

ратния процес – забравянето. След прекратя-

ване на ученето протича само процесът на заб-

равяне. На фиг. 2 с точки е представена гра-

фично зависимостта на остатъчното знание в 

паметта на Ebbinghaus от времето, изтекло 

след прекратяване на ученето. Вижда се, че 

експерименталните данни са апроксимирани 

добре със степенна функция. 

От фиг.2 се вижда, че в паметта на 

Ebbinghaus процес на забравянето е бил най-

интензивен в първите 48 часа след заучаване-

то. След 48 часа в паметта му са останали око-

ло 28% от първоначално заучения материал, 

след което остатъчното знание се променяло 

слабо – до около 21% за следващите 30 дни, 

т.е. е било запаметено в дълготрайната му па-

мет. 

В резултат на математическото разглежда-

не на процесите на заучаване и забравяне (не е 

приведено тук), беше получена таблица 2 за 

оценката, съответстваща на остатъчното 

знаниe на консултирания 24 часа след прекра-

тяване на процеса на учене – оценките са пока-

зани с по-плътни цифри горе и вдясно от диа-

гонала на таблицата. Например ако консулти-

раният е получил на първия компютърен тест 

5, а седмица по-късно на втория компютърен 

тест е получил 4, то той би получил оценка 

4,15 на изпит, проведен 24 часа след прекратя-

ване на ученето. Консултираните с драстичен 

спад в оценката между двата компютърни тес-

та са с много бърз процес на забравяне и биват 

посъветвани да учат до последния момент пре-

ди изпита. 
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Фигура 2. Апроксимираща крива и аналитичен вид на зависимостта от времето на количеството остатъчно 

знание след прекратяване на ученето, получена по числените данни от експеримента на Ebbinghaus. (Кри-

вата е от библиотеката функции Trendline на MS Excel). 

 
Таблица 2. Зависимост на шестобалната оценка за остатъчното знание 24 часа след приключване на 

ученето на тестовата тема, от съотношението в оценките от двата компютърни теста – непосредствено след 

приключване на ученето на тестовата тема и седмица по-късно. 
 

Оценка на остатъчното знание 24 часа 

след прекратяване на ученето 

Първа компютърна оценка 

(след 0,5 часа учене) 3 4 5 6 

Втора компютърна оценка (168 часа 

след прекратяване на ученето)      

3   3,00 3,14 3,26 3,36 

4   3,82 4,00 4,15 4,27 

5   4,60 4,82 5,00 5,15 

6   5,36 5,62 5,82 6,00 

      

Понякога вместо спад в оценката между 

двата компютърни теста се получава ръст в 

оценката – на втория компютърен тест оценка-

та е по-висока от тази на първия. Това е инди-

катор, че процесът на усвояване на получената 

информация има и скрита фаза, т.е. мозъкът 

задържа вниманието си върху изучаваната те-

ма на подсъзнателно ниво, продължавайки 

процеса на разбиране и запомняне на новата 

информация и след формалното прекратяване 

на ученето. Оценката, която консултираният 

следва да очаква 24 часа след прекратяване на 

ученето е показана за такива случаи с по-тънки 

цифри вляво и долу под диагонала на таблица-

та. Например ако консултираният е получил 

оценка 5 на първия компютърен тест и оценка 

6 на втория, би следвало да очаква оценка 5,82 

на следващия ден след прекратяване на учене-

то (след 24 часа). 

 

 

 

 

Заключителна част 

Изводи 

Описаният по-горе метод на психофизична 

консултация позволява на консултирания да 

прецени възможностите си да усвоява нови 

знания по предстоящата за изучаване дисцип-

лина, както и да си изработи (или уточни) усет 

за нивото на собствената подготовка по дис-

циплината. 

Психофизична консултация беше предло-

жена и приложена в продължение на послед-

ните 4 години за студентите от Тракийски 

университет, Стара Загора, на които предсто-

еше да изучават дисциплините Агрометеоро-

логия и Климатология и хидрология. Участие-

то в консултацията беше доброволно, но на 

практика всички студенти (250 души) участва-

ха в нея. За 34% от консултираните изводите 

от консултацията имаха потресаващ ефект – 

при тях се наблюдаваше т.нар. Дънинг-Крюгер 

ефект, т.е. те надценяват възможностите си  

(очакват по-висока оценка от получената на 

първия компютърен тест). 
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В резултат на приложението на консулта-

цията беше наблюдавано статистически досто-

верно изменение на стратегията на студентите 

по отношение на учебния процес, в сравнение 

с тази от предходните 4 години. Увеличи се 

интереса към практическите занятия по споме-

натите дисциплини. Обяснението е, че инте-

лектуалното усилие при практическите занятия 

е по-малко от ученето на теоретичния матери-

ал, а доброто представяне на практическите 

занятия има голям принос за успешното пола-

гане на изпита. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ 

ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

 

Калина И. БЕЛЧЕВА, Юрий П. КЛИСАРОВ 

 

INTERPRETATIONS OF STUDENT-CENTERED 

LEARNING IN HIGHER EDUCATION  

 

Kalina I. BELCHEVA, Yurii P. KLISSAROV 

 

ABSTRACT: Student-centered learning is considered to be the starting point in defining 

goals and objectives for personal development. This determines the orientation of the learn-

ing process – development of key, basic and functional competencies. Freedom is given to the 

learner to choose their priorities in education; the responsibility of success / failure in the 

learning process between the teacher and the student is shared. Learners participate in the 

decision-making process related to the selection of micro curriculum and learning activities 

to develop cognitive, affective and psychomotor skills. They create didactic materials, define 

specific professional context. A new non-standard learning environment is designed in which 

students feel free to express their personality. This paper outlines a framework developed by 

the European Commission that underpins student-centered learning at European higher 

schools and presents latest interpretations of the term student-centered learning. Several in-

novative practices in this respect in European and American universities are also described. 
 

KEYWORDS: student-centered learning, Еuropean framework for student-centered learn-

ing, good practice 

Въведение 

Личностноориентираният подход в обуче-

нието поставя личността на учещия в центъра 

на обучението и е отправна точка при дефини-

ране на целите, свързани с личностното му 

развитие. Така се определя насочеността на 

процеса на обучение - формиране на основните 

видове компетенции: ключови, базови и функ-

ционални. Предоставя се свобода на личността 

в избора на приоритети в образованието, поде-

ля се отговорността на успеха/неуспеха в 

учебния процес между преподавател и сту-

дент. Учещият участва в процеса на решения, 

отнасящи се до подбора на учебното съдържа-

ние в тематичен, структурен и функционален 

план, както и в избора на учебни дейности. 

Той изработва дидактически материали, опре-

деля конкретния професионален контекст, 

обусловен от личните и професионални цели. 

Създава се нова по-нестандартна обстановка за 

учене, в която студентът се чувства свободен 

да изявява своята индивидуалност. Преподава-

телят е организатор на самостоятелната актив-

на познавателна дейност, диагностик, компе-

тентен консултант, помощник за преодоляване 

на трудностите в ученето. Той е „дизайнер” и 

мениджър на учебния процес. Дейността му е 

насочена към използването на ресурси за по-

вишаване на активността и самостоятелността 

на студентите, чрез прилагане на иновативни 

методи на обучение. Обучението се организи-

ра около седем основни елемента: 

• подходящ микроклимат  

• включване на учащите в съвместно 

планиране на всички дейности, които ги карат 

да се чувстват „приобщени към всяко реше-

ние” 

• съвместно диагностициране на потреб-

ностите на обучаемите от учене 

• включване на учещите във формулира-

нето на учебните цели и на собствените им 

учебни цели  

• разработване на лични планове и стра-

тегии за собствено учене 

• подпомагане на учещите в осъществя-

ване на тези планове и стратегии 

• включване на обучаемите в оценяване 

на собственото им учене.  
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Интерпретации на личностно-ориенти-

раното обучение 

През последните години в специализира-

ната литература се срещат различни интерпре-

тации  на личностно-ориентираното обучение. 

Според някои автори той е подход в обучение-

то, свързан с прилагането на конструктивист-

ката теория за учене. Характеризира се с нова-

торски методи на преподаване, чиято цел е 

подобряване на обучението чрез общуване с 

преподавателите и другите обучаеми, чрез из-

ползване на похвати за включване на студен-

тите в учебния процес като активни участници 

в собственото си обучение, насърчава форми-

рането и развитието на трансферни умения за 

решаване на проблеми, критично мислене и 

рефлексивно мислене. (Европейски студентски 

съюз, 2016:3)  

Други учени го определят като „съчетание 

от подходи“. (Джонсън, 2013:18) Среща се  и 

като „стратегии за учене, академична подкрепа 

и съдействие, които са предназначени да отго-

ворят на различните образователни потребнос-

ти, интереси, стремежи или културен произход 

на отделни учещи или група учещи“. (Гевен, 

Атард, 2012:154)  

За постигането на тази цел е необходимо 

да се използва широк спектър от методи на 

обучение, от модифициране на задачите и 

стратегиите за учене в аудиторията до цялост-

но преосмисляне на начините на преподаване 

и на сформиране на групи. В този смисъл уче-

нето, фокусирано върху студентите, подчерта-

ва интересите, способностите и стиловете на 

учене на всеки студент, като представя препо-

давателя като фасилитатор на обучението на 

отделния учещ, а не на групата като цяло. 

(Речник Реформи в образованието: личностно-

ориентирано обучение, 2014) 

Друго виждане за личностно-ориенти-

раното обучение го свързва с образователната 

среда. Тя се определя от дидактическия под-

ход, културния контекст или физическата сре-

да, в която се срещат преподаването и ученето. 

Терминът обикновено обхваща образователна-

та философия, но може да включва и опреде-

лени културни особености - разнообразието от 

културни характеристики на водещия или ти-

тулния етнос, отношенията между хората, уп-

равляващите структури и др. Варира в зависи-

мост от организацията и образователната инс-

титуция, начина на използване, стиловете на 

учене и преподаване. (Уайт, 2013:5) 

В научно изследване проведено от евро-

пейския студентски съюз се акцентира върху 

динамиката на образователната среда. От една 

страна са преподавателите, които работят, за 

да създават нови учебни ситуации, а от друга – 

технологиите и тяхното настъпление, което 

също променя облика на аудиториите, залите 

за упражнение, представата за възприемане и 

усвояване на учебното съдържание. Конструи-

рането на личностно-ориентирани задачи за 

решаване е на интегрирана основа, трансфер 

на знанията и прилагане на трансдисципли-

нарни умения, както от преподаватели, така и 

от студенти. Съчетават се дейностен и личнос-

тен подход в обучението като се включват 

техники и методи, основани на проекти, при-

лагат се разнообразни интерактивни методи, 

интегрират се технологиите във всяка дисцип-

лина и на всички нива на обучение с цел по-

голямо сътрудничество, различен начин на 

учене с цел подобряване постиженията на 

учещите. (Европейски студентски съюз, 

2016:4) 

 

Европейска рамка на личностноориен-

тираното обучение 

Работна група от експерти към Европейс-

ката комисия за образование и култура разг-

лежда девет общи принципа като рамка, на 

която се основава личностно-ориентираното 

обучение, изработена в резултат на изследва-

ния и проучвания в различни европейски обра-

зователни институции за висше образование 

чрез. Те са следните: 

Принцип I: Непрекъснат рефлексивен про-

цес, който постоянно подобрява учебния опит 

на студентите и гарантира, че планираните 

резултати от обучението на даден курс или 

дисциплина се постигат по начин, стимулиращ 

критичното мислене на учещите и техните 

трансферни умения. 

Принцип II: Не предлага решение „едно и 

също за всички“. Ключова концепция, на която 

се основава личностно-ориентираното обуче-

ние е осъзнаването, че във всички висши учеб-

ни заведения преподавателите и студентите са 

различни. Всички те действат в разнообразни 

контексти и преподават различни дисциплини. 

Следователно се изискват структури, които 
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подобряват обучението и са подходящи за все-

ки определен контекст като стиловете на пре-

подаване и учене са правилно подбрани. 

Принцип III: Учещите имат различни сти-

лове на учене. Някои учат по-добре чрез опит 

и грешка, други учат в и чрез практика, трети 

научават много повече чрез четене на литера-

тура, дискусия и обсъждане на теорията, за да 

я разберат.  

Принцип IV: Студентите имат различни 

потребности и интереси. Всички обучаеми 

имат потребности извън класната стая. Някои 

се интересуват от култура, други от спорт, мо-

гат да са с деца или да бъдат с психични ув-

реждания.  

Принцип V: Изборът е от основно значе-

ние за ефективното обучение.  Нужно е голямо 

разнообразие, за да могат студентите да напра-

вят своя избор. Ученето може да бъде органи-

зирано в различна форма - в по-традиционен, 

дисциплинарен стил или да се адаптира към 

живота или професионалния опит на отделния 

студент. 

Принцип VI: Студентите имат различен 

опит и основни познания. Например, ако сту-

дентите вече имат значителен опит в използва-

нето на информация и комуникационни техно-

логии, не е нужно обучението да започва отна-

чало; ако имат развити изследователски уме-

ния, умения от практиката, то по-

целесъобразно би било да се запознаят с тео-

рията. Натрупаният опит може да се използва 

и за мотивиране на обучаемите чрез споделяне 

на лична история за илюстриране на теорията. 

Принцип VII: Учещите е нужно да имат 

контрол върху своето обучение. Необходимо е 

да им се предоставя възможност да участват в 

разработването на курсове, учебни планове и 

програми, както и в образуването на оценката 

на техните достижения. Студентите са активни 

партньори, които имат интерес от начина, по 

който това се прави. Най - добрият начин да се 

гарантира, че обучението се фокусира повече 

върху тях самите е ангажирането им в начина 

на формиране на тяхното обучение.  

Принцип VIII: Отнася се до овладяване на 

умения, не до разказване. При изнасянето на 

факти и теоретични знания инициативата, под-

готовката и съдържанието са от страна на пре-

подавателя. Целта е да се създадат условия за 

поемане на по-голяма отговорност от страна на 

студентите, които да създадат възможност  за 

прилагане на творческо и критично мислене - 

да интерпретира, анализира, синтезира, крити-

кува, прилага, решава проблеми и т.н. 

Принцип IX: Сътрудничество между сту-

денти и преподаватели. Важно е те да си сът-

рудничат, за да развият общо разбиране за 

проблемите, свързани с обучението, както и за 

проблемите като заинтересовани страни в рам-

ките на дадената институция, съвместно да 

предлагат решения, които биха могли да рабо-

тят и за двете групи. Сътрудничеството ще има 

положителен ефект, ако двете групи  взаимно 

си партнират в тези начинания. Такова парт-

ньорство е в основата на личностно-

ориентираното обучение, част от философията 

на конструктивизма. (Европейски студентски 

съюз, 2016:5-7) 

 

Добри практики в Европа 

Подбрани са няколко добри европейски 

практики, свързани с различни принципи на 

предложената от Европейския съюз рамка за 

осъществяване на личностно-ориентираното 

обучение. Основните критерии за подбор са: 

повишаване постиженията на студентите, при-

ложимост в България и устойчивост на прила-

ганите практики във времето, което означава, 

че се демонстрират резултати с траен характер.  

Шведски университет по аграрни науки, 

Упсала 

Някои университети признават важността 

на личностно-ориентираното обучение и ши-

роко го прилагат в техните стратегии и прио-

ритети, какъвто е случаят с университета в 

Упсала, Швеция. От началото на 90-те години 

Центърът за изследване на околната среда и 

развитието предлага интердисциплинарно 

висше образование и е творческо място за 

срещи на студенти, докторанти, изследователи 

и преподаватели от университета в Упсала и 

Шведския университет по аграрни науки. Три 

основни стълба са в центъра на дейността: 

обучението на студентите, сътрудничеството и 

партньорството и интердисциплинарните изс-

ледвания. Обучението дава възможност на 

студентите да изучават широк спектър от кур-

сове, които могат да допълнят с други дисцип-

лини от университета в Упсала. То се основа-

ват на тясно сътрудничество между студенти, 

координатори, преподаватели, изследователи, 
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университетски администратори и обществе-

ници. (Европейски студентски съюз, 2016:11) 

Конференция „Модел на дипломация“, 

Словакия 

Пример за това как се разширяват учебни-

те дейности по начин, интересен за студентите 

и приспособен към учебната им среда, е Ней-

ната основна цел е да предостави на второкур-

сници от магистърската програма Междуна-

родни отношения възможност да разширят 

своите теоретични знания и да получат прак-

тически опит в областта на преговорите, двус-

транната и многостранна дипломация, дипло-

матическия протокол и прилагането на чужди 

езици. В момента Конференцията се провежда 

всяка година като задължителен елемент и се 

основава на принципите на личностно-

ориентираното обучение. Такива събития съз-

дават рядка възможност за практическо обуче-

ние на студентите по международни отноше-

ния и дипломация в Словакия. Организаторите 

очакват в основната продукция да бъдат вклю-

чени нестандартни идеи и визии на младото 

поколение и представители на правителстве-

ния бизнес и неправителствения сектор по най-

осезаемите въпроси в областта на сигурността 

и икономиката на бъдещите международни 

отношения. Личната ангажираност на покане-

ните представители на международни органи-

зации, дипломатически мисии, учени, бизнес 

корпорации и журналисти предполага обогатя-

ване на събитието със съответната обратна 

връзка за резултатите от конференцията във 

всяка секция и за оценка на вижданията на 

студентите и техните идеи за бъдещето на бър-

зо променящите се международни отношения 

и глобална политика. (Европейски студентски 

съюз, 2016:13) 

 

Добри практики в САЩ  

Технически университет Олин, Бостън 

Този университет заема първо място по 

прилагане на личностно-ориентираното обуче-

ние в САЩ. Най-малко 10 са нещата, които го 

отличават от другите технически университе-

ти. На преден план са поставени преподавате-

лите и студентите – инициативите започват от 

тях и въплъщават идеите им за по-добър свят. 

Общността им е относително малка, насочена 

е към подпомагане на студентите и е важна за 

всеки. В университета работят инженери, кои-

то предават своя богат опит, придобит в раз-

лични области, и заедно със студентите прест-

руктурират учебния план и програми. Ученето 

е преосмислено и представено като култура на 

твореца, който създава продукти и разработва 

проекти, готови за реализация в живота. Тук 

няма катедри, само реални проблеми от раз-

лични области на икономиката и реалния свят. 

Студентите и преподавателите работят интер-

дисциплинарно. Много от занятията се препо-

дават в интегриран екип. Програмиране, чер-

тане и академично писане са част от всички 

курсове и дисциплини. В същото време няма 

натиск да се публикува или демонстрира. Го-

товите проекти се споделят на сайта на уни-

верситета „Студентско портфолио“ или се да-

ряват на местната общност.   

От първата седмица студентите започват 

да се учат като проучват, конструират, изра-

ботват и контролират. На новопостъпилите се 

предоставя възможност да научат нови умения 

за моделиране  и симулации от студентите в 

кампуса, които са получили сертификат от 

университета за съответната компетенция. 

Взаимопомощта и сътрудничеството не се ог-

раничават само до и за студентската общност. 

В помощ на преподавателите са изявени сту-

денти от други групи, които активно участват 

в разработването и провеждането на практи-

ческите занятия не само като асистенти, а като 

фасилитатори и съветници. По този начин, 

твърдят от университета, се предават на поко-

ленията знания, умения, ценности, отношения 

и професионално поведение, което гарантира 

успех на всички. 

 

Заключение 

Преподаването и ученето са "персонализи-

рани“. Те са ориентирани към  различни обра-

зователни потребности, интереси, стремежи 

или културни среди на отделните учещи. В 

персонализираната учебна среда целите и съ-

държанието на обучението, както методите и 

темпото на учене и преподаване могат да ва-

рират. Персонализацията обхваща диференци-

раното обучение, което гарантира по-високи 

достижения на студентите. 

Студентите имат възможност да учат „по 

всяко време и навсякъде“. Това означава, че 

обучението може да се осъществи извън тра-

диционните зали, например чрез онлайн кур-
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сове, програми за обучение на работното място 

или по различно време – в събота и неделя, 

през нощта. 

Академичните достижения се определят на 

основата на демонстрирани компетенции да се 

действа целенасочено и ангажирано, да се 

предлагат собствени решения и да се поема 

отговорност, да се споделя опит и да се оказва 

подкрепа, да се прилагат стратегии и техники 

за самостоятелно учене. 
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ДОБРИ ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ                           

ОТ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 

 

Снежана С. КОНСУЛОВА, Марина И. ДИМИТРОВА 

 

РЕЗЮМЕ: Технологиите в обучението и иновациите са тясно свързани помежду си. 

Основните цели, поставени пред преподавателите са обучаваните в магистърските 

програми да познават и анализират иновативните педагогически технологии; да при-

лагат технологични подходи в обучението; да притежават ключови умения за профе-

сионалната опитност и вещина, необходими за реализацията им в съвременните об-

разователни реалности. Обект на статията е прилагането на иновативни подходи в 

обучението на студентите от специалност „Предучилищна и начална училищна пе-

дагогика“. Дисциплината „Интерактивни подходи в обучението“ подпомага реална-

та преподавателска дейност на учителите и изгражда принципни модели за инте-

рактивно обучение, които подготвят студентите за предстоящата педагогическа 

практика в началното училище и детските градини. 
 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: иновационни образователни практики, интерактивни методи, 

проектно-базирано обучение 

 

GOOD INNOVATION PRACTICES IN TRAINING OF POSTGRADUATE STUDENTS 

 

Snezhana S. KONSULOVA, Marina I. DIMITROVA 

 

ABSTRACT: Learning and innovation technologies are closely interlinked. The main goals 

of the lecturers are the students in the master programs to know and analyze the innovative 

pedagogical technologies; apply technological approaches to learning; to have key compe-

tences for the professional experience and skill necessary for their realization in today's edu-

cational realities. The subject of this article is the application of innovative approaches in the 

education of the students of specialty "Preschool and primary school pedagogy". The "Inter-

active Approaches to Learning" discipline supports the real teaching activities of teachers 

and builds principled models for interactive learning that prepare students for the upcoming 

pedagogical practice in elementary school and kindergartens. 
 

KEYWORDS: innovative educational practices, interactive methods, project-based learning 

 

Introduction 

Learning and innovation technologies are 

closely interlinked. The roles of a teacher and 

trainee are exchanged in the process of developing 

the technologies and the various methods and 

techniques of learning. Teachers today not only 

transmit knowledge, but rather teach and apply 

innovative learning strategies. The adaptation of 

the educational environment and curricula to the 

new realities is a necessary condition for a change 

in the educational system. Many of the education-

al programs currently being developed rely on an 

alternative approach to the learning process. Dif-

ferent interactive approaches and informal learn-

ing conditions have more and more followers. 

Modern educational practices are focused on mak-

ing training less formal. This greatly stimulates 

the interaction between the trainees and the train-

er, reduces the psychological stress from the 

teacher's authority, the learners are more inde-

pendent, and seek real knowledge rather than just 

assessments. 

Examples of good innovation practice in train-

ing fall into various areas related to training: 

 assessment of training needs; 

 innovative programs or curricula; 

 innovative teaching methodology; 

 evaluation of participants' performance 

during the training / learning outcomes. 
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An interactive methodical approach implies a 

special form of organization of cognitive and 

communicative activity, in which learners are not 

only involved in the process of learning, but have 

the opportunity to organize their own activities 

and behavior. Here the teacher's task is to guide 

the learners' activities. Through a system of inter-

active teaching methods, a set of pedagogical ac-

tions and practices are provided that motivate 

learners to initiate and creatively learn the learn-

ing material in the process of communicating with 

the teacher and of interaction and mutual learning 

among young people. In such training the interac-

tion between the teacher and the student changes: 

the activity of the teacher gives way to the activity 

of the trainees, his task is to create conditions for 

the development of their initiatives. 

Students from the "Pre-primary and Primary 

School Pedagogy" specialty of the  "Master" de-

gree from the Technical University of Sofia, dur-

ing their studies are acquainted with the modern 

technologies in the training - their peculiarities 

and realizations; innovation and innovative prac-

tices in education around the world; application of 

information and communication technologies in 

training; interactive methods and techniques ap-

plied in pre-school and primary school pedagogy; 

pedagogical technologies - analysis and character-

istics; project-based training; online education; 

WEB tools in training and other specifics in mod-

ern education. 

The "Interactive Approaches to Learning" 

discipline supports the real teaching activities of 

teachers and builds principled models for interac-

tive learning that prepare students for the upcom-

ing pedagogical practice in elementary school and 

kindergartens. 

The course focuses on modern innovative 

pedagogical technologies in the training process, 

their diagnosis and management, application and 

analysis. Modern methods of pedagogical interac-

tion, interactive methods and techniques are used 

to master the material. During the exercises stu-

dents are placed in the position of researchers and 

experimenters. Through dialogues and discussions 

group, decisions about case studies in a real learn-

ing environment are discussed. The research and 

practical tasks are solved in a group way, which 

leads them to build the team skills they need for 

future practice. 

 

The innovative techniques applied in the train-

ing of students in the discipline that stand out are: 

 methods for practical implementation of 

pedagogical training (group discussions, situation-

al analysis and decision-making); 

 play (role-playing, behavioral training) 

methods with a view to forming pedagogical skills 

for the purposeful and effective behavior of the 

teacher practicing in an interactive environment; 

 methods and techniques for stimulating 

creativity and generating ideas (brainstorming, 

thought cards, method 635, Edward de Bono's six 

hats). 

Students observe project-based lessons in pre-

school and primary school age in a real environ-

ment, prepare an academic essay on the subject, 

prepare a conceptual project-based training project 

and work in a team. 

The emphasis on project-based training is not 

accidental. This type of training is aimed at teach-

ing by engaging learners in research. Project-

based learning is a method by which learners 

study by actively researching and investigating 

real issues and issues, making a real connection 

with the curriculum. Through its application, 

skills are acquired - communication, presentation, 

time organization, self-assessment and reflection, 

group work and leadership skills. As with other 

effective methods, project-based training requires 

teacher preparation and planning. 

By learning and applying the project-based 

education at pre-school and primary school age, it 

aims at: 

 establishing a connection between a given 

learning objective and the actual communicative 

goal; 

 long-term educational, interdisciplinary, 

learner-centered activities; 

 creating interest in learning content by 

turning it into a subject of knowledge. 

The benefits for learners can be summarized 

as follows: 

 work in small groups; 

 they do not get ready knowledge, but they 

have to construct them, train individually accord-

ing to their abilities, interests, preferences and 

cognitive abilities; 

 learn to learn, take part in defining educa-

tional goals and assume responsibility for their 

performance; 
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 can control the learning process, work in 

teams, take part in discussions and seek the effec-

tiveness of learning; 

 supported and directed by the lecturer in 

their activities. 

In this training, students must conduct a study 

to gather the necessary information about the 

problem under consideration and to provide it as a 

result of solving the task. In this way, learners not 

only accumulate additional knowledge as a result 

of self-study but also learn to find the necessary 

information themselves and apply it to solving 

real-world situations. Issues are discussed, what is 

known, is presented, hypotheses are generated, 

educational goals are set, and further work is or-

ganized (such as exploring and collecting infor-

mation from different sources). The role of the 

lecturer is to guide the learning process rather than 

provide knowledge. 

 

Conclusion 

Applying innovative approaches to learning 

presupposes the organization and development of 

dialogue, mutual understanding and pedagogical 

interaction. Students learn to think critically, to 

solve complex problems,  based on an analysis of 

the circumstances.They learn also to respect alter-

native views, to make informed decisions, to en-

gage in discussions and to apply innovative peda-

gogical approaches. 

The main goals of the lecturers are the train-

ees to: 

 be familiar with the innovative pedagogi-

cal technologies applied in the training; 

 analyze pedagogical technologies; 

 apply technological approaches to learn-

ing. 

At the end of their training students will have 

developed skills for application, diagnostics and 

management of modern innovative pedagogical 

technologies in the training process. They will 

have the key skills for the professional experience 

and needed skill to implement them in today's 

educational realities. 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCES 

1. Gurova V., Dermendzhieva G., Bozhilova 

V., Varbanova S., 2006, Adventure Training 

Process, Europress- Sofia 

2. Konsulova, S, Dimitrova, M., 2018, 

Innovative Approaches in the Learning Process, 

ed.Obonova, Sliven 

3. Tozeva Y., 2012, Educational Innovations 

and Modern Bulgarian Education, sb: Innovation 

and Interactive Technologies in Education 

 

CONTACT INFORMATION 

 

Assoc. Prof. Snezhana Stefanova Konsulo-

va, PhD 

Technical University of Sofia, IPF-Sliven 

Department of Pedagogy and Management 

 

Assistant Prof. Marina Ivanova Dimitrova, 

PhD 

Technical University of Sofia, IPF-Sliven 

Department of Pedagogy and Management 



p 

volume 34 (2), 2019       ISSN 1311-2864 (print)          ISSN 2682-9827 (online)           том 34 (2), 2019 

Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven                     Съюз на учените в България - клон Сливен 

Известия на       Announcements of  

Съюза на учените      Union of  Scientists   

Сливен, том 34 (2), 2019      Sliven, vol. 34 (2), 2019 

44 

 

СИСТЕМЕН ПОДХОД ПРИ МОДЕЛИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЗАДАЧИ В ИЗ-

СЛЕДВАНЕТО НА ПТП ПРИ УДАР МЕЖДУ АВТОМОБИЛИ 

 

Пламен Г. МЪЦИНСКИ, Христо В. УЗУНОВ, Силвия В. ДЕЧКОВА 

 

SYSTEM–BASED APPROACH TO MODELING INFORMATION TASKS IN CAR ACCIDENT 

INVESTIGATION 

 

Plamen G. MYCINSKI, Hristo V. UZUNOV, Silvia V. DECHKOVA 
 

ABSTRACT: Investigating road traffic accidents includes complex solutions to complicated 

and interrelated engineering tasks from various fields implementing applied mechanics, 

mathematics, function, structure and operation of vehicles and their maintenance, etc. The 

main purpose of this paper is to establish the mechanism of traffic accident occurrence, as 

well as to clarify the accident contributing factors determining it. The findings of the study 

are based on complex mathematical calculations, analysis and processing of huge volume of 

data. They are characterized with high reliability, credibility and representativeness, which 

serves as а basis for decision making in legal reasoning. The different nature of information 

sources, in turn, determines the complexity of information tasks, solved in the study. To 

achieve a high degree of accuracy of findings it is necessary to utilize more than one method 

for solving the tasks. Hence, the significance of automated data processing related to the in-

vestigation of car crashes becomes vital. 

The proposed approach is a conceptual design for creating an automated information system 

to investigate major car crash types. This article outlines the processes of automated data en-

try management and the obtaining of interim and final results in the course of vehicular ac-

cident reconstruction. Generalized algorithms have been developed to describe the accepted 

data management principles and calculations for specific type of car crashes. 
 

KEYWORDS: automation, information tasks, system-based approach, velocity of vehicle 

center of mass, traffic accidents, project, car impact 
 

1. Въведение 

Известно е, че изследването на ПТП предс-

тавлява технически експертен анализ за уста-

новяване на обстоятелствата и причините за 

възникване на ПТП. Конкретни резултати от 

този анализ са установяване на мястото на 

удара, скоростите на движение на масовите 

центрове на МПС в момента на удара и преди 

произшествието, техническата възможност на 

водача (водачите) да предотвратят ПТП, тех-

ническа оценка на неговите (техните) дейст-

вия, техническите причини за възникването на 

произшествието и др. [Karapetkov St. (2010)]. 

Всички те са основа за вземане на юридически 

решения. Получаването на отговори на тези 

въпроси е свързано с решаването на комплекс 

от сложни механо-математични задачи. Пости-

гането на висока степен на точност на получе-

ните изходни резултати изисква прилагането 

на повече от един методи за решаване на зада-

чите. Това от друга страна предполага използ-

ване на входни данни, които в различна степен 

са идентични за различните методи. В основа-

та автоматизирането на процеса на въвеждане-

то на входните данни е принципа: Еднократно 

въвеждане на идентичните входни данни за 

избрани различни методи за решение. В също-

то време от съществено значение е недопуска-

не на информационен излишък. Всичко това 

определя необходимостта от прилагане на сис-

темен подход за управление на информацион-

ните процеси. Многообразието в характера на 

входните данни, както и на източниците на 

тяхното получаване определят спецификата на 

тяхното формализиране. Източници на входни 

данни са: протокол от оглед на местопроиз-

шествието, свидетелски показания, справоч-

ници с опитно установени параметри и др.  

Съществуват софтуерни продукти, които 

реализират прилагането на единични методики 

[Niehoff P., C. Gabler (2006), Bonnet G. M. 

(2006), Wach W. (2003), Prasad K. (1993) и др.]. 
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Въвеждането на входните данни и изпълнени-

ето на изчислителните процедури са отделни 

за даден метод. При направеното изследване 

не са открити софтуерни решения интегрира-

щи различни методи. Многократното въвежда-

не на едни и същи входни данни – за всеки 

метод по отделно е предпоставка за допускане 

на субективни грешки и от там до получаване 

на неточни резултати. Изискванията за пре-

цизност, точност и достоверност на получени-

те резултати произтича от факта, че анализът 

им е основа за вземане на юридически реше-

ния. 

В настоящата работа е предложен подход 

за създаване на информационна структура ин-

тегрираща: 

- Еднократно въвеждане на входните 

данни; 

- Получаване на изходни резултати, при 

комбиниране на съпоставими методи за изс-

ледване на ПТП. 

 

2. Системен анализ на инженерните дей-

ности при изследване на основен тип ПТП 

Концепцията за автоматизиране на инфор-

мационни процеси по принцип е тясно свърза-

на с прилагането на известният в науката 

„Системен подход“ [Koriachko V. P. (1987), 

Dzhozef O`Konnor (2011), Volkova, V. N. (2014) 

и др.]. От своя страна в основата системното 

описание е разделяне (декомпозиране) на 

обектите за автоматизиране на взаимно свър-

зани елементи. Степента на сложност на обек-

тите за автоматизиране, както обема от изме-

римите данни за неговите характеристики и 

свойства предполага описание с йерархична 

структура. Подчинеността на нивата в йерар-

хията се определя от свойствата на елементите 

и факторите, които им влияят. Обекти за авто-

матизиране в контекста на настоящата работа 

най-общо са: управление въвеждането на дан-

ни; избор на основен тип ПТП в крайна фаза; 

избор на методи за решаване на задачите; 

стартиране на изчислителни процедури и из-

веждане на изходни резултати. Въз основа на 

разработената в предишни изследвания Use 

Case диаграма, информационните процеси 

между елементите, свързани с изследване на 

основни типове ПТП [Mycinski P, S. Dechkova 

(2018)] и на изложеното до тук е разработен 

обобщен алгоритъм, представящ основните 

етапи от управлението на информационните 

процеси (фиг.1). 

Системният анализ на информационните 

процеси е в основата на идеен проект за създа-

ване на автоматизирана информационна сис-

тема за изследване на основен ПТП. Възприет 

е широко известния в съвременните CAD сис-

теми, проектен принцип. Особеностите на 

подхода, отнесени към настоящата работа са: 

 Създаване на система с модулна струк-

тура. Това е предпоставка за гъвкаво разширя-

ване на функционалните възможности, чрез 

добавяне на модули. Тук под понятието модул 

следва да се разбира функциониращо програм-

но решение с дефинирани входове, изходи и 

управление.  

 Идентифициране на съвкупността от 

информационни задачи и техните решения 

като самостоятелен проект. Това включва въз-

можности за работа с предварително създаден 

такъв, както и създаване на нов. От това следва 

необходимостта от съхраняване на функцио-

налните връзки между данни в дадено изслед-

ване на ПТП. 

 Осъществяване на адекватен контрол на 

процесите на въвеждане и съхраняване на дан-

ни и резултати по отношение на коректното 

протичане на изчислителните процеси. 

 Осигуряване на възможности за наст-

ройка на работната среда и целево управляван 

достъп до помощна информация. 

 Осъществяване на интерактивен диалог 

с потребителите на системата. 

Видно от блок-схемата, са обособени пет 

основни управляващи действия, съответно: 

създаване на нов проект; отваряне на същест-

вуващ проект; работа с инструменти за наст-

ройка на средата; достъп до помощна инфор-

мация, описваща изпълнението основните 

действия в начален етап и изход. Съответно 

създаването на нов проект определя последо-

вателност от изпълнение на следните системни 

процеси: избор на основен тип ПТП; въвежда-

не на входни данни идентифициращи проекта; 

запис на данните в база от данни (БД); въвеж-

дане на необходими и достатъчни входни дан-

ни, според посочените методи за изследване; 

стартиране на изчислителни процедури според 

посочените методи и извеждане на получените 

изходни резултати. Отварянето на съществу-

ващ проект включва последователно изпълне-
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ние на системни процедури, свързани с четене 

на данните от БД, с възможности за модифи-

цирането им; съхраняване на модифицираният 

проект като следваща версия на отворения; 

изпълнение на изчислителните процеси и из-

веждане на изходни резултати. Характерна 

особеност в предложения алгоритъм е контро-

лът на въвеждането на данните идентифици-

ращи създадения проект. Продължението на 

информационните процеси зависи от удовлет-

воряване на дефинираните критерии за задъл-

жителност. 

 

 
Фиг. 1. Обобщен алгоритъм за управление на основните информационни процеси 

 

3. Управление на общите и входните 

данни в изследването на ПТП при удар 

между автомобили 

Обект на разглеждане в настоящата статия 

е тип ПТП при удар между автомобили. Отк-

ритите в литературата описания на методите: 

„Momentum 360“, „Теория на удара (Постанов-

ка на Нютон)“, „Delta V“ и „Експерткар“ 

[Karapetkov St. (2010)], дават основание за оп-

ределянето им като приложими в изследването 

на този тип ПТП. От това произтичат въпроси, 

свързани с: пригодност на избран метод към 

изследване на различни видове удар; получа-

ване на минимална грешка в получените ре-

зултати; съпоставимост на резултатите, полу-

чени при изследване на даден случай на удар 

между автомобили с различни методи; 

В отговор на тези въпроси както и с оглед 

на отчитане откритите в литературата особе-

ности е разработен алгоритъм за управление на 

общите данни в изследването на ПТП при удар 

между автомобили (фиг. 2). 

От литературата и експертната практика е 

известна практическата непригодност на мето-

да „Momentum 360”, за решаването на случаи-

те на челен и заден удар между МПС 

[Karapetkov St. (2010)]. Това аргументира не-

обходимостта от контрол при избора на този 

метод. В алгоритъма той има информативен 

характер, като включва възможност: за анули-

ране на избора и посочване на друг метод и 

потвърждаване на избора.  



 

volume 34 (2), 2019       ISSN 1311-2864 (print)          ISSN 2682-9827 (online)           том 34 (2), 2019 

Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven                     Съюз на учените в България - клон Сливен 

Известия на       Announcements of  

Съюза на учените      Union of  Scientists   

Сливен, том 34 (2), 2019     Sliven, vol. 34 (2), 2019 

 

47 
 

 

Ф
и

г.
 2

. 
Б

л
о
к
-с

х
ем

а 
н

а 
ал

го
р
и

тъ
м

 з
а 

у
п

р
ав

л
ен

и
е 

н
а 

о
б

щ
и

 д
ан

н
и

 и
зс

л
ед

в
ан

ет
о
 н

а 
П

Т
П

 п
р
и

 у
д

ар
 

м
еж

д
у
 а

в
то

м
о
б

и
л
и

 

 

Известната от литературата не съпостави-

мост на получените резултати между методи 

„Momentum 360“ и „Теория на удара“, предоп-

ределя въвеждането на допълнителен контрол 

-взаимно изключващ комбинирането на двата 

метода. Всички останали комбинации между 

четирите основни метода са допустими. 

При направен анализ на особеностите на 

разгледаните по-горе методи за изследване на 

ПТП при удар между автомобили се установи 

следното: 

За методите „Momentum 360“, „Теория на 

удара“ и „Delta V“, съществува сходство по 

отношение на някои от необходимите и доста-

тъчни входни данни като: участъци от измина-

тия път с различен наклон и/или различен кое-

фициент на сцепление на гумите с пътната нас-

тилка; пълна маса на автомобила. Това предпо-

лага идентифициране на входните данни за въ-

веждане, според избрани методи за изследване. 

Основна цел на това системно действие е опре-

деляне на идентични за избраните методи вход-

ни данни и предотвратяване на многократното 

им въвеждане. От друга страна следва да се 

предвиди въвеждането на всички задължителни 

данни. На фиг. 3 е представена блок-схема на 

алгоритъм за управление на процеса на въвеж-

дане на входните данни. 
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Фиг. 3. Блок-схема на алгоритъм  за управление на процеса на въвеждане  

на входните данни. 

 

Видно от блок-схемата на разработения ал-

горитъм, въвеждането на входните данни е 

специфицирано по групи, съответно за МПС и 

за изминат път от МПС.  

Преход към въвеждане на данни от след-

ваща група е възможен след удовлетворени 

условия за наличие на задължителните данни. 

Реализирането на контрола за пълно въведени 

данни, се базира на избора на методи за изс-

ледване.  

 

Изводи 

1. Предложен е подход за представяне на 

изследваното събитие като система. Във връз-

ка с това са определени системните връзки в 

структурата на системата. 

2. Дефинирани са принципи за управление 

на общите за системата данни, с отчитане на 

пригодността на избраните методи към специ-

фиката на произшествието. Отчетена е съпос-

тавимостта на получените, при прилагане на 

различни методи резултати. 

3. Настоящата работа е основа за разработ-

ване на модулна автоматизирана информаци-

онна система за изследване на ПТП. 

REFERENCES 

1. Niehoff P., C. Gabler. 2006 The Accuracy 

of Winsmash Delta-V Estimates: The Influence of 

Vehicle Type, Stiffness, and Impact Mode, In the 

50th Annual Proceedings of the Association for 

the Advancement of Automotive Medicine. 

2. Bonnet G. M. 2006. Anatomy of the 

Collision, 2nd Edition. Institute of Police 

Technology and Management. 

3. Wach W. 2003. Analiza deformacji 

samochodu według standardu CRASH3. Część 2: 

Pomiar głębokości odkształcenia (Analysis of 

motor vehicle deformation according to the 

CRASH3 standard. Part 2: Measurement of 

deformation depth). Paragraf na Drodze No. 12. 

4. Prasad K. 1990. CRASH3 Damage 

Algorithm Reformulation for Front and Rear 

Collisions, SAE 900098. 

5. Karapetkov St. 2010. Tehnicheski 

Universitet Sofiia, Razsledvane na PTP 

Tehnicheski komentar za iurista. 

6. Koriachko V. P., V. M. Kurejchik, I. P. 

Norenkov. 1987. Teoreticheskie osnovyi SAPR, 

str. 59. 

 



 

volume 34 (2), 2019       ISSN 1311-2864 (print)          ISSN 2682-9827 (online)           том 34 (2), 2019 

Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven                     Съюз на учените в България - клон Сливен 

Известия на       Announcements of  

Съюза на учените      Union of  Scientists   

Сливен, том 34 (2), 2019     Sliven, vol. 34 (2), 2019 

 

49 
 

7. Dzhozef O`Konnor. 2011. Iskusstvo 

sistemnogo myishleniya: Neobhodimyie znaniya o 

sistemah i tvorcheskom podhode k resheniyu 

problem. 

8. Volkova, V. N., A. A. Denisov. 2014. 

„Yurayt“ – Moskva, Teoriya sistem i sistemnyi 

analiz. 

9. Mycinski P, S. Dechkova. 2018. Izvestiya 

na sajuza na uchenite-Sliven, Konceptualen model 

na informacionna sistema za avtomatizirane na 

inzhenerniia trud pri razsledvane na 

pytnotransportni proizshestviia, 33:65-70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT INFORMATION 

 

д-р инж. Пламен Георгиев Мъцински 

ТУ – София, „Факултет и Колеж – Сливен” 

бул. „Бургаско шосе“ №59 

e-mail: matzinskipl@tu-sofia.bg 

 

доц. д-р инж. Христо Василев Узунов 

ТУ – София, „Факултет и Колеж – Сливен” 

бул. „Бургаско шосе“ №59 

e-mail: huzunov@tu-sofia.bg 

 

гл. ас. д-р инж. Силвия Владимирова 

Дечкова 

ТУ – София, „Факултет и Колеж – Сливен” 

бул. „Бургаско шосе“ №59 

e-mail: sdechkova@tu-sofia.bg 

 



p 

volume 34 (2), 2019       ISSN 1311-2864 (print)          ISSN 2682-9827 (online)           том 34 (2), 2019 

Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven                     Съюз на учените в България - клон Сливен 

Известия на       Announcements of  

Съюза на учените      Union of  Scientists   

Сливен, том 34 (2), 2019      Sliven, vol. 34 (2), 2019 

50 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА СТЕПЕНТА НА ВЪРТЕНЕ, КОЕФИЦИЕНТА НА       

ИЗЛИШЪК НА ВЪЗДУХ И ДИАМЕТЪРА НА ОТВОРА НА ГАЗОВАТА ДЮЗА               

ВЪРХУ ХИМИЧЕСКАТА НЕПЪЛНОТА НА ГОРЕНЕ НА ОГРАНИЧЕН                          

ДИФУЗИОНЕН ГАЗОВ ФАКЕЛ 
 

Невен Й. КРЪСТЕВ 
 

РЕЗЮМЕ: В научните изследвания експериментът е основен инструмент за изучава-

не на физическите процеси и обектите. Дифузионните горелки със завъртян въздушен 

поток са намерили широко приложение в промишлеността. Основна характеристика 

при дифузионно изгаряне на факела е наличието на химическа непълнота на горене. 

От предварителните експерименти и литературни данни, могат да бъдат иденти-

фицирани три основни независими параметъра, които оказват значително влияние 

върху химическата непълнота на горене. Това са степента на завъртане на въздуш-

ния поток, коефициента на излишък на въздух и диаметъра на газовите дюзи. Цел на 

настоящата работа е въз основа на метода на математическо планиране на експе-

римента да се предложи подход за изучаване влиянието на режимните и конструк-

тивни параметри на дифузионна горелка върху химичната непълнота на горене. 
 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Математическо планиране, химическа непълнота на горене, га-

зово гориво, горивен процес, коефициент на излишък на въздух, степен на въртене. 
 

RESEARCH OF THE INFLUENCE OF THE DEGREE OF ROTATION, EXCESS AIR                  

COEFFICIENT AND GAS DYAMETER ON THE CHEMICAL INCOMPLETENESS OF 

COMBUSTION AT A LIMITED DIFFUSION GAS BURNING TORCH 
 

Neven J. KRYSTEV 
 

ABSTRACT: In the research, the experiment is a basic tool for studying physical processes 

and technical objects. Diffusion burners with swirling air flow have found the greatest appli-

cation in the industry. A main feature of diffuse organization of flame is the existence of 

chemical incompleteness of combustion.  From preliminary experiments and literature data, 

three basic independent parameters can be identified that have a significant impact on chem-

ical burning incompleteness. These are – degree of rotation of the air flow, coefficient of the 

excess air, diameter of the gas nozzles. The chemical incompleteness of combustion is deter-

mined by a number of factors (especially three), and the influence each other can be estimat-

ed very difficult by a single-factor experiment. The aim of the present work is to propose an 

approach, based on the method of mathematical planning of the experiment, to study the in-

fluence of the regime and constructive parameters of a diffusion burner on the chemical in-

completeness of combustion. 
 

KEYWORDS: Mathematical planning, chemical incompleteness of combustion, gas fuel, 

burning process, coefficient of the excess air, degree of rotation. 

 

Въведение 

В научните изследвания експериментът е 

основно средство за изучаване на природните 

явления и техническите обекти. 

Дълго време обаче организирането на са-

мия експеримент се е извършвало интуативно 

според наличния опит на експериментатора. 

За такива експерименти е била разработена 

и съответната математическа теория за обра-

ботка на опитните данни. 

Ако експериментът е поставен или прове-

ден лошо, то това не може да се поправи с ни-

какви, дори и с най-съвършените методи за 

обработка на данните. 

Математическото планиране на експери-

мента се използва при определянето на опти-
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малните условия за протичане  на  техноло-

гичните процеси, при изследване на много-

компонентни системи. 

Дифузионните горелки с принудително 

подаване на въздух са намерили най-голямо 

приложение в промишлеността поради висока-

та степен на автоматизация и надеждност, 

компактност, възможност за реализация на 

високи единични мощности, лесно регулиране 

на горивния процес и сравнително висок кое-

фициент на полезно действие. 

Основна особеност на дифузното изгаряне 

е съществуването на химична непълнота на 

горене. От нея зависи ефективността на изга-

ряне и съдържанието на вредни емисии, което 

непосредствено е свързано и с икономическите 

показатели на процеса. 

От проведени предварителни експеримен-

ти и данни от литературни източници, могат да 

бъдат определени три основни независими 

параметъра, оказващи съществено влияние 

върху химичното недоизгаряне. Това са: 

S, - степента на завъртане на въздушния 

поток / β – ъгъл на наклон на лопатките; 

α – коефициента на излишък на въздух; 

d - диаметъра на газовите дюзи; 

От направения анализ на литературните 

данни, може да се обобщи, че при експеримен-

тални изследвания в реални условия, най-често 

се използва еднофакторен експеримент. 

Степента на завъртане на въздушния поток 

S, след завъртащия апарат дефинира условията 

на топло- и масообмен във факела, положение-

то на високотемпературната зона, както и вре-

мето за престой на реагиращите компоненти в 

тази среда. В случая тя се определя от ъгъла на 

наклон на лопатките на завъртащият апарат β°; 

Коефициента на излишък на въздух α, оп-

ределя вероятността за среща на горими моле-

кули с кислородни, настъпването на химична 

реакция и образуването на високотемператур-

ни продукти на горене. 

Диаметъра на отворите на дюзите за изти-

чане на газа определят начина на разпределе-

ние на горивото във въздушния поток [8]  и с 

това топлообменните характеристики на факе-

ла. 

Както беше отбелязано, химическата не-

пълнота на горене се определя от редица фак-

тори, като степента на влияние на всеки един 

от тях трудно може да бъде оценена чрез ед-

нофакторен експеримент. 

Оценката се затруднява допълнително от 

факта, че повечето от тях си влияят взаимно. 

Цел на настоящата работа е въз основа на 

метода на математическо планиране на експе-

римента да се предложи подход за изучаване 

влиянието на режимните и конструктивни па-

раметри на дифузионна горелка върху химич-

ната непълнота на горене. 

 

Същинска част 

В съответствие с информационните данни 

[1], [2], [7] относно параметрите влияещи вър-

ху химичната непълнота на горене: 

- степен на завъртане на въздушния по-

ток S, чрез ъгъла на наклон на лопатките на 

завъртащият апарат β°; 

- коефициент на излишък на въздух α; 

- диаметър на отвора на дюзата за изти-

чане на газ d, m, 

след априорното им ранжиране е избран пълен 

факторен експеримент с план от типа 2к т.е. на 

две нива с три фактора (к=3). Целта при избора 

на този план е минимизирайки броя на опитите 

и спазвайки изискванията към съответния ма-

тематичен модел, да се получи възможно най-

пълна информация относно влиянието на при-

етите фактори върху химичната непълнота на 

горене. Локалната област на изменение на 

факторите е установена въз основа на литера-

турни данни [3], [4], [5] и натрупания опит на 

автора. Планирането на експеримента е осъ-

ществено според указания дадени в [2], като е 

приет линеен характер на връзката между за-

висимата променлива и независимите величи-

ни. С цел елиминиране влиянието на външни 

фактори, опитите са проведени рандомизирано 

във времето. Използването на този подход 

позволява да се филтрира влиянието на неот-

четени по значимост фактори и да се избегне 

натрупването на систематична грешка. Об-

ластта на изменение на факторите е установена 

въз основа на натрупан опит. 

В таблица 1 са дадени интервалите на из-

менение на факторите и техните стойности в 

натурален мащаб. 

 

 

 
Табл. 1 
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ФАКТОРИ Х1 Х2 Х3 

 β ° α d, mm 

Основно ниво Z
0 

45 1,25 2,5 

Интервал на изменение ΔZi 15 0,15 0,5 

Горно ниво Zi = +1 60 1,4 3 

Долно ниво Zi = -1 30 1,1 2 

 

Експериментална инсталация за изследва-

не химичната непълнота на горене 

На фиг. 1. е показана подробна схема на 

стенда. 

Горелката е с принудително подаване на 

въздух. Горивото – технически чист пропан 

(C3H8) през ротаметър (9) се подава централно 

в горивната камера (6) след аксиален завъртащ 

апарат (8) съответно с ъгли на наклон на ло-

патките β = 30º, 45º и 60º. Необходимия за го-

рене въздух постъпва от центробежен вентила-

тор (1). Дебита на въздуха може да бъде про-

менян посредством въртящ се дроселен шибър 

(2) монтиран на входа на вентилатора. Процеса 

на горене се осъществява в цилиндрична го-

ривна камера – безшевна стоманена тръба с 

диаметър D = 0,062 m и дължина L = 2,0 m. 

Входа на горивната камера конструктивно е 

оформен с подходящи преходни канали, с от-

читане топлинното разширение на метала при 

работа на горивното устройство. Това позво-

лява заменянето на отделните завихрители на 

аксиалния завъртащ апарат, както и монтиране 

на други горивни камери при провеждането на 

различните експерименти. Дебита на въздуш-

ния поток се определя посредством предвари-

телно тарирана измервателна дроселна бленда 

(3) и диференциален течностен манометър(4). 

Газът изтича радиално от накрайника на цент-

ралната тръба на горелката (7) и се развива във 

въздушния поток. След смесване с въздуха, 

той изгаря в условия на ограничен дифузионен 

факел. На изхода от горивната камера се осъ-

ществява анализ на продуктите на горене с 

газоанализатор (5).  Регулатора на налягане 

(10) гарантира постоянен дебит на газа пода-

ван за горене от батерията бутилки (11). 
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Фиг.1. Схема на експериментален стенд 

 

Провеждане на експеримента и статистическа обработка на резултатите. 

В съответствие с показания на фиг.1 стенд са проведени 8 опита, като всеки от тях е равно-

мерно дублиран по 2 пъти. В таблица 2 са показани резултатите от проведените опити.  

Зависимата променлива y, представлява химическата непълнота на горене в %. 
 

Табл. 2 
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Номер на  

опита 

Фактори Резултати от експеримента 

( y ) % β  α d, mm 
1. 30° 1,1 2 3,1 

2. 60° 1,1 2 1,0 

3. 30° 1,4 2 6,6 

4. 60° 1,4 2 3,8 

5. 30° 1,1 3 2,5 

6. 60° 1,1 3 1,0 

7. 30° 1,4 3 6,0 

8. 60° 1,4 3 2,9 
 

Преминаване в безразмерни координати: 

2
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       (2) 

където: 

-  𝑍𝑖 - точка с координати; 𝑍1
0, 𝑍2

0, −𝑍𝑘
0 се нарича център на плана или основно ниво, а 𝛥𝑍𝑖 - ин-

тервал на изменение по ос Z. В безразмерна система, координатата на горно ниво е +1 ,а тази на 

долното ниво е -1, а координатата на центъра на плана е равна на 0 и съвпада с началото. Разши-

рена матрица на плана с отчитане на всички съвместни взаимодействия на независимите величини 

е дадена в таблица 3. 
Табл. 3 

№ 𝑥0 𝑥1 𝑥2  𝑥12 13x  23x  𝑥123 𝒚 

1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 3,1 

2 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 1,0 

3 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 6,6 

4 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 3,8 

5 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 2,5 

6 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 1,0 

7 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 6,0 

8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 2,9 

 

Тогава пълното уравнение на регресия с отчитане на ефекта от двойното и тройно взаимо-

действие между нивата на различните фактори матрицата на плана с коефициентите на взаимо-

действие добива вида: 

�̂� = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + 𝑏1,2𝑥1𝑥2 + 𝑏1,3𝑥1𝑥3 + 𝑏2,3𝑥2𝑥3 + 𝑏1,2,3𝑥1𝑥2𝑥3  (3) 

 

Даден коефициент от уравнението на регресия 𝑏𝑗, се определя като скаларното произведение 

на стълба 𝑦 на съответстващия стълб 𝑥𝑗, разделим на броя на опитите в матрицата на плана. 

𝑏𝑗 =
∑ 𝑥𝑗𝑖𝑦𝑗

𝑁
𝑖=1

𝑁
          (4) 

 

Като заместим в (5) с числените стойности на коефициентите на регресия получаваме линей-

ното регресионно уравнение на модела: 

�̂� = 3,3625 − 1,1875𝑥1 + 1,4625𝑥2 − 0,2625𝑥3 − 0,2875𝑥1𝑥2 + 0,0375𝑥1𝑥3 − 0,1125𝑥2𝑥3 −
0,1125𝑥1𝑥2𝑥3           (5) 

Проведеният регресионен анализ се реализира при осъществяване на следните проверки: 

3x
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- за значимост на коефициентите на регресия по критерия на Стюдант. 

За определяне на грешката на възпроизвеждане в центъра на плана ( 𝛽0 = 450 , 𝛼 = 1,25 , 

𝑑 = 2,5 ) се провеждат 3 опита. В резултат на опитите, получените стойности на химична непъл-

нота на горене приемат стойностите :𝑦1
0 = 1,2; 𝑦2

0 = 1,8; 𝑦3
0 = 1,5. Средната стойност на недоизга-

ряне е :�̄�0 =
(𝑦1

0+𝑦2
0+𝑦3

0)

3
=

1,2+1,8+1,5

3
= 1,5. Грешката на възпроизвеждане 𝑆вп

2  и точността на кое-

фициентите от уравнението на регресия 𝑆в се определят по формули: 

𝑆вп
2 =

∑ (𝑦𝑢
0−�̄�0)2𝑚

𝑢=1

𝑚−1
         (6) 

където:  m – степен на свобода ; m = 3; 

 

𝑆вп
2 =

(𝑦1
0−�̄�0)2+(𝑦2

0−�̄�0)2+(𝑦3
0−�̄�0)2

3−1
=

(1,2−1,5)2+(1,8−1,5)2+(1,5−1,5)2

2
= 0,09,   (7) 

𝑆вп = √0.09 = 0,3,          (8) 

𝑆в =
𝑆вп

√𝑁
=

0,3

√8
= 0,106,          (9) 

където: 𝑆в = 0,106 е точност на коефициентите на регресия. 

 

За брой степени на свобода  f = m – 1 = 3 – 1 = 2 се определя критерия на Стюдант при  p = 

0,05  >  𝑡𝑝 =  4,3 

𝑡0 =
|𝑏0|

𝑆в
=

|3,3625|

0,106
= 31,72, 𝑡1 =

|𝑏1|

𝑆в
=

|−1,1875|

0,106
= 11,20, 𝑡2 =

|𝑏2|

𝑆в
=

|1,4625|

0,106
= 13,79, 𝑡3 =

|𝑏3|

𝑆в
=

|−0,2625|

0,106
= 2,47, 𝑡1,2 =

|𝑏1,2|

𝑆в
=

|−0,2875|

0,106
= 2,71, 𝑡1,3 =

|𝑏1,3|

𝑆в
=

|0,0375|

0,106
= 0,35, 𝑡2,3 =

|𝑏2,3|

𝑆в
=

|−0,1125|

0,106
=

1,06, 𝑡1,2,3 =
|𝑏1,2,3|

𝑆в
=

|−0,1125|

0,106
= 1,06       (10) 

 

От сравнението на получените стойности t с табличната стойност на критерия на Стюдант, се 

вижда че коефициенти 𝑏3, 𝑏1,2, 𝑏1,3, 𝑏2,3 и 𝑏1,2,3 са незначими и трябва да се изключат от уравнени-

ето на регресия . Тогава уравнението на регресия придобива вида: 

�̂� = 3,3625 − 1,1875𝑋1 + 1,4625𝑋2        (11) 

 

- за адекватност на полученото регресионно уравнение по критерия на Фишер: 

За това се определя дисперсията на адекватност за случаите на изпълняване на отделни серии 

от опити. 

𝑆ад
2 =

∑ (𝑦𝑖−�̂�𝑖)2𝑁
𝑙=1

(𝑁−𝑙)
=

3,0426

5
= 0,608,        (12) 

𝐹 =
𝑆ад

2

𝑆вп
2 =

0,608

0,09
= 6,76         (13) 

където: 

- 𝑦𝑖 стойности на химичното недоизгаряне в съответния опит; 

- �̂�𝑖 стойности на химичното недоизгаряне изчислени по уравнението на регресия; 

- N брой на съответните опити, N = 8; 

- l – брой на значимите коефициенти в уравнението на регресия, l = 3. 

 

От таблица се намира стойността на критерия на Фишер за p = 0,05 ( обикновено се избират p 

= 0,05 и p = 0,01, което означава, че вероятността да се допусне грешка при 100 случая е 5 респ. 

1). При 𝑝 = 0,05 , 𝑓1 = 5 , 𝑓2 = 2  → 𝐹изч. < 𝐹табл. = 19,3. Тъй като получената стойност на крите-

рия на Фишер F = 6,76 е по-малка от табличната 𝐹табл. = 19,3 то уравнението на регресия адек-

ватно описва експеримента. 

 

Преобразуване на уравнението на регресия от безразмерни координати в натурален мащаб: 
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Кодираните стойности на факторите xi са свързани с натуралните по зависимостта: 

х𝑖 =
(𝑍𝑖−𝑍𝑖

0)

𝛥𝑍𝑖
          (14) 

следователно за 𝑥1 и 𝑥2 получаваме: 

𝑥1 = (
𝛽0−45

15
) , 𝑥2 = (

𝛼−1,25

0,15
)        (15) 

замествайки стойностите на 𝑥1 и 𝑥2 получаваме уравнението на регресия с координати в натура-

лен мащаб: 

𝑞3 = 3,3625 − 1,1875 (
𝛽−45

15
) + 1,4625 (

𝛼−1,25

0,15
) ;      (16) 

𝑞3 = 9,7548𝛼 − 0,08𝛽 − 5,2576       (17) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Всички съображения за големината и по-

соката на влияние на разгледаните фактори 

върху химичната непълнота на горене, могат 

да се изкажат само за избраните им в процеса 

на експеримента интервали на изменение. 

Анализа на полученото регресионно уравнение 

след проведено математическо планиране на 

експеримента показва, че от избраните незави-

сими величини като фактори, силно влияние 

върху химичната непълнота на горене, оказват 

коефициента на излишък на въздух α и ъгъла 

на наклон на лопатките β. Забележително вли-

яние върху химичната непълнота на горене 

оказва и тяхното съвместно взаимодействие. 

При приетите интервали на изменение на разг-

леданите фактори, влиянието на третия пара-

метър – диаметър на отворите за изтичане на 

газ d, е по-слабо изразено. 
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СОЦИАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ В КОНТЕКСТА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА          

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ПЕДАГОЗИ 

 

Елена Г. ГЕОРГИЕВА 

 

РЕЗЮМЕ: В доклада социалната интелигентност се интерпретира в контекста на 

социалната компетентност като последната се разглежда като доказано, актуално 

проявление на социалната интелигентност на личността на социалната й подготве-

ност и приспособимост. Изяснява се разликата между компетентност и компетен-

ции, структура, видове. Акцент е поставен на социалната професионално-

педагогическа компетентност, на нейните специфични компетенции: компетенции 

свързани с професионално-личностните качества и умения; професионално-социални 

компетенции и професионално технологични компетенции. 
 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: социална интелигентност, социална компетентност, компе-

тентност, и компетенции, видове компетентности, социални професионални компе-

тенции. 

 

SOCIAL INTELLIGENCE WITHIN THE CONTEXT OF PEDAGOGICAL STUDENTS’ 

PROFESSIONAL COMPETENCY 

 

Elena G. GEORGIEVA 

 

ABSTRACT: The paper interprets social intelligence within the context of social competency 

as proven, current manifestation of social intelligence of personality, social readiness and 

adaptability. The paper also looks at the difference between competence and competency, 

structure and types. An emphasis is placed on the social pedagogical-professional competen-

cy with its specific competences; competences related to personal occupational qualities and 

skills; social-occupational competences and technological-occupational competences. 
 

KEYWORDS: social intelligence, social competency, competency and competences, types of 

competences, social-occupational competences. 
 

Социалната интелигентност е една от 

множествените интелигентности, която Х. 

Гарднър обособява в интерперсонална, т.е., 

способност да се разбират другите хора и инт-

раперсонална, т.е,способност за създаване на 

точен, достоверен модел за себе си, от който 

личността да се възползва с цел успешно спра-

вяне в живота.  

В еволюцията на концепцията за интели-

гентността се наблюдава тенденцията все по-

вече теории да признават важността на соци-

алната интелигентност за съвременния човек, 

да се уточнява нейното съдържание, в което се 

включват понятията за себе си, за другите хо-

ра, така и за социалните ситуации, в които ги 

срещаме. Това е интелигентност, свързана със 

съзнание за себе си и другите, способност да се 

взаимодейства и комуникира с околните, да се 

разбира тяхното психично състояние в конк-

ретна ситуация. 

Лорънс Шапиро предупреждава, че „спо-

ред последните статистически изследвания 

коефициентът на интелигентност на съвремен-

ните деца е нараснал с над 20 точки в сравне-

ние с началото на века, когато е бил оценен за 

пръв път. В същото време социалните и емо-

ционални умения на подрастващите натежават 

надолу“. Авторът подчертава, че този коефи-

циент е по–важен за успеха на детето от кое-

фициента на умствена интелигентност (Шапи-

ро Л., 1999). 
Д. Голман обощава, че „Единствената цел 

на общественият прогрес би следвало да е усъ-
вършенстване на социалната интелигентност, с 
която пълноценното общуване и взаимното 
разбирателство се разкриват в истинския си 
блясък” (Голман Д., 2010). 
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В този контекст основната мисия на обра-

зованието днес е да подготви младото поколе-

ние със социални знания и със стратегии за 

социално и междуличностно взаимодействие, 

за да бъде личността действителен фактор от 

първостепенно значение в своя живот, т.е. да 

се формира и развива социална интелигент-

ност у подрастващите.  

Тази мисия е залегнала и в „Ключови ком-

петентности. Европейска референтна рамка.“ 

МОМН, (2007) и Национална стратегия за уче-

не през целия живот /УЦЖ/ за периода 2008-

2013 година МОМН.  

Социалните и граждански компетентности 

са едни от дефинираните в европейската рамка 

осем ключови компетентности. Социалната 

интелигентност е съставна част, компонент на 

социалната компетентност. Тя се разглежда от 

повечето автори като доказано, актуално про-

явление на социалната интелигентност на лич-

ността,на социалната й подготвеност, нейната 

приспособимост, достижимост на по-конкретни 

цели в социалната сфера, т.е. тя е израз на вече 

формирана личностна характеристика. 

Компетентността е базово интегрално пси-

хично образувание, комбинация от знания, 

умения, нагласи и оценъчни отношения, има-

що причинно, предопределящо отношение към 

ефективно и съответстващо на изискванията 

действие, решение или поведение в определе-

ни ситуации на основата на дадени критерии. 

Компетентността осигурява постигането на по- 

висока степен на свързаност между индивиду-

алният опит и социалните цели на личността 

(Lyle M.Spencer, JR., PHD. Signe M. Spencer, 

1993). Хуторский, А. (2002) подчертава, че тя е 

доказано, актуално проявление на личностни 

качества, основна характеристика, особености 

на индивида и показва завършеност, резултат 

от действието,дейността. Н. Цанков (2010 я 

определя като съществуваща възможност (по-

тенциал) за изпълнение на дейността в перес-

пектива. 

Хуторский, А. (2002) разглежда компетен-

тността като система от компетенции, струк-

турирани по определен начин и интегриращи 

знания, умения на индивида вътрешни, потен-

циални, скрити психологически новообразува-

ния (знания, умения отношения) ”Компетен-

циите винаги са обвързани с операционализи-

рането на субектната изява. 

Н. Цанков (2010) също приема, че компе-

тентността се проявява и доказва в и чрез съ-

ответната дейност ( професионална, учебна 

или друга), която се упражнява с помощта на 

съответните компетенции. Компетентността 

изисква поне минимален опит от приложение 

на съответната компетенция за дейност в даде-

на сфера. 

Същността на компетентността предполага 

в нейната структура три компонента: познава-

телен, който е свързан със съответните знания 

и умения; рефлексивен, който включва вът-

решното отражение на условията в дадена си-

туация, представата за себе си и своите въз-

можности в нея и отношението между тях. От 

това съотношение се получават субективните 

критерии за ефективността на собствените 

действия (чувство за възможности, за собстве-

на ценност, за ефективност). Третият компо-

нент е стимулативният, който е свързан с осо-

беностите на осъществяваното действие, ре-

шение или поведение в конкретна ситуация. 

(Lyle M.Spencer, JR., PHD. Signe M. 

Spencer,1993). 

Я. Мерджанова подчертава, че компетент-

ностите се поддават на обучение – формиране 

и развитие. Те могат да се операционализират 

на поведенчески компетенции, които подлежат 

на проследяване и проектиране, относително 

диференцирано развитие, оценяване и самоо-

ценяване – както сумативно, така и формира-

що (Мерджанова Я., 2005). 

В Европейската концепция за Учене през 

целия живот (УЦЖ) и в Националната страте-

гия за учене през целия живот са посочени две 

основни групи компетентности: 

 „професионални компетентности (про-

фесионални знания, умения, способности и 

отношения), свързани с особеностите на даде-

на професионална област; 

 ключови компетентности (основни , 

преносими), необходими за всички сфери от 

живота (Национална стратегия за учене през 

целия живот /УЦЖ/ за периода 2008-2013 го-

дина, МОМН ). 

Ключовите компетентности са знания и 

умения, нагласи и оценъчни отношения, без 

които не е възможно осъществяването на да-

дена дейност, поведение, решение. Те имат 

значителна продължителност и осигуряват 

варианти на адаптивно поведение, действие 
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или решение в различни ситуации. Тези ком-

петентности се отнасят към така наречените 

трансверсални компетентности и тяхното раз-

витие е „несъмнено определящо за култивира-

нето на всички други специфични, специални 

способности и умения. Те са свързани с подхо-

да и отношението на личността към дейността 

въобще. Значими са за всяка ситуация и всяка 

дейност”.( Мерджанова Я., 2005). 

Професионалните компетентности са 

свързани с по-конкретни знания, умения, наг-

ласи и оценъчни отношения на личността за 

по-специфична сфера, в това число и педаго-

гическата. Те са предпоставка за качеството, 

прецизността, ефективността на резултатите в 

професионалната област, „ фиксират позиция-

та на специалиста сред и спрямо другите спе-

циалисти ( (колегите), представляват всъщност 

едно оразмеряване , поставяне на граници за 

професионалните роли и компетентности на 

специалиста с оглед на това, че и други специ-

алисти участват в осъществяване на професия-

та” (Мерджанова Я., 2005). 

Я. Мерджанова подчертава, че обучението 

е призвано да формира компетентности, които 

са база и гаранция за справяне на личността с 

бъдещите му роли (включително и професио-

нални) и с бъдещите му компетенции. 

Ето защо професионалната педагогическа 

компетентност на учителите има основната 

роля при реализирането на съвременната ми-

сия на образованието. 

В този контекст една от целите на акаде-

мичната подготовка на студентите педагози е 

свързана с усъвършенстване на тяхната соци-

ална интелигентност с развитие на гъвкави 

социално-личностни и граждански модели на 

поведение във взаимодействието с ученици, 

техните родители и общественост, т.е. с разви-

тието на професионалната им социална компе-

тентност. Тя е израз на степента им на адап-

тивност към съвременните социално-

граждански изисквания на обществото към 

подготовката на учителите, на готовността им 

да съчетават по самостоятелен начин в разно-

образен контекст различните ключови и спе-

цифично професионални компетенции. 

Социалната професионално-педагогическа 

компетентност включва следните сфери на 

компетентност: представа за Аз-образа на пе-

дагог (самопознание, самооценка, самоконт-

рол); професионална мотивация; социални 

умения за педагогическа дейност, за педагоги-

ческа емпатия. (Ууд Р., Толи Х., 2007). 

В този контекст се обособяват компетен-

циите, които структурират социалната профе-

сионално педагогическа компетентност: ком-

петенции, свързани с професионално-

личностните качества и умения; професио-

нално-социални компетенции, т.е. умения за 

мотивиране на учениците чрез ориентация, 

идентификация и взаимодействие с учениците 

и професионално технологични компетен-

ции, т.е. умения за ориентиране и реализиране 

на личностно-ориентиран ефективен педагоги-

чески процес в конкретна ситуация. 

 

Първият вид компетенции - професио-

нално-личностни качества и умения у сту-

дентите включва формирането на: 

 умения за създаване на адекватен Аз - 

образ, т.е обективно идентифициране на собс-

твените професионално-личностни качества; 

умения за идентифициране и разрешаване на 

противоречията между оценка и самооценка, 

за амбивалентно (противоречиво) самооценя-

ване; търсене на начин за обратна информация 

за собственото професионално поведение, ре-

шение, действие, чувства, движение напред; 

 умения за поддържане на последова-

телен и позитивен професионално-

личностен Аз-образ: усещане за свързаност, 

последователност, приемственост в мисленето, 

решенията си, поведението; умения за изразя-

ване на позитивни чувства, мисли за себе си, 

осъзнаване на собствената професионално-

личностна значимост и чувство на увереност в 

себе си; умения за справяне със собствените 

чувства в конфликтна педагогическа ситуация, 

за изработване на Аз-стратегия при конфликт, 

стрес, загуба, натиск, проява на несправедли-

вост в професионалната дейност; 

 нагласа и умения за вземане на реше-

ния за собственото професионално-

личностно развитие: ориентиране в съдържа-

нието и взаимовръзката между собствените 

потребности, интереси, цели и преценка на соб-

ствените възможности; търсене на информация 

за ресурсите на средата и оценяване на алтерна-

тивни възможности; поставяне на различни 

професионално-творчески цели, операционали-

зирането и планиране на реализацията им. 
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 рефлексивни умения: умения за иден-

тифициране със създалата се педагогическа 

ситуация, с нейното съдържание, с децата/ 

учениците, с различните модели на педагоги-

ческо взаимодействие, с различни педагоги-

чески технологии и др.; отразяване, осъзнаване 

и оценяване на собствените знания, умения, 

възможности, постижения, неуспехи, изясня-

ване на собствените мисли и чувства, обясня-

ване на собствените качества, действия, пове-

дение, решение. 

 

Вторият вид компетентности – професи-

онално–социални са свързани с ориентация, 

идентификация и взаимодействие с учениците 

/децата и включват: проява на уважение и 

взискателност към децата/учениците, умения 

за емоционален резонанс; умения за използва-

не на личностно-ориентиран, хуманистичен 

стил на взаимодействие: а проява на доброна-

мерено, дружелюбно отношение към деца-

та/учениците, интерес от техните потребности 

и интереси; умение за вярно и точно ориенти-

ране и анализиране на конкретна педагогичес-

ка ситуация, за идентифициране на проблем; за 

проява на емоционален самоконтрол и инициа-

тивност при ориентиране и реагиране в конк-

ретна ситуация; умение за подбиране на най- 

целесъобразното за ситуацията,печелившо за 

децата/учениците и за себе си поведение; за 

управляване на педагогическия процес според 

индивидуалните и възрастови потребности и 

мотиви, личностни особености; да се опира и 

успешно да използва собствения и на деца-

та/учениците опит; умение да проявява уваже-

ние към многообразието- религиозно, етничес-

ко, социално-икономическо, културно и др., за 

изразяване на положителни очаквания в отно-

шенията си с децата/учениците независимо от 

техните различия; увереност в ефективността 

на своята работа с всяко дете/ ученик.  

 Умение за ефективна комуникация: 

формиране на богат арсенал от социални уме-

ния за: общуване, атракция, асертивност, ре-

шаване на конфликти, за групова работа; уме-

ние да осигурява здравословен комуникацио-

нен климат в урочната и извънучебна дейност; 

честно и открито да общува, да изслушва и да 

проявява разбиране, да преформулира и да 

перифразира, да бъде тактичен и толерантен; 

да зачита чуждото мнение, идеи, предложения; 

умение да използва пространството в класната 

стая/занималнята, да създава образователна 

среда, богата със значими за децата/ учениците 

стимули. 

 Умение за мотивиране на деца-

та/учениците: за постижения, стимулира ги 

към търсене на информация, решение на проб-

лем, към повишаване на техните постижения, 

на качеството им; поставя перспективни и 

сравнително по-трудни цели; носи лична отго-

ворност за постигането им; постоянно използ-

ва обратна връзка за постигнатите от тях ре-

зултати;управлява взаимодействието с учени-

ците чрез: прилагане на комплексна стратегия 

за засилване на взаиморазбирането и взаимо-

съдействието с всеки от тях за увеличаване на 

постиженията им, привлича ги за сътрудничес-

тво, за решаване на проблеми, стимулира все-

ки ученик да внася свой принос към общия 

успех;поощрява, упълномощава, делегира ра-

зумни отговорности на учениците, създава си-

туации те да се почувстват силни, значими, 

необходими, насърчава като изтъква полез-

ността или помощта на всеки; създава дружес-

ка атмосфера, поддържа дух на сътрудничест-

во, създава символи за самобитност, за при-

надлежност към класа, желание да се следва 

мисията на училището, класа. 

 

Третият вид компетенции - професио-

нални умения за ориентиране и ефективно 

реализиране на педагогическия процес 
включват: 

 професионално педагогически умения: 

стремеж да се осигури личностна ориентира-

ност на обучението съобразно възможностите, 

постиженията, с потребности и интереси на 

децата/учениците; прилага гъвкава обучителна 

стратегия, използва система от интерактивни 

обучителни технологии; съчетава индивидуал-

на с групова и фронтална организация на вза-

имодействие с учениците; проявява жив инте-

рес към новости и промени в обучението и 

възпитанието на учениците, които разбира ка-

то възможност за тяхното развитие; бързо се 

ориентира във възникващите по време на обу-

чението и възпитанието проблеми с учениците, 

в силните и слабите им страни, стреми се да 

определи и използва адекватна и оптимална 

педагогическа стратегия, да изпълнява мно-

жество роли, произтичащи от сложността на 
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педагогическия процес; притежава ориентация 

към постиженията: поставя високи цели, дър-

жи на добри резултати и качество, на постоян-

но усъвършенстване, изразява увереност и 

убеждение във възможностите и успеха на 

всяко дете/ученик; създава условия за самос-

тоятелен контрол и проверка от учениците, за 

самооценка на собствените им успехи и до-

пуснати грешки, за самокорекция;  

 умения на фасилитатор: умее да 

привлича различните ученици към ефективна 

групова работа за постигане на учебните и 

възпитателни цели; стимулира към постоянен 

контрол и самоконтрол, пасивните ученици за 

активно участие в различни дейности, при ре-

шаване на проблеми, за изпълняване на раз-

лични роли (ръководни и на подчинява-

не);умее бързо да се адаптира и ефективно да 

взаимодейства в променена педагогическа си-

туация, в различна междуетническа и между-

културна среда; създава условия за свободен 

избор, успешни упражнения с цел да се фор-

мират у учениците учебни умения, навици и 

привички, увереност в собствените възмож-

ности; за надграждане на силните страни, за 

допускане на грешки и да се учат от 

тях;насърчава отношения на сътрудничество; 

набляга на взаимността помежду им: да проб-

ват нови неща, обмен на идеи, на информация, 

съвместно мислене, вземане на решения и реа-

лизацията им; използва групова дискусия за 

решаване на проблеми и конфликти. 
 умения за създаване на познавателно-

творческа атмосфера в учебния час: умее да 
проектира и използва нови подходи в обучени-
ето и възпитанието, за проблемна ориентация 
на ученето, за интерактивната му реализация и 
засилена комуникация; умее да интегрира зна-
ния и умения, да създава въпросно–отговорна 
атмосфера, условия обучаваният да е създател 
на собственото си мислене и чувства, на твор-
чество; проявява търпимост и уважение към 
идеите и решенията на учениците, умение за” 
влизане в тяхната „гледната точка”, в перспек-
тивата им, за разбиране на тяхната позиция; 
стреми се да включи учениците в интересна 
познавателно-творческа работа, изискваща 
проява на самостоятелност и инициативност, 
за стимулиране на познавателната им, емоцио-
нална и дейностно–творческа активност, про-
дуктивност, осигуряване на постоянна обратна 
връзка. 

Изводи: 

1. Професионалните социални компетен-

ции са едни от водещите в професионалната 

практическа подготовка на съвременните сту-

денти.  

2. Очертаването на основните параметри 

на професионалните социални компетенции на 

педагога позволява да се изведат важните 

предпоставки за качеството,резултатността в 

професионалната педагогическа подготовка на 

студентите – педагози.  

3. Студентът педагог, познавайки съдър-

жанието на професионалните социални компе-

тенции, може да насочи вниманието си към 

възможности за тяхното повишаване и усъ-

вършенстване,обогатяване и натрупване на 

личен опит чрез непрекъснато целенасочено 

обучение и самообучение. 

По този начин съвременните педагози ще 

допринесат за колективното пробуждане, 

осъзнаване, че ”най-голямото предизвикателс-

тво на настоящия век се свежда до това – да 

разширим кръга на тези, които определяме 

като „Нас” и съответно да ограничим броят на 

онези, които смятаме за „тях” (Голман Д., 

2010) 
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