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СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА В УКРАИНЕ
Александр А. БЕЗНОСЮК
АНОТАЦИЯ: В статье сделана попытка проанализировать, состояние среднего образования в Украине. Обеспечение доступного и качественного школьного образования относится к основным функциям современного государства. Уменьшение количества школ, учеников, учителей: приведена статистика и указаны причины. Многие
проблемы решит мир на востоке Украины. Поднятие экономики страны, создание
новых предприятий и рабочих мест, преодоление коррупции, возвращение ученых и
бизнеса в Украину.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: среднее образование, качество школьного образования, образовательная политика, опорные школы..
MODERN SCHOOL IN UKRAINE
Alexander A. BEZNOSIUK
ABSTRACT: The article attempts to analyze the state of secondary education in Ukraine.
Providing affordable and high-quality schooling is one of the main functions of the modern
state. Reducing the number of schools, students, teachers: statistics and reasons are given.
Many problems will solve the world in the east of Ukraine. Raising the country's economy,
creating new enterprises and jobs, overcoming corruption, the return of scientists and business to Ukraine.
KEYWORDS: secondary education, quality of school education, educational policy, supporting sch.
Обеспечение доступного и качественного
школьного образования относится к основным
функциям современного государства. Инвестиции в среднем образовании - это инвестиции в
человеческий капитал страны, становится особенно важным теперь, когда экономический
рост все больше зависит от высоких технологий
и навыков, позволяющих работать с этими технологиями. Однако на практике государству
трудно рационально спланировать распределение средств на среднее образование и при этом
гарантировать высокую отдачу от инвестиций.
Состояние среднего образования, которому
посвящена статья, касаются не только Украины,
так сейчас только в странах Европейского Союза более 6 млн. людей в возрасте 20-24 года не
имеют среднего образования. Об этом был
представительный форум, где вместе с автором
выступали К. Спиров, О. Бомбарделли и многие
зарубежные ученые. Оказалось, что независимо
от уровня жизни населения, эта проблема актуальна для многих стран.
После обретения Украиной независимости в
1991 году. Сеть средних школ некоторых время
продолжала расти, несмотря на экономический
кризис. В начале 1990-1991 учебного года
6

(учебном) в Украине было 21825 школ, тогда
как в 1995-1996 уже 22255. Количество учеников тоже несколько выросла, с 7000000 131 тысяч до 7000000 142 тысяч, пока в первый класс
продолжали идти дети, рожденные в восьмидесятые годы. К началу 2000-х годов ситуация
изменилась: детей стало меньше и школы начали закрывать более быстрыми темпами, чем
открывать новые. В 2000-2001 учебном году
было уже 22 210 школ (Рис. 1.) и 6764000 учеников. В течение следующих 13 лет количество
учащихся сократилось на 37.8% до 4 миллионов
204 тысяч, тогда как школ стало меньше на
13.1% и их количество составляло 19294 в начале 2013-2014 учебном году. Учителей за этот же
период стало меньше только на 11.8%.
Очевидно, что таким образом количество
учеников в расчете на одну школу постоянно
сокращалась. В 1990-1991 учебном году в школе
училось в среднем 327 учеников. По состоянию
на 2013-2014 учебный год их было уже 213.
Аналогично сократилась среднее количество
учеников на учителя - с 13.28 до 8.27, падение
более чем на треть. Средний размер класса в
2013-2014 учебном году составил 18.8 учеников.
ТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен
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Рис. 1. Численность средних общеобразовательных школ.
Так, аналитики выяснили, что, начиная с 1991 года, по всей стране прекратили работу около
5000 средних общеобразовательных учебных заведений. Особенно активно закрытия школ происходит в последние годы. Так, в 2013-2014 учебном году были приостановлена работа 276 школ,
в 2014-2015 - 214, в 2015-2016 - 234, в течение прошлого учебного года - еще 241. С открытием
новых заведений все, к сожалению, не столь живо известно, что в 2012-2013 году в эксплуатацию
приняли 15 школ (это на всю страну!), в 2013-2014 - 9, 2014-2015 - 5, в следующем году - 4 и в
прошлом - всего 1 (Рис. 2).

Рис. 2. Количество общеобразовательных школ (Открыто/Закрыто).

Инженерно‐педагогически факултет на ТУ‐София ‐ Сливен
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Уменьшилось и количество учителей: если в 1991-1992 году их насчитывалось 543 тыс., то
сейчас - 438 тыс. (Рис.4.). Впрочем, количество учащихся и средняя нагрузка на одного учителя
также стали меньше. В частности, если в 1991-1992 учебном году на одного педагога приходилось 15 школьников, то сейчас - только 8(Рис.5.). Непропорциональность сокращения количества
учителей и учеников видно и из таких цифр: по сравнению с 1991-1992 годом в 2016-2017 году в
школы пошли вдвое меньше детей. Тогда в стране насчитывалось 7102000. Школьников, а по
состоянию на 1 сентября 2016 года - только 3846000 (Рис. 3.).

Рис. 3. Количество учеников (млн.).

Рис. 4. Количество учителей (тыс.).
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Рис. 5. Среднее количество учеников на 1 учителя.
Интересна еще и такая статистика. В последние годы процент охвата детей средним образованием уменьшается. Падение едва заметное, но оно есть. Если в 2010-2011 учебном году в
младшей школе учились 95,2% детей соответствующего возраста, то в прошлом этот показатель
составлял лишь 83,9%. Охват в 5-9 классах в начале десятилетия составило 94,6%, теперь 94,3%. Продолжали обучение в старшей школе в 2010-2011 году 44,8% подростков, в прошлом
году - 43,8% (Рис. 6.).

Рис. 6. Охват детей средним образованием (%).

ТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен
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Причины:
1. Внешняя миграция - течение всего периода существования Украины, выехало более
10 млн. Человек и соответственно детей много
родилось уже за границей (работая заведующим кафедрой зафиксировал следующие данные: в течение 25 лет только выпускников кибернетики и мехмата Киевского национального университета в страны Европы и Северной
Америки выехало более 5000).
2. Внутренняя миграция: перемещение
населения из малых населенных пунктов в
крупные.
3. Внутренне перемещена лицо (согласно
действующему законодательству) есть гражданин Украины, который постоянно проживает в Украине, которого заставили или самостоятельно покинул своё место жительства в
результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повседневных проявлений
насилия, массовых нарушений прав человека и
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
По данным ЮНИСЕФ, в феврале 2017 было официально зарегистрировано 1626137
внутренне перемещенных лиц, в том числе 225
866 детей.
Адаптация внутренне перемещенных детей в новую школу является одной из важнейших составляющих адаптации семьи по
месту переселения. Помочь ребенку интегрироваться в новый коллектив, включить ее в
образовательный процесс, уменьшить уровень
стресса, не выделять среди других учеников
как «жертву», мотивировать учиться - это
часть работы, которую должны выполнить
учителя. Успешность этой работы начинается
с того, как ребенок представлена в новом коллективе. Попытка педагога подчеркнуть сложный опыт, пережила ребенок в зоне конфликта, может стать причиной неприятия новичка
классом или привести к излишней героизации
его прошлого. Безусловно, учителя и сверстники имеют кое-что знать о новом ученика, и
в школе, прежде всего, следует сосредоточиться на включении ребенка в учебный процесс.
Важным аспектом помощи по вопросу интеграции является привлечение родителей к
учебно-воспитательному процессу. В учебных
заведениях рекомендуется проводить мероприятия по изучению истории и культуры государства, его различных регионов, где могут
рассматриваться вопросы культурной и религиозной разнообразия. Педагогам, работающим с такой категорией детей и членами их

семей, необходимо предоставлять научнометодическую и психологическую помощь.
Это могут быть вопросы удовлетворения
учебных
потребностей
учащихся-переселенцев, ожидания учителей по работе с такой
категорией учащихся, педагогические стратегии по решению проблем детей, которые являются перемещенными лицами.
Выводы. Многие проблемы решит мир на
востоке Украины. Поднятие экономики страны, создание новых предприятий и рабочих
мест, преодоление коррупции, возвращение
ученых и бизнеса в Украину.
Уже сегодня для улучшения образования
на селе созданы опорные школы. В настоящее
время в стране работают 338 таких школ.
Больше всего - в Кировоградской области - 53.
37 опорных школ функционируют во Львовской области, 30 в Житомирской, 29 в Киевской, 22 опорных средних учебных заведения
функционируют на Волыни, 20 - на Полтавщине, по 18 в Днепропетровской и Харьковской областях. Остальные регионы заметно
отстают по этому показателю. На Закарпатье
же по состоянию на август 2018 еще нет ни
одной опорной школы.
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РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Абдулазиз ТЛЕУБЕРГЕНОВ
THE DEVELOPMENT OF BASIC APPROACHES TO ORGANIZATION MANAGEMENT
Abdulaziz TLEUBERGENOV
ABSTRACT: The main approaches to managing an organization throughout the world have
changed and developed based on the economic situation. Since the advent of the term "management", certain views, ideas, approaches to management as a process have existed and
developed. This article analyzes the possibilities of implementing the main approaches to
managing an organization: a process approach, a systematic approach, a situational approach.
KEYWORDS: process approach, situational approach, system approach.
Истинное понятие «управление» всем понятно и известно: это процесс воздействия субъекта на объект. Но если рассматривать данное
понятие в контексте каких-либо объединений,
то, несмотря на то, что своеобразные организации возникли практически одновременно с человеком, до XX века о систематическом управлении ими не было и речи. Людей интересовали
способы использования организации для удовлетворения собственных потребностей, получения денег или власти [2].
Возникновение интереса к менеджменту
принято относить к 1911 году, когда в свет вышла книга Фредерика У. Тейлора «Принципы
научной организации управления». Концепция
данной науки развивалась постепенно, однако
основным фактором, подстегнувшим возрастание интереса к систематическому управлению,
стала промышленная революция в Англии. А
идея, что менеджмент способен внести серьёзный вклад в развитие и успех организации,
впервые зародилась в США [3]. Это связано в
первую очередь с тем, что даже в начале XX
века Америка была практически единственной
страной, в которой компетентность и знания
преобладали над преимуществами происхождения и социального статуса. Там активно реализовывалась идея образования для всех желающих, что способствовало увеличению количества людей, интеллектуально подготовленных к
выполнению различных ролей в бизнесе, в том
числе и управленческих.
Возникновение менеджмента как научной
дисциплины и области научных исследований в
определённой мере было реакцией на потребности крупных компаний, а отчасти - попыткой
более эффективного использования новых тех-

нологий, которые были разработаны в годы
промышленной революции. В целом, можно
сказать, что данная отрасль знаний развивалась
не в процессе прохождения последовательных
этапов, а скорее в результате появления и разработки нескольких подходов, которые иногда
существовали параллельно. Менеджмент имеет
дело, как с технологиями, так и с людьми, и серьёзные прорывы в развитии теории управления
всегда были обусловлены достижениями в других, смежных, областях (инженерном деле, математике, социологии, психологии и др.). По
мере развития этих наук исследователи делали
соответствующие выводы и выявляли факторы
успеха организации, а также причины несостоятельности некоторых ранних теорий. В то же
время на мировой арене происходили серьёзные
изменения: инновации в сфере технологии становились всё качественнее, а правительство
начало проявлять к бизнесу всё больший интерес. Всё это способствовало тому, что исследователи серьёзно задумались о существовании
мощных сил, влияющих на организацию извне.
В связи с этим появлялись принципиально новые подходы к управлению организацией. Принято считать, что современный менеджмент, как
теоретический, так и практический, стал результатом четырёх основных научных подходов [1].
Рассмотрим возможности реализации данных
подходов на примере строительной компании
ООО «XXX».
Подход с точки зрения разных школ
Если рассматривать управление ООО
«XXX» с позиции школы научной организации управления, следует обратить особое внимание на использование материальных стиму-
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лов. Система мотивации работников, сочетающая в себе материальное и нематериальное
стимулирование, направлена на привлечение и
удержание квалифицированного персонала,
повышение заинтересованности работников в
результатах труда. Системы оплаты труда,
действующие в компании, предусматривают
установление должностных окладов и тарифных ставок с учетом квалификации и деловых
качеств, текущее премирование за результаты

производственной деятельности работников,
доплаты и надбавки в зависимости от условий
труда и объема выполняемых работ, единовременное премирование. В 2017 году была
введена новая система вознаграждений, основной фактор которой - минимальные затраты на закупку товаров и услуг, что, судя по
данным таблицы 1, привело к увеличению
производительности труда.

Показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Всего работников,чел.
Товарной продукции, тыс. руб./чел.
Прибыли (чистой), тыс. руб./чел
Коэффициент использования годового фонда рабочего времени
Производительность труда, руб./чел

16200
12237,3
10266,34

17400
11469,88
10137,8

19100
11911,77
10802,49

2017 г. к
2015 г. (%)
116,34
97,34
106,3

0,685

0,67

0,66

96,35

8483,9

8559,954

8957,256

105,6

Таблица 1. Обеспеченность организации трудовыми ресурсами и эффективность их использования

Рассматриваемая организация придерживается всех четырнадцати принципов, разработанных Анри Файолем (школа административного управления). Например, принцип единоначалия подтверждён выбранной компанией
линейно-функциональной
организационной
структурой, вознаграждение - системой материального и нематериального стимулирования, командный дух - поддерживающей его
активной кадровой политикой. Основная цель
кадровой политики - создать сплочённую ответственную и высокопрофессиональную команду единомышленников. Несомненно, это
положительно отражается на финансово- экономических показателях итогов деятельности
организации.
ООО «XXX» учитывает и важность человеческого фактора (что является приоритетным для школы человеческих отношений и
бихевиористской школы). Подтверждение
этому также можно найти в кадровой политике организации. Основные принципы кадровой политики:
- привлечение квалифицированных и
опытных специалистов для работы на предприятии;
- обеспечение комфортных и безопасных
условий труда работников;
- гибкая система мотивации, обеспечивающая достойное вознаграждение за труд;
- социальная поддержка работников;
- предоставление возможностей для карь12

ерного роста перспективным молодым специалистам;
- обучение и развитие персонала.
Также неотъемлемой частью управления
персоналом является социальная политика.
Базовым принципом реализации социального
обеспечения является принцип социального
партнерства — конструктивного и взаимного
диалога работников и работодателей по регулированию социально-трудовых отношений.
Основные направления и принципы социальной политики закреплены в основном социальном документе — коллективном договоре.
Проводимая социальная политика направлена
на обеспечение: социальной защищенности
работников, мотивацию работников к длительной и эффективной работе в компании и
реализуется путем предоставления льгот, гарантий и компенсаций, медицинского и санаторно-курортного обслуживания, различных
видов личного страхования, создания комфортных и безопасных условий труда, дополнительного пенсионного обеспечения. Таким
образом, всё это обеспечивает предприятию
невысокую текучесть кадров, а также создаёт
конкурентные преимущества компании на
рынке.
Что касается количественного подхода,
ОOО «XXX», как и все развитые современные
компании, использует информационные технологии и различные бизнес-программы для
эффективного управления организацией.
ТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен
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Процессный подход
Использование процессного подхода к
управлению организацией является одним из
признаков современного эффективного управления. Процесс управления на ОOО «XXX»
включает в себя четыре основные последовательные функции: планирование, организацию, мотивацию и контроль. Организационное
планирование на предприятии - непрерывный
процесс, поскольку после достижения одной
цели, управленческий аппарат сразу должен
разработать новую для бесперебойной работы
компании в целом. Внутри предприятия разработана чёткая организационная структура
для того, чтобы объединить множество элементов для достижения поставленных целей.
Функция мотивации, как было рассмотрено
выше, реализуется на предприятии бесперебойно, пересмотр тарифов и бонусных систем
проводится по истечении каждого года. ОOО
«XXX» - это международная компания, которая занимает большие территории, следовательно, контролировать деятельность всех его
подразделений достаточно сложно. Однако в
данном случае эта функция активно реализуется, благодаря установленной структуре
управления.
Системный подход
Поскольку организация - это система, то
любое нарушение в одной из подсистем (в
данном случае - подразделений) может привести к снижению эффективности функционирования всего предприятия. Рассмотрим одну
из причин, которая повлияла на снижение некоторых показателей функционирования в
2017 году, таких как коэффициент оборачиваемости оборотных средств, рентабельность
продаж, а также показатель производства проПоказатели
Денежная выручка, тыс. руб.
Себестоимость товарной продукции, тыс. руб.
Фонд заработной платы, тыс. руб.
Рентабельность основной деятельности, %
Численность работников управления, чел.
Оплата труда работников управления, тыс. руб.
Общие расходы на управление, тыс. руб.

дукции - большая нагрузка на финансовый
отдел компании. В промышленной отрасли в
предкризисные годы затраты на производство
и реализацию продукции росли темпами, превышающими темпы инфляции, в связи с увеличением цен на сырье, материалы, комплектующие, услуги. Однако в настоящее время
цены стабилизируются, и планируется, что
себестоимость продукции вернётся на прежний уровень.
Ситуативный подход
В 2017 году по сравнению с предыдущими
прибыль компании и производительность труда выросли почти на 8 процентов. В отчёте
указано, что это произошло по двум внешним
причинам: во-первых, степенью использования инвестиций и материальных основных
средств, а во-вторых, расширение рынка продаж и рациональное использование экономических ресурсов. То есть, основная причина
повышения прибыли ОOО «XXX» - это ситуация на внешнем рынке.
Работа по снижению влияния ценового
риска и риска объема ведется по ряду направлений:
- ОOО «XXX» выходит на новые рынки,
что позволит снизить объемный риск и частично ценовой;
- Основными инструментами внутренней
оптимизации являются изменение контрактных условий или заключение новых контрактов, определение разрешенных для использования типов сделок и финансовых инструментов и соответственно контрагентов, с которыми такие сделки могут быть заключены.
Определим показатели эффективности
управления организацией. Исходные данные
для расчета представлены в таблице 2.
2015 год
3600915,8
1070923,4
189526,5
37
1400
55600
189200

2016 год
3750123,6
1122754,8
192343,1
39
1700
49450
208.400

2017 год
3984427,3
1606265,9
204953,8
43
1950
54300
226.100

Таблица 2. Основные показатели для расчета эффективности управления деятельности организации

Далее посчитаем оценку эффективности системы управления ОOО «XXX» и для сравнения
возьмем периоды 2016, 2017 гг. ( таблицы 3,4).
Для расчета используем следующие формулы и полученные результаты оформим в виде таблицы 3.
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1) Удельный вес работников управления в общей численности среднегодовых работников (в %):
Чуправляющих
Ур
∗
%
Чсреднегодовая
где:
Чуправляющих - численность работников управления;
Чсреднегодовая - среднегодовая численность работников.
2) Удельный вес оплаты труда работников управления в общем фонде оплаты труда (в %):
ОТуправления
Уоу
∗
%
Фзп
где:
ОТуправления - оплата труда работников управления;
Фзп - фонд заработной платы.
3) Удельный вес расходов на управление в денежной выручке организации (в %):
РУобщие
Уув
∗
%
В
где:
РУобщие - общие расходы на управление;
В - денежная выручка.
4) Удельный вес оплаты труда работников управления в денежной выручке организации (в %):
ОТуправления
Уов
∗
%
В
5) Уровень экономичности управления:
Ур Уоу Уув Уов
Уэу

Период

2015
2016
2017
Уэу2016
Уэу2017

Удельный вес
работников
управления в
общей численности
среднегодовых
работников
%
12,19
13
14,5
1,187
0,976

Удельный вес
оплаты труда
работников
управления в
общем фонде
оплаты труда

Удельный вес
расходов на
управление в
денежной выручке организации

Удельный вес
оплаты труда работников управления в выручке
организации

Ур
1,0
0,97
1,02

%
29,3
31,9
33,8

Уоу
1.0
1,13
1,06

Таблица 3 Показатели экономичности управления

Для расчета результативности управления используем следующие формулы и полученные результаты оформим в виде таблицы 4. .
) Приходится денежной выручки на одного работника управления (тыс.руб.):
В
Враб
∗ 100%
6
Чуправляющих
7) Приходится денежной выручки на 1 рубль заработной платы работника управления (руб.):
В
Вруб
∗ 100%
7
ОТуправления
8) Приходится денежной выручки на 1 рубль расходов на управление (руб.):
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В

Врасх
9) Коэффициент окупаемости:
Ко
где:

РУобщие

∗ 100%

8

В
С

9

С - себестоимость.
10) Уровень результативности управления:
Враб Вруб Врасх
Кп.п. Ко
Ур
3
где: Кп.п. - коэффициент окупаемости предыдущего периода.
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Приходится денежной выручки на:
Период

2015
2016
2017
0,85
Ур2016
1,007
Ур2017

1 работника
управления
тыс.
руб.
2572,1
2629,5
2943,3

Враб
1,0
1,006
1,13

1 руб. зарплаты
работника
управления
руб.
112,8
84,6
82,1

Вруб
1,0
0,75
0,97

1 руб. расходов
на управление
руб.
19,03
20,71
23,44

Врасх
1,0
1,09
1,13

Коэффициент
окупаемости

2,14
2,04
1,97

Таблица 4 Показатели результативности управления

На основе приведенных выше расчетов определим показатель эффективности управления
(формула 11):
Уэф Ур
1 Уэу
11
Для 2016 года: Уэф
Для 2017 года: Уэф

0,69
1,012

Выводы:
Снижение уровня экономичности управления на 16,5% и увеличение результативности на 16% оказали положительное влияние на
общий уровень эффективности управления,
который увеличился на 32%. Причиной повышения эффективности управления может служить увеличение числа квалифицированных
работников управления. Это поможет компании восстановить показатель прибыли, а в
дальнейшем как можно значительнее увеличить её. Заработная плата работников управления выросла, что повысило мотивацию к
эффективному выполнению своих обязанностей.
По окончании проведения оценки эффективности управления организации ОOО
«XXX» было выявлено, что значительно увеТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

личились расходы на управление. Компания
количественно расширяла управленческий
персонал. Руководство компании в настоящий
момент действует согласно ситуативному подходу к управлению, то есть, чтобы преодолеть
конкретную сложившуюся ситуацию на мировом рынке, компании необходимо предпринять меры, способные повысить эффективность своей деятельности, в частности, усовершенствовать систему управления.
Таким образом, для ООО «XXX» сейчас
велика значимость понятия «ситуативное
мышление», то есть использования ситуационного подхода к управлению организацией.
Его использование помогает менеджеру лучше
понять, какие методы будут наиболее эффективно способствовать достижению целей организации в конкретной ситуации. Примене15
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ние ситуативного подхода на практике - это
целое искусство, то есть то, чему можно
научиться, только пройдя путь проб и ошибок.
Разные ситуации требуют разных типов знаний, и «человек, имеющий знания, применимые только к одной ситуации, в эффективно
управляемой компании при прочих равных
условиях может рассчитывать только на то,
чтобы стать лидером на час».
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ОПИСАНИЕ И СРАВНЕНИЕ НА ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ (СМАРТФОНИ) И ТАБЛЕТИ
Георги Г. ДЖУРОВ, Радиана Д. КАЛЧЕВА, Ивайло С. ТЕРЗИЕВ
АНОТАЦИЯ: Основната задача на ОС е да управлява ресурсите на компютърната
система (хардуер, софтуер, данни) колкото може по-ефективно.
ОС действа като посредник между потребителите и компютърната система, като
позволява потребителите в значителна степен да са независими от постоянното
усъвършенстване и усложняване на хардуера и софтуера.
ОС осигурява средства за взаимодействие на потребителите с компютъра. Това
взаимодействие и съответните средства се нарича интерфейс.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: ОС, Apple iOS, Google Android, Microsoft Windows Phone 7,
HP/Palm web OS, HP/Palm web OS, RIM BlackBerry OS
DESCRIPTION AND COMPARISON OF OPERATING SYSTEMS FOR MOBILE PHONES
(SMARTPHONES) AND TABLETS
Georgi G. DZHUROV, Radiana D. KALCHEVA, Ivaylo S. TERZIEV
ABSTRACT: The main task of the OS is to manage the resources of the computer system
(hardware, software, and data) as efficiently as possible. The OS acts as an intermediary between users and the computer system, allowing users to be largely independent of the constant refinement and complexity of hardware and software.
The OS provides a means for user interaction with the computer. This interaction and the
corresponding means is called an interface.
KEYWORDS: ОС, Apple iOS, Google Android, Microsoft Windows Phone 7, HP/Palm web
OS, HP/Palm web OS, RIM BlackBerry OS
Въведение
Операционната система (ОС) е основна
част от компютърния системен софтуер, която
управлява и координира ресурсите на хардуера и софтуера и обслужва изпълняваните компютърни програми. Приложният софтуер
обикновено има нужда от ОС, за да работи.
ОС разпределя задачите по време, планира
ефикасното използване на ресурсите на системата и може да включва специализиран софтуер за изчисление на ресурси: стойност на процесорното време, използвана памет, ресурси за
печат и други. При входно-изходните операции и динамично разпределение на паметта
ОС действа като посредник между приложния
софтуер и хардуера, макар че приложните команди обикновено се изпълняват директно,
чрез системни повиквания към функции на
ОС. ОС се среща на повечето устройства с
компютри – от мобилни телефони през игрални конзоли до уеб сървъри и суперкомпютри.
Примери за популярни съвременни ОС са:
Android, BlackBerry, BSD, Chrome OS, iOS,
ТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

Linux, OS X, QNX, Microsoft Windows, Steam
OS, Windows Phone и z/OS. Първите осем имат
общ произход, свързан с UNIX. Други популярни ОС в реално време са FreeRTOS,
Micrium и VxWorks.
История и произход на операционните
системи
1. Apple iOS: Компанията Apple представят първият смартфон iPhone през 2007 година, като за него е разработила специална операционна система, първоначално наречена
iPhoneOS.
В последствие компанията вгражда тази
операционна система в устройствата iPod
Touch и iPad и я преименува на iOS.
2. Google Android: Компанията Android
Inc. е основана през 2003 година, като през
2005 година е откупена от Google.
3. Android OS е проект с отворен код
(open source), което допринася за бързото и
популяризиране и вграждането й в множество
марки и модели мобилни устройства.
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4. Microsoft Windows Phone 7: Windows
Phone 7 се появаява на пазара през 2010 година, което я прави “най-младата” операционна
система. Като такава, тя тепърва предстои да
се развива и утвърждава. Windows Phone 7 се
вгражда в различни марки и модели телефони,
като за използването й, компаниите производители плащат лиценз на Microsoft.
5. HP/Palm webOS: През 2005 година
компанията Palm създава операционната система webOS за собствените си мобилни устройства, като периода в който е била представена на пазара е била една от водещите и найиновативни мобилни операционни системи.
С навлизане на конкурентни операционни
системи, компанията среща икономически
трудности и е закупена от компанията HP, която възнамерява да я доразвие и да я използва
за собствените си мобилни устройства.
6. RIM BlackBerry OS: Компанията RIM
(Research In Motion) разработва операционната
система BalckBerry OS за своята линия от
смартфони и мобилни устройства BlackBerry.
Тази операционна система е широко използвана в корпоративните среди, поради лесната
синхронизация
с
бизнес
информация.
BlackBerry OS предоставя сигурност и надеждност, както за корпорациите, така и за частни
потребители.
Общи характеристики
Apple Ios: Операционната система вградена в iOS устройствата (iPhone, iPad, iPod
Touch) е проектирана и изградена специално
за тези устройства. Тя не може да функционира на други устройства, но това че iOS е “затворена” има и добри страни. Компанията
Apple е разработила софтуера и хардуера на
устрийствата си, така че те да работят в синхрон, което допринася за лесната и интуативна
работа на потребителите с тези устройства.
Операционната система постоянно се обновява, като се добавят нови функционалности.
iOS предлага лесна синхронизация с електронна поща, календар, електронни книги и
разбира се музикалната библиотека на потребителя. Друга слаба страна на операционната
система е лошо реализираната система за известяване (notification system).
Google Android:
- Flash
- Linux Based
- App Market
- Widgets
18

За разлика от съперниците си, компанията
Google разпространява своята операционна
система Android като продукт с отворен код
(open source). Лесното модифициране на операционната система от страна на мобилните
оператори
и
хардуерните
производители(Samsung, HTC, Motorola и др.)
води до голямо разнообразие и ниво на достъпност за потребителите.
Microsoft Windows Phone 7: На 15 февруари 2010 г. Microsoft представи следващото си
поколение мобилна операционна система, която включва изцяло нов интерфейс, вдъхновен
от "Metro Design Language". Той включва на
услугите, които Microsoft предлага, като
Windows Live, Zune, Xbox и Bing освен тях
обаче са интегрирани и много други услуги, не
свързани с Microsoft, като Facebook и Google
профили. Тази нова платформа беше посрещната положително от IT пресата. За сравнително новата Windows Phone 7 , тепърва предстои да се развива и доказва. Въпреки това,
компанията Microsoft се е постарала да създаде продукт, чиято функционалност не отстъпва от тази на неговите конкуренти.
- Licenses
- Xbox Live
HP/Palm webOS: Palm WebOS е ново поколение операционна система разработвана от
Palm. PalmSource традиоционно се използва от
своя собствена платформа, разработена от
Palm Inc. Access Linux Platform (ALP) е подобрение, което е планирано да започне през
първата половина на 2007 година. Тя ще
използва технически спецификации от Linux
стандартите. Новата платформа ще включва
емулатор, който ще поддържа приложенията
разработени за Palm базирани устройства.
- Linux Based
- Cards
- Touch to Share
BlackBerry OS: BlackBerry OS е мобилна
операционна система, фокусирана над лесното
опериране с нея. Първоначално, тя е била
предназначена за бизнес средата, заради което
е обърнато специално внимание на сигурността, синхронизацията, обмена на информация и
офис приложенията. В последствие различни
разработчици започват да предлагат и богати
на мултимедия приложения. В момента, каталогът от приложения за BlackBerry – App
World предлага над 15 000 продукта.
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- Security
- Office
- BB Messaging
Сравнение на операционните системи
Потребителски интерфейс
Ios: Що се отнася до потребителски интерфейс, мнозина са на мнение, че iOS разполага с изчистен дизайн, интуитивност, усещане за лекота при управлението и надеждност.
Независимост дали потребителят използва
iPhone, iPod Touch или iPad, потребителят лесно може да навигира между няколкото начални екрана, благодарения на multitouch жестовете.
Android: Като алтернатива на iOS,
Android, макар и не толкова “полирана”, е също толкова приятна за потребителят, както
откъм визия, така и откъм възможности. Новата версия Honeycomb 3.0, която е предназначена за таблет устройства, показва накъде ще
се развива интерфейса на Android, със своите
3D менюта, подобрени клавиатури и интеграция на Google услуги.
Windows Phone 7: Microsoft реализират
графичният потребителски интерфейс по уникален и иновационен начин. Началният екран
(home screen) на устройството е съставен от
така наречените “живи плочки” (live tiles). Тези плочки представляват прозорци, които
представят информация и се обновяват в реално време. Потребителите могат да персонализират и редактират началният екран на своето
Windows Phone 7 устройство според своите
предпочитания. Така например някоя от
“плочките” може да показва най-новите известия в различни социални мрежи (Facebook,
Twitter и др.), друга да отговаря за най-новите
статии в някой уебсайт, а трета да показва
прогнозата за времето.
WebOS: Palm имат голям опит в създаването на ефективно работещи операционни
системи. Това и е причината поради която при
webOS има чувство за бързина. Приложенията
се стартират чрез “изтегляне” от менюто. След
стартирането му, приложението се визуализира в така наречена “карта”, която представлява
отделен прозорец. Потребителят лесно може
да превключва от едно приложение на друго
чрез тези карти.
BlackBerry: Потребителският интерфейс
на BlackBerry обръща внимание на интеграцията със социалните мрежи и комуникацията.
ТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

Едно от нещата, които го отличават от тoзи на
повечето конкуренти, е че е оптимизиран за
работа с хардуерна клавиатура. Въпреки това,
от компанията RIM разработват новите версии
на операционната система да работят също
така добре и със софтуерна клавиатура. Новият по- раздвижен потребителски интерфейс на
BlackBerry 6 е проектиран да предостави на
потребителя по- достъпно и забавно изживяване, което същевременно е и с висока производителност. Менюто може да се издърпва
нагоре и да се прибира надолу на главния екран. Има добър изглед на приложението за
SMS, има и възможност за изпращане на
снимки и за задаване на групи. Моделите със
сензорен екран поддържат мултитъч технологията, което предоставя на потребителя полесна и интуитивна работа.
Персонализиране
Ios: Уникална функционалност за iOS устройствата е възможността за създаване на папки. Папките могат да съдържат приложения,
като потребителят може да ги групира по своите предпочитания. Освен папките, iOS не
позволява други по-значителни методи за персонализиране освен стандартните - промяна на
фона на менюто и началният екран и различни
мелодии за звънене. Очаква се с представянето
на следващата итерация на операционната
система да се добавят нови функционалност
касаещи персонализирането.
Android:Както при другите операционни
системи, така и при Android, потребителят
може да смени “тапета” на началният екран и
да пренареди иконите на него, но без съмнение, най-голямото предимство на Android са
уиджетите (widgets). Те позволяват на потребителя, до голяма степен да персонализира
изгледа и усещането на своето мобилно устройство. Уиджетите представляват малки приложения, които се намират на някои от екраните и предоставят информация, без да има
нужда да бъдат изрично актовирани.
Windows Phone 7: Windows Mobile 7 или
както е официалното име Windows Phone 7
Series е опит на Microsoft да си възвърнат позициите на пазара на операционни системи.
Приложили са изцяло нов интерфейс, както и
нови идейни постановки. В новия интерфейс е
приложена концепцията за „хъбовете" като на
началния екран приложенията и документите
са подредени тематично. Има хъбове за игри,
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офис приложения и т.н. На началния екран не
са видими всички приложения в даден хъб,
така ще трябва вертикално или хоризонтално
скролване.
WebOS: В webOS потребителят може да
избира кои икони да са показани на лентата за
активиране, може да сменя тапета на екрана,
но не съществува начин за групиране на приложения в папки. Също така, макар и да има
начин да се добавят уиджети, те не са част от
операционната система.
BlackBerry: При BlackBerry OS са приложени притурки и различни функции за персонализация.
Електронна поща и интернет сърфиране
iOS: iOS разполага с вграден уеб браузър,
поддържащ WebKit , който за момента не подържа Adobe Flash. От компанията обясняват
това като изтъкват, че Flash не е публична(open) технология, която също така натоварва устройствата и води до намален живот на
батерията. Затова iOS разчита на HTML 5 като
нова технология, която в бъдещето да стане
по-надеждна и достъпна.
Android: Интернет браузърът интегриран
в Android е базиран на технологията с отворен
код WebKit, съчетана с V8 технологията на
Chrome. Android 3.1 добавя надеждни функции
на Wi-Fi мрежата си, за да са сигурни, че потребителите и техните приложения могат да се
възползват напълно от по-висока скорост на
Wi-Fi достъпа у дома, на работа и навън. Нова
висока производителност Wi-Fi при заключване позволява на приложенията да се възползват от Wi-Fi връзката, дори когато екранът на
устройството е изключен. Потребителите могат да се възползват от това предимство да
възпроизвежда музика, видео и гласови услуги, дори когато устройството е на празен ход и
екрана е изключен.
Windows Phone 7:Въпреки традиционната
ненавист към Internet Explorer, в последните
години браузърът се реабилитира за предишните си ужасни версии. Така в Windows Phone
7 имаме най-доброто от IE, като бързината на
навигацията в интернет е повече от добра и
отново е сравнима с най-добрите предложения
на пазара.

20

Windows Phone 7 поддържа Hotmail,
Outlook, Yahoo! Mail, Gmail, които са вградени, също така потребителски профили, контакти и календари са добре синхронизирани.
Потребителите също могат да търсят в електронната си поща чрез тема, текст, подател и
получател.
WebOS: В WebOS уеб-браузърът, просто
наименован „Web” , използва технологията
WebKit и съответно прави страниците да изглеждат по подобен начин на другите браузъри
базирани на WebKit като Safari на Apple,
Google Chrome на Google, Android браузърите.
Друга важно предимство на WebOS е поддръжката на Adobe Flash 10.1. Екранът превключва от режим на портрет към режим на пейзаж чрез завъртане на устройството.
BlackBerry: BlackBerry телефоните работят като персонален дигитален асистент и портативен медиен плейър. Това са предимно известни за способността им да изпращате и получават електронна поща по Интернет, където
мобилната мрежа на обхвата на услугите е
налице, или чрез Wi-Fi свързаност. Те поддържат голям набор от функции за незабавни
съобщения, в това число BlackBerry
Messenger.
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OLED ЕКРАНИ
Георги Г. ДЖУРОВ, Деница Д. ЧЕРНЕВА, Ивайло С. ТЕРЗИЕВ
АНОТАЦИЯ: От навлизането си на пазара, преди няколко години, екраните изградени от Органични Светоизлъчващи Диоди (OLED) се радват на значителен скок в популярността си, като наследници на LED мониторите. Спрямо предшествениците
си, OLED мониторите са по-леки, по-тънки, изразходват по-малко енергия, предлагат по-наситени черни цветове и др.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: OLED, LED, екран
OLED SCREENS
Georgi G. DZHUROV, Denitsa D. CHERNEVA, Ivaylo S. TERZIEV
ABSTRACT: Since their introduction to the market, a few years ago, displays composed of
Organic Light-emitting Diodes (OLED) have seen a substantial rise in popularity, as the
successors of LED monitors. Compared to their predecessors, OLED monitors are lighter,
thinner, consume less energy, offer more saturated blacks etc.
KEYWORDS: OLED, LED, screen
Въведение
С всяка изминала година растящата конкуренцията между големите производители на
дигитални екрани налага непрестанно разработване на нови технологии, за подобряване
качеството на даден продукт. Най-новата сред
тези технологии предлага изработването на
дисплеи, използвайки органични светоизлъчващи диоди (от англ. Organic Light-emitting
Diodes), по-добре познати под абревиатурата
OLED (от англ. Organic Light-Emitting Diodes).
OLED технологията бива разработена още
през 1987 от американски учени, но навлиза в
световните пазари чак към 2004 година. От
тогава насам пазарът на OLED екраните не
спира да расте, като днес те най-често намират
приложение в телевизорите и телефоните, но
също така биват използвани и за направата на
осветителни тела и др.
Съставни части
Съставните части на един OLED до голяма
степен наподобява тези на обикновен LED, но
вместо да използва слоеве от n-тип и p-тип
полупроводници, той си служи с органични
молекули за генерирането на електрони и дупки. Един OLED обикновено е изграден от шест
слоя. Най-външните слоеве са съставени от
стъкло или пластмаса, служещи за защита.
Под тях са разположени, съответно катод и
анод. Най-накрая, в средата, между анода и
ТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

катода са поставени два слоя органични молекули: един електронен - до катода и един дупчест - до анода.

Начин на работа
За излъчването на светлина, един OLED
преминава през следните стъпки:
1) пропускаме електрическо напрежение
през катода и анода;
2) при протичането на ток, катода се насища с електрони, а анода - с дупки, представляващи липса на електрон;
3) електронният слой приема електрони, в
следствие на което става отрицателно зареден
(междувременно дупчестият слой се зарежда
положително);
4) позитивно заредените дупки са много поподвижни от електроните, в резултат на което
прескачат границата между дупчестия и електронния слой. При сблъсъка на електрон и дупка, двете се унищожават взаимно, като в процеса отделят светлина. Този процес се нарича
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рекомбинация, като се повтаря многократно за
една секунда, осигурявайки непрекъсната светлина, докато имаме наличие на ток.
За постигане на различни цветове се поставят различни по цвят филтри под стъкленият
или пластмасов слой. При поставянето на мно-

го на брой такива светодиоди (най-често червени, зелени и сини на цвят) и независимото
им включване или изключване, те започват да
изпълняват ролята на пиксели, позволявайки
изграждането на сложни изображения с висока
резолюция.

Катод
Електронен
слой
Отдаване на
светлина
Дупчест
слой
Анод
Предимства
OLED технологията предоставя следните
предимства спрямо предшестващите я LED и
LCD:
1) пластмасовите, органични слоеве на
един OLED са по-тънки, по-леки и по-гъвкави
от кристалните слоеве, намиращи се в LED и
LCD екраните;
2) поради факта, че светоодаващите слоеве на един OLED са по-леки, субстратът на
OLED екраните позволява по-добра гъвкавост;
3) по-светли са от LED екраните, защото
органичните слоеве на даден OLED са много
по-тънки от неорганичните кристални слоеве
на произволен LED;
4) не се нуждаят от фоново осветляване,
тъй като сами генерират светлина, в следствие
на което консумират и много по-малко електрическа енергия;

22

5) производството им е по-лесно и позволява за направата на по-големи по размер екрани;
6) разполагат с по-голямо полезрение
(около 170 градуса).
Недостатъци
Въпреки изброените по-горе предимства,
OLED технологията не остава и без своите
недостатъци. Най-забележими от тях са:
1) Продължителност на живот - докато
червените и зелени OLED слоеве имат подълъг живот (от 46 000 до 230 000 часа), сините слоеве издържат до едва 14 000 часа;
2) Водоустойчивост - водата лесно може
да повреди OLED екраните;
3) Цена - OLED екраните са по-скъпи от
предшестващите ги LED и LCD.
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Както Samsung, така и LG говорят за
AMOLED и POLED, а двете наименования
обаче са начин да се опишат различни части на
OLED дисплеите. „AM“ означава „Active
Matrix (активна матрица)“, която описва как се
адресират отделните OLED пиксели. OLED
дисплей с пасивна матрица би бил чудесен за
фитнес тракер, но не и за устройство, на което
искате да гледате видео. В този случай се
нуждаете от активна матрица, което означава,
че що се отнася до телефоните и телевизорите,
всички OLED екрани са с активни матрици.
Samsung нарича своите OLED дисплеи
„AMOLED“ но това е излишно, все едно да
наричат своите LCD екрани „AMLCD“, тъй
като те също са с активни матрици.
С „P“ от LG имат предвид „пластмаса“, тоест дисплеите им използват пластмаса вместо
стъклото. Това се отнася до основния материал
на OLED дисплея („субстрата“), а не до предната част, която докосвате, която най-често е
покрита с Gorilla Glass. Пластмасата е по-лека и
е по-добрия избор за телефони тъй като позволява дисплеят да бъде по-лесно извит, поради
което и Samsung, и LG я използват.
Основното нещо е, че докато не всички
POLED дисплеи трябва да бъдат AMOLED
или обратното, то в наши дни повечето OLED
дисплеи са и двете.
Заключение
Пазарният дял на OLED екраните продължава да расте с всяка година, като по-голямата
част от модерните смартфони, както и телевизори с висока резолюция са изградени на базата на тази технологията. Това до голяма степен
се дължи на предимствата които предоставят,
но въпреки това, фактът че OLED екраните
имат по-краткотраен живот от LED и LCD
екраните и до днес остава един от найсериозните им недостатъци.

За справянето с този проблем е започнато
проучване по технология наречена microLED
(μLED). Въпреки че е първоначално разработена още през 2000-та година, тя е все още в
ранен стадий на своето развитие, като за в бъдеще обещава да запази голяма част от предимствата на OLED технологията, както и да
се справи с част от проблемите ѝ (главно краткият им експлоатационен период).
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КОДИРАНЕ НА ЧИСЛАТА В КОМПЮТЪРА
Георги Г. ДЖУРОВ, Деница Д. ЧЕРНЕВА, Ивайло С. ТЕРЗИЕВ
АНОТАЦИЯ: Кодирането - това е представяне на сведенията в един или друг стандартен вид. Една и съща информация може да бъде представена (закодирана) в няколко форми. C появата на компютрите възниква необходимостта да се кодира всякакъв вид информация. Грандиозните достижения на човека - писмеността и математиката - не са нищо друго освен система за кодиране на реч и числова информация. Информацията никога не се появява в чист вид, тя винаги е представена като
закодирана.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: кодиране, числа, компютър, прав код, обратен код
ENCODE NUMBERS IN THE COMPUTER
Georgi G. DZHUROV, Denitsa D. CHERNEVA, Ivaylo S. TERZIEV
ABSTRACT: Coding is the presentation of information in one standard or another. The
same information can be presented (encoded) in several forms. With the advent of computers, there is a need to encode any kind of information. The great achievements of man - writing and mathematics - are nothing more than a system of coding for speech and numerical
information. The information never appears in its purest form; it is always presented as encoded.
KEYWORDS: coding, numbers, computer, straight code, return code
Въведение
Чрез кодирането на числата в компютрите
се цели следното:
 кодиране на знака на числото;
 представяне на отрицателните числа
чрез положителни;
 създаване на условия за просто и бързо
изпълнение на аритметичните операции и поточно за свеждане на всички аритметични
операции с числа до аритметично събиране на
техните кодове - това се налага, т.к. суматорът,
който е основна съставна част на АЛУ, може
да извършва само тази операция;

 формулиране на критерий (признак) за
препълване на разрядната мрежа.
Използват се три основни кода: прав, обратен и допълнителен. Във всеки един от тях
се предвижда по един допълнителен разряд за
кода на знака на числото (“+” −“0”, “-” −>
“1”), който се получава автоматично.
По-долу ще бъде разгледано кодирането
на правилни двоични дроби. Кодирането на
цели числа става по аналогичен начин.

1. Прав код.
а. Правило за кодиране.
При a ≥0 [a]ПК= а .
При a ≤ 0 [a]ПК= 1+IaI = 1 - а .
Пример:
a = +0,1001
разряд за цялата част на числото
[a]ПК = 0,1001
знаков разряд на правия код на числото
b=
- 0,0011 [b]ПК = 1,0011
В този вид числата се съхраняват в ОП.
24
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Пример:
a = +0,1001
разряд за цялата част на числото
[a]ПК = 0,1001
знаков разряд на правия код на числото
b=
- 0,0011 [b]ПК = 1,0011
В този вид числата се съхраняват в ОП.
б. Геометрична интерпретация (фиг.1).
2-n

a >0
0,......
IaI

b <0
1,......
IbI

A1D

0C

2-n

+

B2
IbI

[a]пк= a
[b] пк = 1+ IbI

Фиг.1. Геометрично представяне на ПК
А - ПК на максималното положително число;
B - ПК на максималното по модул отрицателно число;
С - ПК на “положителната нула”;
D - ПК на “отрицателната нула”.
Забележка: Появата на понятията “положителна и отрицателна нула” е следствие от показаното по-горе правило за получаване на правия код на числата.
в. Извършване на аритметични операции с числа в ПК.
Събирането (a+b) на числа с еднакви знаци в ПК се извършва като се съберат мантисите на
кодовете и на получената сума се присвои кодът на знака на събираемите.
Пример:
[-0,1001 ]ПК = 1,
1001
+[-0,0011 ]ПК =1,
+ 0011
1,

1100

Изваждането (a-b) на числа с еднакви знаци, т.е. алгебрическото събиране [a+(-b)] на числа с
различни знаци в ПК се извършва като първо се определи кое от числата е по-голямо по модул,
след което от мантисата на неговия код се извади мантисата на кода на другото число и на получената разлика се присвои кодът на знака на по- голямото по модул число. Очевидно е, че в този
случай е необходима схема за сравнение и субтрактор. Следователно ПК не е удобен за извършване на тази операция.
Пример:
[-0,0011]ПК
[ -0,0011]ПК =
1,0011
0, 1001
-[-0,1001]ПК
+[+0,1001]ПК =
+0,1001
1, -0011
изваждане алгебрическо събиране
0
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ПК е удобен за извършване на операциите умножение и деление, тъй като мантисите на
кодовете и на положителните и на отрицателните числа са равни на мантисите на самите числа, а
това означава, че при извършване на тези операции с ПК на числата могат да се използват алгоритми, аналогични на тези, по които става умножението, респ. делението на самите числа. В ПК
тези операции се извършват по следния начин:
 умножават се или се разделят кодовете на мантисите - така се получава кодът на мантисата на резултата;
 сумират се по модул 2 кодовете на знаците - така се получава кодът на знака на резултата;
Знак на а

Знак на b

Знак на
а.b ; а/b

+

0

+

0

+

0

+

0

-

1

-

1

-

1

+

0

-

1

-

1

-

1

+

0

 така получените кодове се обединяват в код на резултата.
Пример:
[+0,1001]ПК = 0,1001
х[ -0,0011]ПК = 1,0011

0,1001
х 0,0011
0,00011011

0+1 (mod 2) = 1

резултат: 1,00011011
2. Обратен код.
а. Правило за кодиране.
При a ≥ 0
При a ≤ 0

[a]ОК= а .
[a]ОК= 2-2-n- IaI = 2-2-n+a .

2 - 2-n = 1, 1
1 ... 1
- IaI
= 0, a1 a2 ... an-1 an

1

[a]ОК = 1, a1 a2 ... an-1 an

1 - ai = a i

ai = 0 или 1

Следователно ОК на отрицателни двоични дроби се получава като в знаковия разряд се запише "1", а всички останали разряди се инвертират.
Примери:
a = + 0,1001
разряд за цялата част на числото
[a]ОК = 0,1001
знаков разряд на обратния код на числото
b = - 0,0011
[b]ОК = 1,1100
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б. Геометрична интерпретация (фиг.2).

a>0
0,......
IaI
0C

2-n

2-n

b<0
1,......
IbI

A 1B

D

2

+

[a]ok= a
IbI

[b] ok = 2-2-n- IbI

Фиг.2. Геометрично представяне на ОК
А - ОК на максималното положително число;
B - ОК на максималното по модул отрицателно число;
С - ОК на “положителната нула”;
D - ОК на “отрицателната нула”.
в. Извършване на аритметични операции с числа в OК.
В ОК е удобно изпълнението на операцията алгебрическо събиране на числата, тъй като тя се
свежда до аритметическо събиране на техните кодове - операция, която може да бъде извършена
с обикновен суматор. При това автоматически се получава и кодът на знака на резултата.
В ОК е удобно и изпълнението на операцията изваждане, т.к. тя лесно се свежда до алгебрическо събиране −> a - b = a + (-b).
Доказателство:
Възможни са четири различни случая:
1-ви случай: а > 0, b > 0; (a + b) > 0;
2-ри случай: a > 0, b < 0; a > IbI; (a + b) > 0;
3-ти случай: a > 0, b < 0; a < IbI; (a + b) < 0;
4-ти случай: а < 0, b < 0; (a + b) < 0
Доказателството ще бъде направено само за 2-рия случай като най-комплициран. Валидността на правилото в останалите три случая се доказва по аналогичен начин.
Нека: a > 0; b < 0; a > IbI; (a + b) > 0.
Според правилото, ако [a]ПК = a, [b]ОК = 2-2-n +b, то като се съберат тези кодове и се отчете
евентуално възникналият пренос, трябва да се получи [a + b]ПК = a + b.
В действителност се получава:
[a]ПК + [b]ОК = a + 2-2-n + b = a + b + 2-2-n =[a + b]ПК + 2-2-n
2-2-n
+
[a + b]ПК

= 1,11...1...11
+
= 0,.......1.......
+
1

Следователно в този случай от знаковия разряд винаги възниква пренос, който според правилото се прибавя към младшия разряд на сумата на кодовете, след което се получава:
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[a + b]ПК + 2-2-n + 2-n = [a + b]ПК + 2.
Тъй като двойката (10,0..) излиза от разрядната мрежа в ляво и се губи, то след прибавянето
на преноса се получава [a + b]ПК както и трябва да бъде.
Пример:
а = +0,1001; b = -0,0011; a+b = +0,0110
Съгласно правилото:
[a]ПК = 0,1001; [b]ОК=1,1100; [a+b]ПК= 0,0110
В действителност:
0,1001
+
1,1100
0,0101
+
______
0,0110

1

ОК не е удобен за изпълнение на операциите умножение и деление, т.к. мантисите на ОК на
отрицателните числа се различават от мантисите на самите числа.
ЛИТЕРАТУРА
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МЕТОДИ, ТЕХНИКИ И СТРАТЕГИИ ЗА ОБЩУВАНЕ С ХИПЕРАКТИВНО ДЕТЕ
Георги Г. ДЖУРОВ, Деница Д. ЧЕРНЕВА, Ивайло С. ТЕРЗИЕВ
АНОТАЦИЯ: Хиперактивност или синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието (ADD или ADHD-Pl) е поведенческо разстройство, което може да се изразява
в невнимание или хиперактивност, според наръчника на Американската психиатрична асоциация. Основните симптоми на синдрома на хиперактивност включват липса
на фокус или постоянно внимание.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: хиперактивност, дете, тактичен контакт
METHODS, TECHNIQUES AND STRATEGIES FOR COMMUNICATION WITH A HYPERACTIVE CHILD
Georgi G. DZHUROV, Denitsa D. CHERNEVA, Ivaylo S. TERZIEV
ABSTRACT: Hyperactivity disorder or attention deficit hyperactivity disorder (ADD or
ADHD-Pl) is a behavioral disorder that may result in inattention or hyperactivity, according
to the American Psychiatric Association Handbook. The main symptoms of hyperactivity
syndrome include lack of focus or constant attention.
KEYWORDS: hyperactivity, child, tactical contact
Въведение
Терминът е модерен, но поведенческото
разстройство „хиперактивност“ е познато още
отпреди век. И не е синоним на палав или буен. Нормално е всяко дете да е енергично, да
се движи, да е любопитно. При хиперактивните деца това е екстремално. Най-често се забелязва и диагностицира между три и пет години. Въпреки че се наблюдават различни вариации, нарушенията са свързани основно с поведението и самоконтрола – детето трудно
регулира импулсите си, отчитат се проблеми с
активността и управлението на вниманието.
Важно е да се знае, че интелектуалните функции не са засегнати. Трудността е основно за
родителите и социалното обкръжение на детето, защото често му е трудно да се справя с
изискванията на социума и училището.
Работата с хиперактивно дете трябва да
способства за облекчаване на неговото напрежение, на прекомерната му двигателна активност, да намали агресивността му, да развива
уменията му да концентрира вниманието си,
следвайки инструкциите на учителя.
При работа с хиперактивно дете, учителят
трябва да има положителни и реалистични
академични очаквания, да бъде търпелив и
добре да следи поведението и развитието на
детето.
ТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

Хиперактивните деца не могат да стоят
постоянно на едно място, трудно се съсредоточават върху урока и постоянно си намират
всякакви други занимания, различни от уроците. Тези деца не могат да играят сами, постоянно търсят чуждо внимание и някого, когото
да занимават със себе си. Играят с всичко по
малко, недоправили пъзела, те започват да
рисуват. Недовършили картината, вземат количката. Накрая започват да тичат из стаите,
да блъскат вратите и другарчетата си и като
резултат се възцарява невероятен хаос. Затова
като цяло хиперактивните деца с времето минават в графа проблемни деца, именно поради
невъзможността да се съсредоточат, честата
промяна на настроения и постоянната си нетърпеливост, преминаваща в агресия. Това се
превръща в проблем и за тях, и за всички около тях.
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Емоционалният и тактичен контакт е много ефективен при взаимодействие с хиперактивно дете.
Хиперактивните деца лесно могат да се дезадаптират от урока или заниманието дори при
неособено важни външни дразнители, които
не са от значение за останалите, поради това в
класните стаи трябва да има тишина и спокойствие. Декорацията на стаята например
картини, сметало и др. подобни, много лесно
може да привличат неговото внимание.
- Честите заповеди и предупреждения към
тези деца, са нежелани от тях явления. Те обичат похвали и насърчаване и ако липсват, лесно се ядосват.
- Те могат да си съсредоточат вниманието
върху смислени и приятни за тях занимания и
за това важно е учителят да превърне урока
именно в такова занимание.
- Когато разказваме урока на хиперактивно
дете, да има физическата близост и когато е
уместно, да му се докосне, са ефективни.
- С чести зрителни контакти, тези деца могат да се контролират по-лесно. Едно кимане с
око, може да върне детето към класната обстановка и урока.

Когато се дава указания на хиперактивно
дете:
- Да се говори живо, енергично и кратко.
- Всеки път да му се дава само по една инструкция, задача.
- Лицето на учителя трябва да бъде обърнато към детето.
- Инструкциите е хубаво да въздействат на
повече сензори.
- Ако е възможно, да се показва поведението, което се очаква от детето.
- От време на време да се проверява дали
детето е разбрало указанията и при необходимост да му се повтори.
Хиперактивните деца може да сядат на
чин в близост до учителя, заедно със съученик
30

с примерно поведение.
Да им се показва, че се унасят по време на
урока или от заниманието и да им се казва как
да се научат да се върнат към класната обстановка.
Хиперактивните деца по-добре помнят
визуално, затова когато му се каже нещо да
прави, може да му го представим написано/ в
писмен вариант. Много е полезно хиперактивните деца да се научат да водят писмени бележки, когато се разказва урока.
Домашните работи трябва да им се дава на
по-малко части, защото иначе ще изпитват
затруднения и страх от това, че няма да могат
да се справят.
Най-честата грешка е да се повлиява върху
поведението с критика и наказания. Повъздействащи са поощренията, конкретното
разпределение на деня и задълженията, възнаграждаващото отношение. Налага се смяна
на концепцията за детето като проблемно, затова вече се говори за позитивно родителство,
в което фокусът не е дисциплинарен, а окуражаващ.
Три са думите, които определят различното отношение – подкрепа, структура и сътрудничество. Подкрепата трябва да е повече вербална, отколкото материална. Структурата е
необходима за сигурността на детето и включва основни, малко на брой и кратки правила.
Сътрудничеството е участие на детето във
вземането на решения и носенето на отговорност.
ЛИТЕРАТУРА
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OБЛАЧНИ УСЛУГИ И ТЕХНОЛОГИИ
Георги Г. ДЖУРОВ, Радиана Д. КАЛЧЕВА, Ивайло С. ТЕРЗИЕВ
CLOUDY SERVICES AND TECHNOLOGIES
Georgi G. DZHUROV, Radiana D. KALCHEVA, Ivaylo S. TERZIEV
ABSTRACT: That's what IT professionals have in mind when they talk about the cloud. This
is a term used for various technologies, but most commonly for cloud computing or cloud
storage. It expresses ways to provide computing resources ranging from leasing hardware
infrastructure to giving access to expensive software applications over the Internet, with users paying relatively low monthly usage fees.
KEYWORDS: cloud technologies, types of services, IT resources
Въведение
Какво е Cloud технология?
Cloud е създаден върху клъстърна инфраструктура от уеб сървъри базирани на стандартите на Red Hat Cluster Suite (RHCS) и използва Kernel-based Virtual Machine виртуализационна технология.
Същност
Облачните услуги обхващат различните
услуги и решения, които могат да бъдат получени, трансферирани, запазени и създадени в
реално време през интернет. Всеки път, когато
запазвате снимка онлайн или споделяте нещо в
сайтовете на социалните мрежи вие използвате облачни услуги.
Техническата гледна точка към облака,
обаче, е малко по-сложна. Както ibm дефинира
облака, той комбинира нуждата от виртуализация, стандартизация и автоматизиране с разходна и енергийна ефективност. Наред с това,
че осигурява ниски разходи, той има множество други предимства, като гъвкавост на услугата и бизнес оптимизация чрез групиране и
стандартизиране на процесите.
Понятието се отнася както до софтуерни
приложения, предоставяни под формата на уеб
услуги, така и до достъпа до хардуерните и
системни ресурси на център за данни (data
centers), които предлагат тези услуги.
Комбинацията от достъпа до хардуера и
софтуера на центъра се нарича „облак“.
Видове
Софтуер-като-Услуга
Software as a Service (SaaS)
При този модел доставчикът предоставя на
клиентите достъп до лицензирани софтуерни
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приложения, които са инсталирани на облака.
Потребителите могат да достъпват тези
приложения през интернет чрез уеб браузер
като се прилага модел на заплащане-приупотреба (pay-per-use).
Потребителите не се изсиква да управляват или контролират елементи от инфраструктурата на облака като мрежа, сървър, операционна систем или хранилище за данни.
Понастоящем Софтуер-като-Услуга (SaaS)
e перфектно работещ модел за достъп до леки
приложения като текстови редактори, аудиовидео софтуер, уеб базирани имейл програми
и пр.
Когато става въпрос за ползване на тежки
ресурни приложения като 3D игри, качеството
на услугата може да се понижи заради времето
на предварителна подготовка на приложението (buffering time).
В общия случай доставчикът на услугата
разполага и поддържа приложението, което се
наема от клиентите на виртуална машина в
облачната технологична среда.
SaaS се предлага от известни производители като Zoho Suite, Apple’s MobileMe и Google
Docs.
Платформа-като-Услуга
Platform as a Service (PaaS)
Доставчиците предоставят на клиентите
програмен език като платформа или софтуер
като например Java, Python или .Net (не само
тези, разбира се) за да внедрят създадени собствени или приложения на трета страна в облачната инфраструктура и да ги направят достъпни през интернет с API (Application
Program Interfaces ) или уебсайт портали за
своите клиенти.
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Доставчиците на платформа (PaaS) предоставят различни услуги на разработчиците
на приложения като виртуална среда за разработка и предварително настроени за тази среда
инструменти, стандарти за приложението, съобразени с изискванията на разработчика както и предварително изграден канал за разпространение, който се предоставя на разработчиците на публични приложения.
Клиентите имат контрол над разработените приложения и до известна степен до настройките на средата, в която се хостват приложенията.
Както и при (SaaS) клиентите нямат контрол до базовата облачна инфраструктура като
мрежа, сървъри, операционна система и дисково пространство.
При Платформа-като-Услуга (PaaS) отговорност на доставчика на услугата е да се погрижи за сигурността на средата за разработване, докато отговорност на разработчика е сигурността на самото приложение.
Примери за доставчици на Платформакато-Услуга (PaaS) са Google App Engine,
Force.com и Microsoft Azure.
Инфраструктура-като-Услуга
Infrastructure as a Service (IaaS)
Доставчиците на облачна инфраструктура
като услуга предоставят на клиентите възможност да ползват изчислителна мощ, дисково
пространство, интернет мрежа, оперативна
памет и други основни технологични ресурси,
които правят възможно внедряването и работата на различни софтуерни програми като
операционни системи и приложения.
Инфраструктура-като-Услуга предоставя
също виртуална среда като услуга, при която
клиентите имат контрол да определят сами
параметрите на опертивната памет, разход на
процесорно време, брой IP адреси, операционна система, инсталиране на софтуерни приложения както и допълнителни мрежови компоненти като защитна стена (firewall), load
balancers и др.
Клиентите нямат достъп до базовата инфраструктура на самия облак, а определят единствено параметрите на собствената виртуална
машина.
Важно условие за доставчиците на Инфраструктура-като-услуга (IaaS) е да ползват
услугите на надежден дата център и да предоставят на потребителите богата на информация система за мониторинг на виртуалните
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машини.
Примери за доставчици на Инфраструктура-като-услуга (IaaS) в световен мащаб са
Amazon EC2 and S3, Sun Microsystems и
Dropbox.
ICN.bg e единственият доставчик на Инфраструктура-като-Услуга (IaaS) в България,
интересът към която нараства с всеки изминал
ден.
Интеграция-като-Услуга
Integration as a Service (IgaaS)
Интеграция-като-Услуга (IgaaS) преставлява облачен модел който въвежда функционална системна интеграция в облачната система предоставяйки възможност за обмен на
информация между системите на отделната
организация и трети страни (доставчици или
партньори) при поискване.
Малки и средни бизнес организации ползват Интеграция-като-услуга (IgaaS) заради
възможността от интеграция на всякакъв тип
бизнес услуги на ниска цена, което им дава
възможност да насочат ресурсите към техният
основен бизнес вместо към закупуване и управление на скъпа IT инфраструктура.
Известни доставчици на Интеграция-катоуслуга (IgaaS) са Amazon SQS, OpSource
Connect, Boomi и Mule On-Demand.
Бизнес-Процес-като-Услуга
Business Process as a Service (BPaaS)
Бизнес-Процес-като-Услуга (BPaaS) се отнася за всеки бизнес процес в рамките на облачният технологичен модел (самостоятелно
обезпечаване на услуги, еластично мащабиране и измерване на потребление или ценообразуване, обработка на работни заплати или на
човешките ресурси), достъпът до която се
осъществява през интернет чрез уебориентирани интерфейси и използване на уебориентирана облачна архитектура.
Десктоп-като-Услуга
Desktop as a Service (DaaS)
Десктоп-като-Услуга (DaaS) е позната още
като виртуален десктоп или десктоп под наем
и представлява трансформиране на настолни
компютри в облачна услуга.
Има две основни категории DaaS – тези,
които са на базата на локално изпълнение и
тези, които използват централизирано (дистанционно) изпълнение.
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За момента има само една форма на DaaS,
в рамките на категория за местно изпълнение
и това е подходa нa MokaFive.
Понякога този този модел се нарича „десктоп съхранен в облака“, защото това е реалната същност на услугата – виртуални десктопи,
съхранявани в облака (от MokaFive) и изтеглени при-поискване (on demand) на компютрите
на потребителите, където те работят на местно
ниво.
За момента DaaS се изпълнява локално като се съхранява и изтегля при поискване от
облака, което донякъде различава тази услуга
от типичните облачни услуги, при които всички процеси се изпълняват в облака.
Тестване-като-Услуга
Testing as a Service (TaaS)
Целта на този модел е да даде възможност
на организациите да проведат тестове от вида
доказване-на-концепцията (proof-of-concept)
преди да решат дали да сменят настоящата
инфраструктура с облачна такава чрез ползването на емулатори като iTrinegy.
Тази услуга ще позволи на клиентите да
наблюдават влиянието на важни фактори върху мрежата като например загуба на пакети,
трафик, латентност и време за реакция като
условия за вземане на по-добри решения.
Популярни облачни технологии
През последните години като част от постоянното развитие на технологиите станахме
свидетели на създаването на не едно или две
нови неща, но едно от най-впечатляващите със
сигурност бе Cloud computing. В основата на
облачната SaaS концепция е залегнала идеята,
че потребителите често харчат пари за програми и услуги, които не след дълго се оказва,
че не са им нужни и не са използвани. Именно
по такъв път тръгнаха двете конкурентни компании Microsoft и Google, създавайки и представяйки различни услуги, позволяващи работата с документи. За Google това са Google
Docs, а за Microsoft — Office Web Apps. Но не
са само те – вече има цяла плеяда от облачни
услуги, които чувствително улесняват живота
ни – а сега ви представяме и някои от найпопулярните от тях:
iCloud
Един от последните, сред най-нашумелите
„облачни” продукти, е новото творение на
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Apple-iCloud. Услугата, представена заедно с
iPhone 4S и новата версия на операционната
система iOS, предлага безплатно на потребителя 5 GB дисково пространство. Интересна
подробност е, че запазените мултимедийни
файлове от iTunes автоматично се синхронизират с всички регистрирани устройства, независимо дали това е iPod, iPhone или Mac.
Dropbox
Това е една от най-известните облачни услуги за съхранение на информация. Предлага
2 GB памет, а за 10 и 20 долара на месец е
възможно използването на тарифни планове
Pro 50 и Pro 100, чиито имена подсказват и за
достъпните гигабайти. Основното й достойнство се състои във факта, че дори с безплатна
тарифа е възможно използването на Dropbox,
който може да се инсталира във всеки компютър или смартфон и позволяващ бързата и лесна работа с данни или получаването на достъп
до файлове чрез интернет. Dropbox е достъпна
за всички популярни операционни системи.
Amazon Cloud Drive
Една от най-известните облачни услуги в
САЩ, Amazon Cloud Drive, предоставя на
потребителя 5 GB дисково пространство. Преместването на файлове в облака става през
сайта на компанията и специална услуга, оптимизирана за онлайн музика. Приложението
работи отлично с всеки браузър, а много удобно е и приложението Amazon Cloud Player за
Android. Потребителят получава улеснен достъп до Amazon MP3 Store, а след това чрез
Cloud Drive може да се възпроизвежда потоково аудио.
OpenDrive
Една от малко по-неизвестните, но много
популярни в световен мащаб облачни услуги е
Open Drive. Предлагаща отново 5GB пространство, тя се различава основно по това, че
потребителят може да продава файловете си.
Така вашият облачен магазин лесно може да
се превърне в мястото, от което продавате
снимките си, книги, музика и всякакви проекти, създадени или предоставени от вас.
Windows Live SkyDrive
Както стана вече ясно, една от големите
компании, които първи се обърнаха към разработването на облачни технологии Microsoft
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продължава да е сред лидерите в Cloud надпреварата. SkyDrive предоставя на потребителя
25 GB безплатно пространство. Ползващите
пакета Office с помощта на SkyDrive Office
Web Apps могат да редактират документи директно в браузъра. Снимките и видеото са
подредени в каталог, възможно е и използването на слайд шоу.
Заключение
Едно от основните предимства на облачните услуги е възможността да се осигури оптимално натоварване на използваните от сървъри и дискови масиви ресурси. Докато понастоящем повечето компании натоварват на около 20% ползваните от тях ресурси, с облачните
услуги могат да увеличат тази стойност до
90%, като използват толкова ресурси колкото
са им необходими към момента. Освен това,
облачните технологии съкращават сроковете
за осигуряване на ИТ ресурси от няколко седмици до минути. Те ускоряват и редица други
аспекти на бизнеса – като например управлението на промените, което може да се сведе от
няколко месеца до няколко часа, или времето
за изплащане на дадена нова услуга, което
може да се подобри от години до месеци. Не
на последно място, облачните услуги могат да
превърнат фиксираните капитални разходи в
променливи оперативни разходи.
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КОМЮТЪРНАТА ЕРА
Георги Г. ДЖУРОВ, Радиана Д. КАЛЧЕВА, Ивайло С. ТЕРЗИЕВ
АНОТАЦИЯ: Компютрите могат да имат различно устройство, като чисто механични устройства са известни още от древността, но почти всички съвременни компютри са електронни и в България са популярни наименованията ЕИМ. В ежедневната реч под „компютър“ най-често се разбират персоналните компютри в техните разнообразни форми, които в наши дни са се превърнали в символ на Информационната епоха.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: Класификация на компютрите, Мейнфрейм компютър, Информационната епоха
THE COMPUTER AGE
Georgi G. DZHUROV, Radiana D. KALCHEVA, Ivaylo S. TERZIEV
ABSTRACT: Computers can have different devices, purely mechanical devices have been
known since ancient times, but almost all modern computers are electronic and in Bulgaria
the names EIM are popular. In everyday speech, "computer" is most commonly understood
to mean personal computers in their various forms, which today have become a symbol of
the Information Age.
KEYWORDS: Computer Classification, Mainframe Computer, Information Age
Въведение
Чарлз Бабидж е кръстен като бащата на
компютъра. Той поставя началото на идеята за
програмируем компютър и е кредитирана с
изобретяването на първия механичен компютър, който в крайна сметка доведе до посложни проекти.
Компютърът е машина, в която може да се
въвежда, съхранява и обработва информация,
представени в цифров вид и която може да
извежда резултата от работата си в използваема форма. Обработката на информация се извършва съгласно някакъв алгоритъм, представен в компютъра като програма, последователност от инструкции, които водят до решаването на някакъв конкретен проблем или клас
от проблеми.
Компютрите могат да имат различно устройство, като чисто механични устройства са
известни още от древността, но почти всички
съвременни компютри са електронни и в България са популярни наименованията ЕИМ
(Електронноизчислителна машина) или ЦЕИМ
(Цифрова електронноизчислителна машина).
Първите изцяло електронни компютри са създадени в средата на 20 век, а първите от тях са
с размерите на голямо помещение и с електрическа мощност над 150 kW. Съвременните
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машини, базирани на интегрални схеми, имат
милиони и милиарди пъти по-висока производителност при мощност от няколко десетки до
няколкостотин вата. Днес някои по-прости
компютри са достатъчно компактни, за да се
поберат в различни мобилни устройства, и
достатъчно икономични, за да се захранват от
малка батерия.
В ежедневната реч под „компютър“ найчесто се разбират персоналните компютри в
техните разнообразни форми, които в наши
дни са се превърнали в символ на Информационната епоха. В същото време далеч помногобройни са вградените компютри, част от
различни устройства - от MP3 плейъри до изтребители и от играчки до промишлени роботи.
2. Класификация на компютрите.
Съществуват два вида класификации на
компютрите : класификация според предназначението и класификация според технологичното изпълнение.
А) Класификация според предназначението:
 Суперкомпютър - извънредно бърза
машина.
 Мини суперкомпютър.
 Клъстер - множество отделни машини,
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работещи под управлението на специализирана програма обединяваща тяхната мощност.
 Мейнфрейм компютър - предназначен
за централизирана обработка на големи масиви от данни и едновременна работа на 100 и
повече потребители.
 Бизнес сървър.
 Миникомпютър - многопотребителска
машина, способна да обслужва едновременната работа на 10 и повече потребители.
 Работна станция - специализиран мощен компютър.
 Персонален компютър - обикновено
предназначен за операции, изпълнявани от
един човек.
 Виртуален компютър - Webtop2.0 - изцяло виртуализиран персонален компютър с
операционно ядро.
 Лаптоп.
 PDA.
 Контролер - тясно специализиран за изпълнение на определена дейност, обикновено
се вгражда в по-сложен уред.
Тази класификация е доста неопределена
по характер. Това е така, защото непрекъснато
се откриват нови приложения на компютрите.
Това, което допреди няколко десетилетия е
било непосилно за персоналния компютър,
днес може да е част от ежедневието на домашния потребител. Затова границите между горните термини е неясна и се променя с времето.
Б) Класификация според технологичното изпълнение.
Технологиите за изработка на компютри са
се променили много от първоначалното им
създаване. Първите компютри са били изцяло
механични. През 30-те години на XX век се
въвежда използването на релета, а през 40-те
Джон Атанасов и Клифърд Бери създават първия електронен компютър(ABC). От 60-те досега компютрите са изцяло транзисторни. Освен тези основни технологии, в развитието на
компютрите е имало опити и с други доста
екзотични такива. Например, за икономическо
моделиране са били използвани канали с различни стеснявания, през които тече вода.
Днес се разработват нови технологии, които да увеличат производителността на компютрите. Ето основните от тях:
 Оптичен компютър.
 Квантов компютър.
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За класифицирането не е толкова важна технологията на изработка, колкото са например
функциите, които изпълнява компютърът. Изключение правят единствено квантовите компютри, тъй като тяхната технология би позволила дотолкова да се увеличи скоростта на
обработка на информация, че това ще доведе
до качествено нови функции на компютъра.
3. Мейнфрейм компютър.
Мейнфрейм компютър има две основни
значения:
 Голяма универсална ЕИМ — високопроизводителен компютър със значителен обем
оперативна и външна памет, предназначен за
централизирано организиране и хранилище на
данни с голям обем и за изпълнение на интензивни изчисления.
 Компютър c архитектура от вида IBM
System/360, 370, 390, zSeries.
Историята на мейнфрейм компютрите е
прието да започва с появата на компютърната
система IBM System/360 през 1964 г. За разработката ѝ корпорацията IBM е похарчила 5
милиарда долара. Самият термин „мейнфрейм” произлиза от названието на типовите
стойки за процесорите. През периода от 60-те
до началото на 80-те System/360 е безспорен
лидер на пазара. В началото на 90-те започва
криза на пазара на мейнфрейм компютри, чийто пик е през 1993 г. Много анализатори предричат пълното им отмиране и предсказват
преход от централизирана обработка на информацията към разпределена. Мнозина днес
възприемат мейнфрейм компютрите като остарели, считайкиUnix- и PC-сървърите за посъвременни и перспективни.
Според една от прогнозите на Gartner
Group, последният мейнфрейм компютър се е
предполагало да бъде изключен през 1993 г.
Тази година отдавна е изминала, а пазарът на
мейнфрейм компютри остава стабилен и продажбите им растат ежегодно. От 1994 година
дори се наблюдава нарастване на интереса към
тях. Практиката показва, че централизираната
обработка на данни с използване на мейнфрейм решава много задачи в рамките на едно
предприятие и е по-проста и по-евтина от разпределената система. В днешно време мейнфрейм компютрите на IBM, които доминират
пазара, се използват от над 25 000 организации
по цял свят и голяма част от важните бизнес
данни се обработват на тях.
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4. Особености и характеристики на съвременните мейнфрейм компютри.
- Средно време на амортизация. За съвременните машини то се оценява на 12–15 години. Надеждността им е резултат на тяхното
почти 60-годишно усъвършенстване.
- Повишена устойчивост. Мейнфрейм
компютрите са в състояние да идентифицират
и коригират болшинството апаратни и програмни грешки използвайки следните принципи:
- Дублиране: два резервни процесора,
резервна памет, алтернативни пътища за достъп към периферните устройства.
- Бърза подмяна на всички елементи.
- Достоверност на данните. В мейнфрейм
компютрите се използва памет с корекция за
грешките. Грешките не водят до разрушаване
на данните в паметта, или на тези, очакващи
изход на външно устройство. Дисковите подсистеми позволяват бърза подмяна и имат
вградени средства за резервно копиране.
- Работно натоварване. Работното натоварване на мейнфрейм компютрите може да достига 80–95 % от пиковата им производителност. За UNIX–сървърите, обикновено този
параметър е не повече от 20–30 % от пиковото
натоварване. Операционната система на
мейнфрейма привлича всички ресурси, при
това всички приложения си сътрудничат.
- Пропускателна способност. Подсистемите за вход-изход при мейнфрейм компютрите
са така разработени, че позволяват максимално натоварване при вход-изход на данните.
- Мащабиране. То може да бъде както вертикално, така и хоризонтално. Вертикалното
мащабиране се осигурява с паралелни процесори с производителност (бързодействие) от 5
до 200 MIPS и може да достигне до 12 централни процесора в един компютър. Хоризонталното мащабиране се реализира като се обединят няколко машини в Sysplex (System
Complex) — многомашинен клъстер, който от
гледна точка на потребителя изглежда като
един компютър. В Sysplex могат да бъдат обединени до 32 машини. Програмното мащабиране позволява на един мейнфрейм да се конфигурират фактически безкраен брой различни сървъри, при което всички те да са изолирани един от друг, все едно са на отделни
компютри, но същевременно могат да използват съвместно апаратните, програмните ресурси и данните.
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- Достъп до данните. Тъй като данните са
на един сървър, приложните програми не се
налага да събират информация от множество
източници и не се изисква допълнително пространство за временното им съхраняване; при
това не възникват съмнения в тяхната достоверност.
- Защита. Вградените защити, като криптографски устройства, логическо разделение
на дялове, специална защита на операционната
система, осигуряват много добра защита.
- Потребителски интерфейс. Потребителският интерфейс винаги е бил слабо място на
мейнфрейма. В днешно време вече е възможно
мейнфреймът да се ползва при минимални
разходи и в кратки срокове с помощта на съвременен уеб-базиран интерфейс.
- Съхранение на инвестицията — до голяма степен се избягват допълнителни разходи
за закупуване на ново програмно осигуряване
или смяна на платформата, преквалификация
на персонала, пренос на данни и др.
5. Персоналните компютри.
Персоналният компютър е относително
евтин, предназначени за индивидуална употреба. Цената на персоналните компютри варира от няколко стотин долара за хиляди долари.
Всички те са на базата на микропроцесор технология, която позволява на производителите
да сложи цялата CPU на един чип. Предприятията използват лични компютри за текстообработка, счетоводство, предпечатна подготовка и за движение електронни таблици и приложения за бази данни за управление. В дома,
най-популярната употреба на персонални
компютри е за игри.
Един от първите и най-популярните персонални компютри е Apple II, въведен през
1977 г. от Apple Computer.
Персоналният компютър пази всякаква
важна информация за самия себе в памет с
батерийно захранване (CMOS) освен това на
енергонезависима памет (EPROM) е записана
неговата базова входно-изходна система
(BIOS). Тази система се зарежда веднага след
като се стартира компютърът. След това чете
първите сектори на твърдия диск, откъдето
зарежда някаква операционна система, която
представлява интерфейс между потребителя и
хардуера. Хардуерът може да е годен за автоматизирано управление на космически кораб,
но докато няма програми/приложения, този
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хардуер остава неизползван. Програмите са
тези, които използват ресурсите на компютъра. След като се зареди операционната система
— а тя се зарежда в малка част от оперативната памет, компютърът е готов да прави каквото потребителят му укаже. В общи линии процесът е следният:
 мониторът показва, че системата е заредена и компютърът изчаква инструкции от
потребителя;
 потребителят използва входящите устройства — мишка/клавиатура, за да зареди
някоя игра например;
 програмата, която се грижи за стартирането на играта зарежда графики, звуци и
всичко необходимо в оперативната памет на
компютъра;
 след това започва да подава инструкции
към процесора, който разпределя задачите по
различните компоненти на системата;
 на монитора започва например въведението на играта;
 в този момент към звуковата карта се
подава информация за музиката, която трябва
да започне в този момент;
 в същото време се очаква и реакция от
потребителя — прескачане на въведението,
започване на играта и т.н.;
 когато потребителят реши да излезе от
играта, програмата която я управлява изчиства
оперативната памет и спира целия процес;
 компютърът отново преминава в режим
на изчакване на инструкции от потребителя.
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СИСТЕМЕН ПОДХОД ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО
Димитър А. КАЛОШЕВ
АНОТАЦИЯ: В докладът „Системен подход при управление на проекти в строителството“ читателят ще се запознае с историята на възникването на системния подход при управление на проектите, неговите основни идеи и една негова имплементация при управление на проекти в строителството.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: управление, строителство, организация, проекти
SYSTEM APPROACH TO MANAGEMENT OF CONSTRUCTION PROJECTS
Dimitar A. KALOSHEV
ABSTRACT: In the following report the readers will be informed about the history of the
systematic approach, it’s main ideas and a brief implementation of the approach in construction project management.
KEYWORDS: management, construction, projects
Въведение
В управлението идеите на системния подход започват да се прилагат в края на 50-те
години на XX век. Този подход се обосновава
на общата теория на системите, разработена в
периода 1930- 1940 година от австрийския биолог Л. Фон Берталанфи (1901 – 1971), който
изгражда модел на отворена система.
Берталанфи дефинира системата като
„комплекс от елементи, намиращи се във взаимодействие“ (Сб. Исследования по общей теории систем, М, Прогресс, 1969, с.23-82). Може
да се предложи следното обобщение на множество определения на понятието система:
„първо, системата представлява цялостен комплекс от взаимосвързани елементи; второ, системата образува особено единство със средата;
трето, като правило, всяка изследвана система
е елемент от системи от по- висок порядък;
четвърто, елементите на всяка изследвана система на свои могат да се разглеждат като системи от по- нисък порядък“ (Сб. Исследования
по общей теории систем, М., Прогресс, 1969,
с.12).
Всяка система получава някакви ресурси от
външната среда, трансформира ги и връща нови ресурси във външната среда. В съответствие
с теорията на системите дейността на организацията се описва чрез термините ресурси на
входа, процес на трансформация, продукти на
изхода, обратна връзка и външна среда. Ресурсите на входа – това са материалите, хората,
машините и съоръженията, информацията и
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други. Процесът на трансформация предполага
използването на определена технология за
превръщане на ресурсите на входа в готови
продукти на изхода на организацията. Обратната връзка- това е информацията за получаваните от организацията резултати, която информация в значителна степен влияе върху
вземаните решения в организацията. Външната
среда обхваща всички фактори извън организацията, които влияят върху ефективността и.
Организациите се разглеждат като отворени
системи, или като системи, чието оцеляване и
развитие зависи от двустранните взаимодействия и тяхната взаимозависимост с външната
среда. Съществуват и затворени системи- мостове, сгради и други обекти, необменящи информация с външната среда. По- конкретно
като отворена система се разглежда механизъм, способен да регулира вътрешната си дейност в съответствие с промените в заобикалящата го среда.
Всяка отворена система има следните характеристики- хомеостазис; ентропия; структура, функции, диференциация и интеграция;
диверсификация; еквифиналност; еволюция.
С понятието хомеостазис се обозначава
способността на системите да се саморегулират и да се подържат в състояние на стабилност. Стабилното състояние е резултат от съществуването на коригиращи механизми, които се задействат, когато настъпят отклонения
от зададените норми.
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С понятието ентропия се обозначава тенденцията, характерна преди всичко за затворените системи- да се развиват към постепенно
изтощение и смърт, или способността на затворените системи да се саморазрушават. Отворените системи могат да отстояват ентропийните тенденции поддържайки своята жизнена
дейност, поглъщайки енергия от външната
среда, поради което се характеризират с „отрицателна ентропия“. Задачата на мениджмънта е
да се минимизират процесите на ентропия чрез
взаимодействие между организацията и заобикалящата я среда.
Структурата, функциите, диференциацията
и интеграцията са характеристики на всяка отворена система. Структурата позволява да се
обясни поведението на системата от гледна
точка на отношенията между нейните части,
външните въздействия и съответните реакции.
Но познаването на структурата не е достатъчно
за разбирането на системата. Структурата,
функциите, поведението и другите характеристики на системата са тясно взаимнообвързани.
По- сложните системи като правило се характеризират с по- високо ниво на диференциация
и специализация на функциите ( в сложния
организъм за осъществяване на определени
функции съществуват определени органи) и
изискват по- сложни форми на взаимодействие
за поддържане на устойчивостта на цялостния
организъм. Подобни сложни отношения между
структурата на системата, нейните функции,
нивото и характера на диференциация и степента на интеграция се наблюдава при социалните системи, каквато е и всяка организация.
Принципът на диверсификация е свързан с
диференциацията и интеграцията, характеризиращи сложните системи. Същността на този
принцип е в това, че разнообразието на вътрешните механизми на регулация на системата
трябва да съответства на сложността на външната среда, с която системата взаимодейства.
С понятието еквифиналност се обозначава
способността на отворените системи да постигат зададено крайно състояние по различни
начини и при различно начално състояние- по
това отворените системи се различават от затворените системи, в които системните отношения са закрепени в твърда взаимовръзка между
причини и следствия
Системна еволюция е способността на отворените системи за развитие, тоест за преминаване от по- прости към по- сложни форми на
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диференциация и интекграция към по- висока
степен на сложност на системата като цяло.
Това значително разширява способността на
системата да се справя с проблемите, които
поставя пред нея външната среда, а също така
способността да се възползва от възможностите, възникващи в съответната външна среда.
Едно по-широко определение на понятието
система предоставя Р. Акоф. Според Акоф
(Акофф Р., Планирование будущего корпорации, М., Прогресс,1985, с.24-48) „системата е
съвкупност от два или повече елемента, които
удовлетворяват следните условия:
1. Поведението на всеки елемент влияе
върху поведението на цялото.
2. Поведението на елементите и тяхното
въздействие върху цялото са взаимнозависимитова условие предписва поведението на всеки
елемент и неговото влияние върху цялото да
зависят от поведението на поне един друг елемент; нито един елемент не трябва да въздейства върху цялото независимо от другите елементи.
3. Ако съществуват подгрупи от елементи,
то всяка от тях влияе върху поведението на
цялото и нито една не оказва подобно влияние
независимо от останалите, т.е. независими подгрупи от елементи не могат да възникнат.“
На базата на това определение системата
на Акоф прави заключението, че „системата е
такова цяло, което не може да бъде разделено
на независими части“. От тук произтичат две
важни свойства на системите- „всяка част от
системата притежава такива качества- и то съществени- които отсъстват у нейните части.
Съществените свойства на системата, взета
като цяло, произтичат от взаимодействието
между нейните части, а не от тяхното действие
поотделно; поради това, когато системата е
разчленена, тя губи свои съществени свойства.
Поради тази причина системата е цяло, което
не може да бъде разбрано чрез анализ“
Системният подход се разглежда като теоретично обсъждане на методите и принципите
на изследването на обектите като система.
Системното мислене, според Акоф, се различава от мисленето на епохата на машините по
това, че при него по друг начин се съчетават
анализът и синтезът, че като ключов момент се
извежда синтезът, който предшества анализа, и
при който изследваният обект се разглежда
като част от някакво цяло. Така, според Акоф,
за аналитичното мислене или за мисленето от
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епохата на машините, са характерни следните
три стъпки при изследване на обектите : първо,
декомпозиция на това, което предстои да се
обясни; второ, обяснение на поведението или
свойствата на цялото; трето, агрегиране на тези
обяснения в обяснения на цялото. За системния
подход при изследване на обектите също са
характерни три стъпки, но те са следните: първо, идентифициране на цялото (системите),
част от което е изследвания обект; второ, обяснение на поведението или свойствата на цялото; трето, обяснение на поведението или свойствата на интересуващия ни обект от гледна
точка на неговата роля или функция в цялото,
част от което е този обект. В тази последователност на изследването на обектите синтезът
предшества анализа, като така се разширява
гледната точка на изследователя. Тези два подхода, обаче, според Акоф, трябва да се разглеждат като взаимнодопълващи се, като развитието на това взаимно допълване една от основните задачи на системното мислене. Анализът се съсредоточава върху структурата и открива как работят нещата. Синтезът се съсредоточава върху функциите и открива защо нещата работят по този начин. Затова може да се
каже, че анализът дава знание, а синтезът разбиране; анализът описва, а синтезът обяснява.
В управлението на проекти в строителството системният подход е с особена важност при
изпълнение на конкретния проект. Въпреки
уникалността на всеки проект, се следват разработени стъпки и планове при планирането и
изпълнението му.
Приложенията, разработени в офертна фаза
на един проект служат като организационни
пакети при планирането на екзекуцията му на
следофертно ниво, давайки представа на мениджърския екип за целите на проекта и видовете, последователността и обема на предстоящите процеси. На база на тези организационни
пакети мениджърския екип на проекта съставя
график на изпълнение на проекта, водещ го
през целия етап на изпълнение на проекта.
Съставят се графици на плащане, определени от графика на изпълнение при достигане
на определени етапи на завършеност на проекта и те представляват неизменна част от договорните отношения между възложителя и изпълнителя на всеки проект.
Определят се конкретните задачи, отговорности и задължения на всеки един участник в
мениджърския екип, като на тяхна база ръкоТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

водителя на проекта или конкретния участник
си съставят график на конкретните задачи и
задължения ,които трябва да бъдат изпълнени
за успешното изпълнение на проекта.
Определят се необходимите ресурси за изпълнението на проекта като вид и обем, след
което се съставят договори с доставчици на
конкретния тип ресурс и се съставя график за
доставяне на необходимите ресурси съобразно
графика на изпълнение на проекта.
Съставя се план за управление на рисковете при изпълнение на проекта, давайки насоки
за решение при евентуални критични моменти
на мениджърския състав далеч преди евентуалното им настъпване, които биха спасили
проекта в една критична ситуация.
Съставя се план за управление на промените с конкретна цел да определи, оцени и приспособи промените така, че те да имат минимален или никакъв ефект върху крайния резултат
на проекта.
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ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛ (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА) В ДЕТСКАТА ГРАДИНА (ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА)
Жени Т. БАЕВА
АНОТАЦИЯ: Настоящият доклад представя различни виждания за приложението
на интерактивните методи и техники в образователния процес на детето в детската градина, като аргументира ефективността на ползваните от учителите иновативни технологии. Целта на подобна разработка е да разкрие тяхната полезност
за предучилищната прагматика; да разкрие мотивиращата роля на методическите
прийоми, в основата на които стои взаимодействието между учителя и детето, за
постигане на съпреживяване/ емпатия и емоционалната удовлетвореност у детето
в предучилищна възраст.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: дигитален потенциал, интерактивен, свързана реч.
INTERACTIVE METHODS AND TECHNIQUES OF BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE
(BEL) IN KINDERGARTEN TRAINING
Zheni T. BAEVA
ABSTRACT: This report presents the interactive methods and techniques for the education
of children in the kindergarten, how they are used in the modern world and the benefits of
modern modern technologies that teachers use in teaching children. The aim of the article is
to extend preschool pedagogic
theory and practice with methods which stimulate children sympathy, empathy and emotional satisfaction during the process of their learning together.
KEYWORDS: digital potential, interactive, separate speech.
Въведение
Свидетели сме на динамично променящ се
свят, в който възможностите за комуникация са
с неизчерпаем „дигитален“ потенциал. Процесите, протичащи в информационното общество, пораждат необходимост от обновяване на
образователните технологии. Като предвестник
на училищното образование, предучилищното
(образование) създава условия за придобиване
на съвкупност от компетентности – знания,
умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.(Наредба №5, 2016:7) Особена важност за постигане на тези компетентности в
предучилищната възраст има образователното
направление Български език и литература
(неслучайно предметът е позициониран на

първо място в учебния план на българското
училище още в първите години след Освобождението 1878 г. ). 1
В новата учебна програма за предучилищно образование е предвидено процесът на ограмотяване на децата от подготвителната група
да се осъществи в период от шест месеца, протичащ в два основни етапа – първият етап е
подготвителен / обхваща 3-4 седмици/, а вторият е основен и обхваща 5 месеца.
Как обаче да се осъществи това ограмотяване така, че да се провокира любознателността на детето, да се мотивира неговият интерес
по естествен път, без „ефекта на принудата‘?

1

По- подробно за ролята на предмета „Български език и литература“ за българското образователно развитие е разгледано в книгата на Е. Петкова „Българската литературна класика в условията на реформиращата се образователна
система (текстовете на Иван Вазов в гимназиален етап – методически проблеми и решения).“ (Петкова 2019: 10-23).
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Въпросът за кардинална промяна на традиционните начини на обучение и възпитание на
подрастващите е ключов за педагозите вече
повече от три десетилетия. Установено е, че
методите и средствата, които са използвани
досега, не дават съответните резултати, поради
променените интереси и потребности на съвременните поколения. Като едни от найподходящи, днешните учени сочат подходите,
свързани с приложението на интерактивните
методи и техники12. Това обяснява и належащата нужда от разнообразни интерактивни игри и играчки в детската градина. Те са добър
помощник в работата на учителя, защото процесът на обучение се осъществява в условията
на равноправно и активно игрово взаимодействие между основните субекти на образователните дейности – децата и техните учители.
По време на образователните интеракции
децата проявяват много по-голямо участие и
креативност, отколкото при обучението в
т.нар. традиционен формат.
Формите на участие могат да бъдат много
и различни, като учителят в никакъв случай не
трябва да налага своите виждания. Това ще
рече, че учителят днес трябва да се освободи от
ролята на „вездесъщия“ и „всезнаещия“ педагог, а от позицията на модератор/тютор/фасалитатор да направлява потока на дискусията,
като поставя проблемни въпроси и задачи,
изискващи продуктивно мислене и творчески
решения.
Развитието на свързаната реч е един от водещите компоненти в обучението по роден
език в детската градина. За самото понятие
„свързана реч” съществуват различни определения. Като цяло съвременната наука се придържа към становището, че човешката реч е
смислово цяло, изразяващо мисли, чувства или
желания, чрез които се осъществява общуването между хората. В този смисъл свързаната
реч, разбирана като единство от слушане и говорене, е речева дейност, чрез която се осъществява устната комуникация.
Какви методически прийоми би следвало
12

По този въпрос е изчерпателна статията на Иван П.
Иванов „Интерактивни методи на обучение“ (Иванов
2005), също и презентацията на проф. д.п.н. Н. Иванова
„Интерактивност в обучението. Интерактивни методи и
техники“ (Иванова 2014), колективната разработка на
проф. д-р Весела Гюрова, ас. Магдалена Стоянова „Стимулиране на компетенции за комуникация на роден и
чужд език чрез интерактивни методи в задължителните
подготвителни групи“ (Гюрова, Стоянова 2013) и др.
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да използва съвременният педагог, за да насърчава развитието на детската свързана реч?
В следващите редове е представено едно
интригуващо психолого-педагогическо изследване на процеса на развитие на речта у 6-7 годишните деца. Въз основа на теорията Гещалт,
Деляна Чуховска провежда експеримент с деца
на възраст 6-7 г., като обособява осем от тях в
една група. Изследователката ги провокира да
си представят, че са в киносалон и на екрана
виждат себе си, след което да се нарисуват така, както са се видели на екрана. А след това
дава думата на дацата да разкажат за своята
рисунка. В резултат на проведеното изследване
се установява, че приложението на Гещалт теорията в педагогическата практика води до
активизиране на комуникативните процеси при
6-7 годишните, а интеграцията между изобразително изкуство и роден език способства както за повишаване на комуникативната компетентност на децата, така и за проявяване на
творчество и инициативност.
В изследванията на редица съвременни
учени е отбелязано, че в ранната детска възраст
общуването е основната форма за педагогическо взаимодействие и за развитие на речта у
децата. Пак от тях разбираме, че през различните възрастови периоди се менят и потребностите на детето. Между шестата и седмата
година настъпват динамични промени в развитието на детската реч. Детето изпитва необходимост от самоизразяване пред своите връстници чрез комуникация. Именно чрез общуването то сравнява себе си с личности от обкръжаващата го социална среда, анализира постъпките си, учи се. Развивайки своята устна
реч детето дава съвети, изказва свободно мнение по даден проблем, т.е. в хода на своята житейска практика, комуникирайки с другите,
натрупва жизнен опит, обогатявайки своя речник. Затова пред учителя на бъдещия първокласник предстои систематична езикова работа,
чиято основна цел е усвояването на достъпно
образователно съдържание по устна реч. Формираните лингвистични представи са необходими на детето за предстоящото ограмотяване
в първи клас по звуковия аналитико-синтетичен метод. Но колкото и да са обстойни
обясненията на учителя, ако не са илюстрирани
с примери, детето не би могло да овладее съответното езиково понятие. Примерите сами по
себе си обаче съвсем не са достатъчни, те трябва да са представени така, че да се активизират
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възприятията и усещанията на детето от предучилищна възраст, да се провокира непрекъснатото му участие в самостоятелното решаване
на езиковите задачи. Активното възприемане
на речта чрез усещанията води до формиране
на обобщена представа за нея, осмислена и
обозначена с дума. Възприемащото дете осмисля речта или елемент от нея, само когато
успее да придаде на слухово възприемания
обект смисъл, в съответствие с неговите знания
и опит. Като притежава не само представи, но
и названия за тях, детето формира умения за
общуване с обкръжаващите го. При изказване в
диалогична или монологична форма детето
овладява умения - интелектуални, емоционални, волеви. Обогатените знания за устната реч
използва в ежедневни дейности – игрова, изобразителна, художествена и др. ( По Чичикова
2001).
Според съвременните изследователи в предучилищна възраст възниква необходимостта
от опознаване на представи, които са необходими за предстоящото овладяване на писмената реч в училище чрез две основни дейности –
четене и писане. Децата овладяват названията
за дума, сричка, звук, изречение и текст, след
което ги употребяват в речта си и обогатяват
практическия си опит. Детето овладява и умения за самоконтролиране на своя изговор, за да
отдели предлагания елемент за опознаване.
Участва в игри „Живи звукове”, „Живи думи”,
където изпълнява ролята на звук, дума. В игровата ситуация всеки участник формира умения
за самонаблюдение, а с това се проявява стремеж за усъвършенстване на езика, на устна реч.
С изговора на различни форми на думите се
подобрява артикулацията и изразителността на
изказа. При слухово съсредоточаване над звучащата реч се активизира волевата памет на
детето. То самостоятелно определя повтарящи
се думи в слухово възприеман текст, посочва
думи с еднакъв звуков състав, търси и установява сходство между срички или звукове в думи. В заниманията по устна реч детето разгръща творческото си въображение, изразява свои
мисли и желания, споделя впечатления, увеличава говорната си активност, катоо усъвършенства и координацията между сетивата си. Разбира и приема условността на знака, употребява го правилно. Подобни резултати се постигат
значително по-бързо и по-лесно чрез поставянето на интерактивни задачи. Една от тях е
задачата за схематизиране на изречение – дете44

то подрежда правоъгълници върху хоризонтален ред, като оставя дистанция между условните знаци за думите. Определя първата, последната или друга поредна дума в изречението.
Изгражда условен цветен модел на звуковата
страна на думата, разграничава гласни от съгласни, обособява сричките в думата. Така усъвършенстването на устната реч при 5-7 годишните не само показва положително въздействие
в подготовката им за четене и писане в първи
клас, но и способства за цялостното развитие
на децата. (По Здравкова, Танева, Павлова
2019).
Обучението по свързана реч би било невъзможно обаче, ако не се отчете функционалната роля на приказката. Приказката се използва за възпитанието на детето от предучилищна
възраст именно заради нейната фикционална
убедителност и емоционално въздействие. Макар и претърпяла своите различни вариации
във времето, приказката остава желана и необходима за съвременното дете. То слуша и чете
с интерес, потапя се в магията на загадъчното,
вълнува се от постъпките на героите. Овладяването на приказката чрез интерактивни методи и техники е едно от действените средства на
обучението по роден език в предучилищна
възраст. Във всекидневната разговорна реч с
децата човек не винаги успява да подбере найсполучливите думи, докато в художественото
произведение думите и изразите са подбрани
така, че в тяхното единство се постига емоционално-образно въздействие. По този начин
приказката създава условия за повишаване на
говорната активност на децата. Речта на детето
в предучилищна възраст се развива бързо, но
за правилното й оформяне е необходимо специално внимание и подготовка. То се включва
в активна речева дейност като участва в различни форми на ситуации и игри. Богат потенциал за усвояването на приказката в детската
градина има ролевата игра, в която децата се
поставят в ролята на своите любими герои. (По
Петрова 2012)
Съвременните методици акцентират върху
осъзнаването на сричка и звук в предбуквения
период. Емблематичен е примерът със задачата да се състави текст по илюстрация с „Дума.
Сричка. Звук.” Учителят задава въпроси: Къде
е Ана? Какви цветя растат в градинката и? Кои
са любимите цветя на Ана? Учениците разглеждат извадените изображения и схемите под
тях. Учителят следва да разясни, че това са
ТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

Национална конференция с международно участие „Образователни технологии 2019“
схеми на думите, назоваващи любимите цветя
на Ана. Насочва се вниманието към факта, че
някои са разделени на две, три и повече части,
а други не са разделени. Отново учителят
обяснява, че това са сричките на думата. Понятието „сричка” се въвежда на практическа основа. За целта децата поставят юмруче под
брадичката, изговарят съответната дума. Броят
колко пъти брадичката е докоснала юмручето,
определят сричките в думата като сравняват
със схемата в буквара. И всичко това в крайна
сметка се осъществява под формата на игра, в
която детето взима активно учстие.
По почина на Л.С. Виготски, днес играта се
определя като водещ тип дейност на детето от
предучилищна възраст. Едно от основните положения на ролевата игра според Виготски е,
чрез игровата дейност се създава мнима ситуация, в която детето приема ролята на възрастен. В дадена игрова дидактична ситуация учителят има възможност да насочва развитието
на детската реч. Детето то своя страна използва
активно монологичната реч, когато има за задача да разкаже или да опише нещо. А в игрите
по групи се упражнява детската диалогична
реч, като се създават предпоставки и за изграждане на умения за екипна работа – взаимните указания между децата, договарянията,
даването на взаимни оценки.
Заключение
Казаното дотук, макар и звучащо твърде
еклектично, дава основание да твърдим, че
благодарение на интерактивните методи и техники се постига не само плавно ограмотяване
на детето, но и удовлетворяване на неговите
интереси. Разнообразните комуникативни ситуации, осъществявани чрез интерактивни игри
и техники с опора в „живото слово“, спомагат
за постигането на една своеобразна интеграция
между говорене-слушане-четене, писане. За да
бъдем адекватни на нуждите на нашите деца,
ние, днешните учители, трябва все понастоятелно да търсим пътищата към техните
желания и потребности, опитвайки да внедряваме непрекъснато достиженията на съвременната наука в педагогическата си практика.

ТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен
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ИЗКУСТВЕНИ НЕВРОННИ МРЕЖИ
Калоян С. МАРКОВ, Тодор Г. ГЕОРГИЕВ, Павел И. ИВАНОВ
РЕЗЮМЕ: Изкуствените невронни мрежи (ИНМ) са изчислителни системи базирани, но не и задължително идентични, на биологичните невронни мрежи изграждащи
човешките и животински мозъци. Такива системи „се учат“ да изпълняват задачи
от предварително осигурени примери, най-често без наличието на програмен код с
конкретни стъпки за постигането на дадената цел. Такива мрежи, например, биха
могли да се научат да разпознават снимки на които присъстват котки, като анализират примерни изображения, на които ръчно са били поставени етикети „котка“
или „няма котка“ и чрез използване на резултатите да определят наличието на котки и в други изображения.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: невронни мрежи, обучаване, анализ на информация.
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
Kaloyan S. MARKOV, Todor G. GEORGIEV, Pavel I. IVANOV
ABSTRACT: Artificial neural networks (ANN) are computing systems that are inspired by,
but not necessarily identical to, the biological neural networks that constitute animal and
human brains. Such systems "learn" to perform tasks by considering examples, generally
without being programmed with any task-specific rules. For example, in image recognition,
they might learn to identify images that contain cats by analyzing example images that have
been manually labeled as "cat" or "no cat" and using the results to identify cats in other images.
KEYWORDS: neural networks, learning, data analysis.
Въведение
В момента на невронните мрежи се гледа
като на инструмент, който ще ни помогне да
разберем механизмите на функциониране на
човешкия мозък. Главната причина за това е
биологичната им правдоподобност. За разлика
от класическия, символен подход към изкуствения интелект, невронните мрежи много повече се доближават до нашите мозъци по начина си на функциониране. Изчисленията при тях
не се извършват на едно централно място, а са
разпределени по цялата мрежа. Това прави
мрежата изключително гъвкава, като тя продължава да работи дори когато от нея умишлено се премахнат изчислителни елементи. За
сравнение, фон Ноймановата архитектура (използвана в устройството на съвременните компютри) престава да функционира ако от нея
липсва дори един елемент.
Начин на работа
Изкуствените невронни мрежи (ИНМ) са
математически обекти, които изобразяват едно
векторно пространство в друго. Те са изграде46

ни от единици, наречени неврони, които обработват входящите сигнали и препращат изхода
към други неврони. Съществуват няколко класа невронни мрежи, които се различават по
схемата на свързване на невроните, по стойностите на обработваните сигнали и по вида на
преобразуващата функция.
Засега най-много приложения в спектроскопията имат невронните мрежи, разпространяващи напред сигналите (forward feed) и извършващи корекция на грешките в обратна
посока (back propagation of errors). Невронните
мрежи с обратно разпространение на грешките
са изградени от няколко слоя неврони: входен
слой, няколко скрити слоя и един изходен
слой. На фигура . е изобразена невронна мрежа
с един скрит слой. Всеки неврон получава
„претеглени“ сигнали от всички неврони на
предхождащия слой и изпраща своя изходен
(обработен) сигнал към всички неврони на
следващия слой. Полученият (чист) сигнал на
един неврон (
) е сума от произведенията
на коефициентите на мрежата (силата на връзТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен
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ките – , ) и изходните сигнали от предхождащия слой (
), уравнение (1):
,

⋅

# 1

се обработва по-нататък от т.н. изглаждаща (squashing) функция (фигура 1, в ляво), за
да се получи изходен сигнал в интервала 0.0 –
1.0. Могат да се използват редица функции, но
най-разпространени са приложенията, в които
сигналите се обработват по формула (2).
1
1

# 2

Преобразуващата функция превръща чистия сигнал в числа между нула и единица. Ако
нямаше тази функция и нямаше скрит слой,

ИНМ щеше да дава резултати, аналогични на
линейната многопроменлива регресия, но наличието на един или няколко скрити слоя, както и тази нелинейна преобразуваща функция
водят до нелинейно изображение на входните в
изходни вектори.
Когато невронните мрежи се използват за
обработка на спектри, входните вектори се
формират от спектралната крива или набор от
други спектрални признаци, които се представят като един многомерен вектор. Изходните
вектори се получават от информацията за
структурата на съответните химични съединения; те също са вектори, но с координати нула
или единица, показващи наличието (1) или отсъствието (0) на даден структурен фрагмент.
Съответно броят на входните/изходните неврони съвпада с размерността на входните/изходните вектори.

Фигура 1: Схема на изкуствена невронна мрежа с право разпространение на сигналите и обратно разпространение на грешките
Обучение на ИНМ
За да се получат спектро-структурните корелации между спектрите и съответните структурни дескриптори е необходимо невронната
ТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

мрежа да бъде обучена с подходяща по обем и
представителност извадка от спектри на съединения с известна структура, наречена обучаваща извадка. Входните вектори (спектрите) се
47
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пропускат последователно през мрежата, като
получените изходни вектори се сравняват с
целевите изходни вектори, отразяващи структурата на съединениятa.
,

,

⋅Δ

Δ ,
включва разпространението на
грешката и се изчислява чрез параметри, специфични за всеки слой от неврони. Параметърът η се нарича скорост на обучение (learning
rate) и определя големината на градиента, т.е.
влияе върху сходимостта на оптимизационната
процедура. Параметърът μ се нарича моментен
коефициент (momentum factor) и заедно с
спомага за преодоляване на локалΔ ,
ните минимуми, запазвайки една стабилна посока на преход към минимума - пълното съвпадение на реалните и целевите изходи.
Като критерий за спиране на обучението се
използвана относителната промяна на средноквадратичната грешка, MSE, на изходите от
мрежата. MSE се изчислява по следната формула:

Получените грешки се "разпространяват"
обратно като биват променяни стойностите на
коефициентите на мрежата (1):

,

⋅Δ

,

# 3
,

,

,# 4

където лявата сума е по k, т.е. по всички образи
в обучаващата извадка, а втората сума е по j,
т.е. по всички изходи от невронната мрежа.
, е целевият, а
, реалният изход за k-тия
образ на j-тия изходен неврон.
Именно стойностите на коефициентите ,
съдържат спектро-структурните корелации,
при което знанията се пазят подобно на тези в
човешкия мозък - разпределено.
За да се разбере обучителния процес и корекцията на коефициенти, която става при него, трябва да се разгледа MSE от формула (4)
като функция на коефициентите и офсетите на
ИНМ. Нека използваме следните означения,
дадени в таблицата:

Величина*
Смисъл, тълкование
I
Брой входни неврони
H
Брой скрити неврони
O
Брой изходни неврони
W21h,i
Коефициент между h-тия скрит и i-тия входен неврон
W32h,i
Коефициент между о-тия и h-тия скрит неврон
Of2h
Офсет във функцията на h-тия скрит неврон
Of3o
Офсет във функцията на о-тия изходен неврон
*21 в W21 идва от факта, че това е коефициент, който свързва неврон от
2-ри слой (скритият) с неврон от 1-ви слой (входният). Подобен смисъл има означението за
W32.
Това е една сложна нелинейна функция:
21 , … 21 , ,
32 , … 32 , ,
2 … 2 ,
3 … 3 ,# 5
смисълът на корекциите Δ , в уравнение (3) е, че векторът:
Δ 21 , … Δ 21 , , Δ 32 , … Δ 32 , , Δ 2 … Δ 2 , Δ 3 … Δ 3
представлява градиентът на функцията (5) по коефициентите и офсетите (нейните променливи),
т.е. това е един градиентен метод за спускане (gradient descent).
Заключение
С всяка изминала година изкуствените
невронни мрежи намират все по-широко приложение в модерните технологии, като например в: гласовото и жестовото разпознаване;
пилотирането на превозни средства; медицинските прегледи; управлението на ресурси, автоматизираните системи за търгуване; радарните системи и др. Въпреки това, ИНМ не са и
без своите недостатъци. Най-откроеният сред
48

които е фактът, че за тяхното обучение се
изискват множество повторения на конкретния
процес (отнемащо доста време), особено в случаи където се изисква голяма степен на точност от резултатите. Този проблем, се очаква
да бъде преодолян с навлизането на квантовите
компютри, които биват усъвършенствани в
момента от множество световни компании.
Позволявайки по-бързото разработване на надеждни ИНМ.
ТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен
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ПЕДАГОГ КАК СУБЪЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ: СОЦИАЛЬНЫЕ И
ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ ЕГО НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ
Александр С. МИЩЕНКО, Раиса В. КИСЕЛЁВА
АННОТАЦИЯ: Объектом социально-педагогического эксперимента выступают
свыше 1200 педагогов профессиональных лицеев и колледжей Санкт-Петербурга.
Предметом исследования является социальные и личностные факторы непрерывного
развитие деятельности и профессиональной культуры педагогов. В процессе исследования выявлена структура взаимодействия деятельности и культуры педагогов на
уровне образовательных организаций как сложно структурированный феномен,
включающий в себя социальные и личностные факторы и связи общества, организационных отношений внутри учебного учреждения, личностные качества и характеристики педагогов как субъекта профессиональной культуры. Данные параметры
могут быть послужить базой для выдвижения новых рабочих гипотез и других исследований, для – поиска новых причин и зависимостей, имеющих более широкое значение для повышения эффективности современного образовательного процесса.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагог, профессиональная культура, социальные и личностные факторы непрерывного развития профессиональной культуры педагогов.
TEACHER AS A SUBJECT OF PROFESSIONAL CULTURE: SOCIAL AND PERSONAL
FACTORS OF ITS CONTINUOUS DEVELOPMENT
Alexander S. MISHCHENKO, Raisa V. KISELEVA
ABSTRACT: The object of the socio-pedagogical experiment are more than 1,200 teachers
of professional lyceums and colleges of St. Petersburg. The subject of the research is social
and personal factors of continuous development of activity and professional culture of
teachers. In the course of the research the structure of interaction of activity and culture of
teachers at the level of educational organizations is revealed as a complex structured phenomenon, including social and personal factors and connections of society, organizational
relations within the educational institution, personal qualities and characteristics of teachers as a subject of professional culture. These parameters can serve as a basis for the nomination of new working hypotheses and other studies, for the search for new causes and dependencies that are of wider importance for improving the efficiency of the modern educational process.
KEYWORDS: teacher, professional culture, social and personal factors of continuous development of professional culture of teachers.
Актуальность исследования. В представленном тексте научного доклада показаны результаты изучения непрерывного развития
профессиональной культуры педагогов в условиях современного российского общества. Об
актуальности изучения данных явлений говорит сам факт заинтересованности нашего государства, в лице российской академии образования, в разностороннем изучении профессиологических, психолого-педагогических и акмеологических оснований непрерывного развития деятельности и профессиональной культуры педагога (научным руководителем данно50

го проекта в 2009 – 2016 г.г. являлась И.И. Соколова, профессор, доктор педагогических
наук. Головной организацией исследования
выступал ФГНУ «Институт педагогического
образования и образования взрослых» РАО).
Перед нашей научной группой (в неё, помимо авторов настоящего доклада, входили
научные сотрудники: В.И. Клюшкин, А.В.
Мартюшевский, Л.Г. Набиуллин и А.И. Скиба)
Российской академией образования и руководством института были поставлены следующие
задачи: раскрыть социальные и личностные
факторы непрерывного развития профессиоТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен
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нальной культуры педагогов лицеев и колледжей, а также разработать модели взаимодействия деятельности педагога с его профессиональной культурой, позволяющие повысить
эффективность деятельности профессиональных лицеев и колледжей в деле подготовки
молодых специалистов. Само исследование
имело методолого-теоретическую и практикоориентированную направленность. Объектом
экспериментального этапа исследования (2009
– 2016 г.г.) выступали свыше1200 педагогов,
работавших в профессиональных лицеях и
колледжах Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
Методолого-теоретические аспекты исследования. В начале своей работы мы обосновали систему научных принципов исследования социальных и личностных факторов непрерывного развития профессиональной культуры педагогов лицеев и колледжей, а именно
принципы: онтологической двойственности
непрерывного развития профессиональной
культуры педагогов, интеграции, системности,
научный принцип меры, а также теоретические
позиции, позволившие раскрыть сущность
профессиональной культуры педагогов.
Это позволило, при решении научных и
экспериментальных задач опираться на понятие профессиональной культуры педагога как
особое интегральное явление образовательного
процесса. Мы полагали, что в нём синергийно
выражается отношение педагога ко всему тому, что связано с его профессиональной деятельностью в образовательной организации.
Сущность профессиональной культуры педагога – есть особый сплав – синергия, эмерджентность – не только профессиональных
знаний, умений и навыков, но и его духовноценностных, в том числе художественноэстетических позиций.
Синергия и эмерджентность профессиональной культуры педагога, по нашему мнению, выражается в целостно-мерных характеристиках его трудовых, личностных и гражданских качеств. Профессиональная культура
предполагает наличие у педагога глубинного
интереса, зрелых целевых и смысловых характеристик его учебно-воспитательной деятельности. Как показывают наши исследования,
корневой основой профессиональной культуры
педагога выступает содержание его учебновоспитательной деятельности. Её стволом –
стержнем являются профессиональное мастерТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

ство и творческий потенциал педагога. Её кроной – ценностно окрашенные позиции педагога
по отношению ко всему воспитательному процессу. Они интегрируют в себе все компоненты его профессиональной культуры. Без них
она просто рассыпается.
При изучении социальных и личностных
факторов непрерывного развития профессиональной культуры педагогов, мы исходили из
того, что образовательная организация – это
особая область социальной действительности.
В ней влияние базисных факторов общества на
педагогов опосредуется и преобразуется характером их профессиональной деятельности. Мы
также полагали, что происходящие в нашей
стране культурные, социальные, экономические и политические изменения всегда преломляются через конкретную личность педагогов. Основываясь на указанных положениях,
мы попытались раскрыть структуру важнейших факторов непрерывного развития профессиональной культуры педагогов, как она проявляется внутри образовательных организаций
– лицеев и колледжей.
Основные результаты исследования. В ходе проведения многолетнего социолого- педагогического эксперимента были собраны материалы, позволяющие изучить социальные и
личностные факторы непрерывного развития
учебно-воспитательной среды образовательных организаций, содержательных элементов
деятельности и профессиональной культуры
педагога, раскрыть систему отношений педагогов между собой и учащимися, изучить взаимодействие элементов деятельности педагога с
его профессиональной культурой. Данные материалы позволили определить основные ориентиры развития учебно-воспитательного процесса в профессиональных лицеях и колледжах
Санкт-Петербурга и Ленинградской области на
протяжении всего постсоветского периода.
Опираясь на методолого-теоретические и
практико-ориентированные результаты исследования, мы разработали четыре социальнопедагогические модели социальных и личностных факторов непрерывного развития профессиональной культуры педагогов.
Модель основных факторов непрерывного
развития профессиональной культуры педагогов лицеев и колледжей. Данная модель состоит из трёх групп факторов.
Первая группа факторов (социокультурные) включает в себя факторы материального и
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нематериального производства, социальной,
политико-гражданской и духовной сферы общества. В первую группу факторов входят социальные и экономические условия развития
профессиональной
культуры
педагогов:
например, факторы, определяющие социальногрупповую и социально-демографическую
стратификацию регионального сообщества и
т.д.
Вторая группа факторов (социальнопедагогические) включает в себя социальные
компоненты, отражающие функционирование
государственных и частных негосударственных организаций, а также различных воспитательных учреждений сферы образования, социальных и профессиональных инициативных
объединений педагогов, институционально
представленных в гражданском обществе, но
взятых с точки зрения реализации ими педагогической функции развития профессиональной
культуры педагогов. Наиболее выпукло данная
группа факторов проявляется на уровне образовательных организаций, где чётко проявляют
себя субъекты, обеспечивающие расширенное
воспроизводство образовательной сферы общества: она включает в себя компоненты, проявляющееся в культурном потенциале образовательных организаций, в системе их традиций, в негласных правилах и нормах поведения
педагогов, в элементах учебной и воспитательной деятельности педагогов, в её целевых,
ценностных и смысловых компонентах, в её
условиях, степени интенсивности, сложности,
квалификации и т.д.
Третья группа факторов (личностные) отражает индивидуальный уровень педагога как
субъекта образовательного процесса. Она
включает в себя такие элементы: речевая культура педагогов, степень развития их профессионального, творческого, инновационного, эстетического, художественного и духовного потенциала. Сюда же относятся факторы, определяющие культурный потенциал свободного
времени и досуга педагогов.
В научном исследовании мы рассматривали не все факторы, определявшие непрерывное
развитие профессиональной культуры педагогов. Например, факторы первой группы (социокультурные факторы) – это равнодействующие условия по отношению к педагогам, поэтому в эксперименте они не рассматривались,
но учитывались при теоретической интерпретации его результатов. Главным образом, мы
52

рассматривали дифференцирующие влияние
тех факторов, которые можно эмпирически
зафиксировать на уровне отдельных образовательных организаций. При этом нами рассматривались самые существенные группы факторов (компонентов модели) непрерывного развития профессиональной культуры педагогов:
система отношений педагогов и учащихся
внутри образовательной организации (ядро её
организационной культуры); целевые и смысловые элементы деятельности педагогов (важнейшие компоненты образовательного процесса); собственно компоненты профессиональной
культуры педагогов (их личностное и ценностное измерения как субъекта учебновоспитательного процесса). Такой выбор факторов был обусловлен тем, что в них отражались как базисные социокультурные факторы
общества и учебно-воспитательной среды, так
и собственно личностные характеристики педагогов, работавших в образовательных организациях – лицеях и колледжах.
Модель системы отношений педагогов и
учащихся внутри образовательной организации. Как показывает эксперимент (напомним,
что на экспериментальных площадках в 2009 –
2016г.г. было обследовано свыше 1200 педагогов профессиональных лицеев и колледжей
Санкт-Петербурга и Ленинградской области),
реальным основанием отношений педагогов
между собой и учащимися внутри образовательной организации обычно выступают три
значимые группы их профессиональных позиций: коммуникативно-ролевые, субъектные и
личностные позиции. В настоящее время, как
свидетельствуют наши экспериментальные
данные, профессиональные позиции педагогов
включают в себя заметную порцию индивидуализма и авторитарности: почти 60% педагогов
отмечают усиление неоправданного контроля
со стороны администрации. При этом, только
20% педагогов когда-либо получали реальную
методическую помощь от своего руководства.
В последнее десятилетие, как отмечают респонденты, в учебных коллективах снизились
следующие характеристики профессиональных
отношений между педагогами: коллективизм
(отметили 46% респондентов) и ответственность педагогов (отметили 21% респондентов).
Социологический анализ профессиональных
отношений педагогов в образовательных организациях показывает, что для перелома данной
тенденции необходимо, чтобы ведущим вектоТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен
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ром их непрерывного развития стала выступать
бытийно направленная стратегия изменения
учебно-воспитательного процесса. Она дает
возможность сформировать условия для: возникновения новой педагогической культуры;
повышения качества профессиональных позиций педагогов; реализации социально- эталонного вектора развития системы отношений педагогов между собой и учащимися и т.д.
Модель факторов непрерывного развития
учебно-воспитательной деятельности педагогов. В процессе эксперимента мы выделили 15
эмпирических факторов, наиболее сильно влияющих на непрерывное развитие деятельности
педагогов. Они образовали несколько групп
факторов, различающихся по своим дифференцирующим возможностям, а именно: факторы
педагогического трудового процесса и организационной культуры образовательной организации; характеристики профессиональных
компетенций, а также ценности и идеалы педагогов, включая их политико-гражданские позиции. Эксперимент показал, что развитие
учебно- воспитательной деятельности педагогов определяется как позитивными, так и негативными факторами. С позитивной стороны
развитие учебно-воспитательной деятельности
педагогов зависит от технологической модернизации образовательных процессов; от – расширения свободы педагогов и улучшения
условий выполнения ими своих обязанностей;
от – роста сложности и квалификации учебновоспитательной деятельности; от – повышения
эффективности системы распределительных
отношений между педагогическими сотрудниками образовательной организации. С негативной
стороны
изменения
в
учебновоспитательной деятельности педагогов, а значит и в их культуре определяются: увеличением интенсивности педагогического труда (это
отметили более 90% педагогов); ростом объемов требуемой от них отчётности (это отметили 88% педагогов); повышением нервной
нагрузки (отметили свыше 84% респондентов);
напряжённости учебных программ (отметили
более 82% опрошенных педагогов) и т.д.
Модель факторов непрерывного развития
профессиональной культуры педагогов. В ходе
эксперимента нами были выявлены также 15
эмпирических факторов, которые определяли
непрерывное
развитие
профессиональной
культуры педагогов. Это те же группы индикаторов, что и в случае модели непрерывного
ТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

развития учебно-воспитательной деятельности
педагогов, но состав их разумеется иной, а
именно: характеристики педагогического трудового процесса и организационной культуры
образовательной организации; характеристики
профессиональных компетенций, а также ценности и идеалы педагогов, включая их политико- гражданские позиции (смотри таблицу ниже по тексту).
В дополнение к выше изложенному, нами
были
разработаны
регрессионно-статистические зависимости, показывающие влияние
социальных и личностных факторов на непрерывное развитие профессиональной культуры
педагогов лицеев и колледжей. Первая такая
регрессионно-статистическая зависимость отражала
влияние
факторов
учебновоспитательной среды, содержания деятельности, отношения педагогов образовательной
организации к непрерывному развитию своей
профессиональной культуры. Вторая зависимость – влияние на непрерывное развитие
профессиональной культуры педагогов изменения их смысловых, экзистенциальных и
гражданских позиций в учебно-воспитательном процессе. Третья зависимость – влияние на непрерывное развитие профессиональной культуры педагогов их творческой мотивации, целевых компонентов деятельности, а
также их гуманитарного (художественноэстетического) потенциала. Их анализ показал
следующее: элементы первого регрессионного
уравнения определяют 8,8% всех изменений
профессиональной культуры преподавателей и
мастеров производственного обучения; элементы второго регрессионного уравнения –
22,5% подобных изменений. Самое большое
влияние на непрерывное развитие профессиональной культуры педагогов оказывает их
творческая мотивация, целевые компоненты
деятельности, а также их гуманитарный (художественно-эстетический) потенциал – элементы третьего регрессионного уравнения: 68,7%
всех изменений в профессиональной культуре
педагогов зависят от данных факторов. Дальнейший анализ позволил установить, что если
эти 68,7% принять за 100%, то структуру этого
дифференцирующего влияния можно будет
выразить следующим образом: профессиональная культура педагогов лицеев и колледжей на 39,4% определяется их творческиинновационной мотивацией, на 31,3 % – содержанием целей их деятельности, на 29,3% –
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развитием их гуманитарного (художественноэстетического) потенциала. Как видим, непрерывное развитие профессиональной культуры
педагогов оказывается факторно связанным с
Факторы деятельности педагога
Наименование фактора
∑Rед.
х
Характеристики профессиональных
компетенций
1. Умение педагога задавать пара2,49
доксальные вопросы
2. Умение педагога развить у моло2,32
дежи интерес к творчеству
3. Умение педагога развить у моло2,03
дежи ответственность
х
Трудовые факторы
1. Позиция педагога: мой труд срод2,55
ни искусству
2. Позиция педагога: в труде могу
2,14
полностью реализовать себя
3. Позиция педагога: мой труд раз1,88
вивает духовность молодёжи
х
Организационные факторы
1. В педколлективе существует под2,63
линное взаимоуважение
2. Педагоги работают с чувством
2,41
свободы и ответственности
3. Взаимопомощь педагогов – как
2,41
необходимый фактор орг. культуры
х
Политико-гражданские позиции
1. Позиция педагога – конкуренция
2,34
есть фактор новых возможностей
для профессионального роста
2. Позиция педагога – Я воспита1,32
тель новых граждан России
3. Позиция педагога – Я унижен и
оскорблен
Ценностные установки
педагогов

1,30
х

постоянным насыщением их мастерства инновационными и творческими, ценностными и
мировоззренческими характеристиками.
Факторы профессиональной культуры педагога
Наименование фактора
∑Rед.
х
Характеристики профессиональных компетенций
1. Умение педагога задавать парадоксаль3,63
ные вопросы
2. Умение педагога искать интересную
3,30
информацию
3. Наличие у педагога стратегического
3,17
мышления
х
Трудовые факторы
1. Педагог свободен в своём учебном и
3,56
воспитательном труде
2. Педагог стремиться развить у учащихся
3,47
коммуникативные навыки
3. Педагог стремиться развить у учащихся
3,00
творческие навыки
х
Организационные факторы
1. Педагоги работают, как скажет адми2,39
нистрация
2. Педагоги исходят из нормы: «сегодня я
1,92
помогу, а завтра – мне»
3. Педагоги выступают за взаимопомощь
1,89
в коллективе
х
Политико-гражданские позиции
1. Для педагога конкуренция в обществе –
2,15
это позитивный фактор его совершенствования и развития
2. Для педагога частная собственность –
2,04
это позитивный фактор его совершенствования и развития
3. Педагог позиционирует себя в качестве
1,69
активного гражданина России
х
Ценностные установки
педагогов

1. Педагогов в работе привлекает
1. Педагоги ценят в людях их стремление
2,45
3,64
общение с молодёжью
к саморазвитию
2. Работа ценна как работа нужная
2. Педагоги ценят в других людях актив2,36
2,91
обществу
ность
3. Работа ценна для педагога тем,
3. Педагоги ценят в человеке его речевую
1,95
2,71
что формирует его и учащихся как
культуру
целостную личность
Где: ∑Rед. – индекс суммы корреляционных связей i-го фактора с остальными факторами модели,
либо деятельности, либо профессиональной культуры педагогов
Таблица
Структура факторов, определяющих непрерывное развитие деятельности и профессиональной культуры педагогов лицеев и колледжей (Санкт-Петербург, обобщенные данные: 2009 – 2016 г.г.).
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Теоретические и практические выводы исследования. Как показывают обсуждения результатов нашего исследования на различных
научно-практических мероприятиях, конференциях, семинарах, включая заседания отделения среднего профессионального образования РАО, их теоретическая и практическая
значимость заключается в разработке совокупности социальных и личностных факторов,
отражающих современную общественную ситуацию развития педагогов лицеев и колледжей в качестве субъекта профессиональной
культуры. Полученные результаты, по нашему
мнению, могут использоваться в качестве
надёжного фундамента для дальнейшего более
детального и скрупулёзного изучения сущности социальных и личностных факторов, определяющих непрерывное развитие профессиональной культуры педагогов.
Собранные эмпирические материалы и выявленные регрессионно-статистические зависимости в области непрерывного развития
профессиональной культуры педагогов можно
рассматривать в качестве платформы для повышения эффективности функционирования
учебно- воспитательной среды конкретных
образовательных организаций, в том числе для
– непрерывного совершенствования деятельности и профессиональной культуры педагогов,
для – непрерывного развития системы отношений педагогов между собой и учащимися, в
конечном счёте, для – прогнозирования и принятия выверенных, комплексно и глубоко продуманных управленческих решений на региональном и учрежденческом уровнях и т.д.
Проведённый теоретический и эмпирический анализ, по нашему мнению, позволяет
выработать действенные социально-педагогические механизмы непрерывного развития
профессиональной культуры педагогов лицеев
и колледжей. На наш взгляд, они могут помочь
соответствующим управленческим структурам
эффективным образом поддерживать на региональном и учрежденческом уровне непрерывное развитие деятельности и профессиональной культуры педагогов лицеев и колледжей.
Тем самым, способствовать реализации важнейших ориентиров развития организаций
среднего профессионального образования молодёжи в рамках принятых правительством
национальных проектов.
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КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ
Николай Р. КОЛЕВ, Катрин Г. ТРИФОНОВА, Деница Д. ЧЕРНЕВА
АНОТАЦИЯ: Вредна компютърна програма (вирус), която се размножава прикрито,
като се вмъква в друг изпълним код или документ. Това дава и името на този вид
програми, тъй като подобно поведение е сходно с това на биологичен вирус, който се
размножава, като се вмъква в живи клетки. Вируси са само един от видовете злонамерени програми, но в разговорния език термина често се използва да обозначава и
представители на другите видове, като троянски коне и червеи. Както всяка друга
програма, компютърният вирус следва предварително зададени логически инструкции за действие. Една вирусна програма може да има различни версии, като те могат да са от един и същ или различни автори.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: компютърен вирус, червеи, троянски кон, boot -сектор
COMPUTER VIRUSES
Nikolay R. Kolev, Catherine G. Trifonova, Denitsa D. Cherneva
ABSTRACT: A malicious computer program (virus) that propagates covertly by inserting
itself into another executable code or document. This is also the name of this type of program, since this behavior is similar to a biological virus that reproduces itself by being inserted into living cells. Viruses are just one type of malware, but in spoken language the
term is often used to refer to representatives of other species, such as Trojans and worms.
Like any other program, the computer virus follows predefined logical instructions for action. A virus program can have different versions, and they can be from the same or different
authors.
KEYWORDS: computer virus, worms, trojan horse, boot sector.
Въведение
Първите изследвания за саморазмножаващи се изкуствени конструкции са проведени
още в средата на изминалото столетие. В работите на фон Нойман, Винер и др. е дадено определение и е направен математически анализ
на краен автомат, в това число и на саморазмножаващ се. Терминът „компютърен вирус” се
появява по-късно – счита се, че за първи път е
употребен от Ф. Коен (САЩ) през 1984 год. на
VII конференция по безопасност на информацията, състояла се в САЩ.
Компютърният вирус е програма (т.е. някаква съвкупност от изпълним код), която може да създава свои копия (не обезателно изцяло съвпадащи с оригинала) и да ги внедрява
във файлове, системните области на компютъра, компютърните мрежи и т.н. При това тези
копия запазват способността за саморазпространение.
Голяма част от вирусите са написани от
хора, които искат да изпробват своите сили, но
не успяват да намерят по-достойно поле за
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изява. Те често променят класическите вируси,
като просто ги модифицират.
Най-опасната група са „професионалните
вируси”. Това са задълбочено осмислени и
професионално написани програми, често от
много талантливи програмисти. Такива вируси
често използват малко известни оригинални
алгоритми, което прави откриването им особено трудно.
Често срещано явление са „семействата”
вируси – групи от по няколко (понякога десетки) вируси. Представителите на едно и също
семейство обикновено си приличат по някаква
отличителна черта, която се нарича „почерк”: в
няколко различни вируса се срещат сходни
алгоритми и методи за програмиране.
Класифицирането на видовете вируси е
трудно, защото многообразието им е наистина
огромно. Все пак, в зависимост от средата на
обитаване вирусите се делят на програмни (които са способни да заразяват изпълними файлове), BOOT-вируси (криещи своя код в bootсектора на диска), макровируси (подменящи
56

Национална конференция с международно участие „Образователни технологии 2019“
системните макроси), троянци, комбинирани
(съчетаващи различни способи на заразяване и
др. По външен вид освен обичайните вируси
(които са видни във файла с невъоръжено око)
съществуват вируси-невидимки (Stealth - вируси — използващи особени методи за маскировка, така, че при преглед на заразена програма
на вече болна машина файлът ще изглежда
чист) и полиморфни вируси, обликът на които
от версия на версия се мени толкова силно, че
заразените файлове или сектори могат да нямат
общи фрагменти. В зависимост от степента на
вредност вирусите могат да се поделят на неопасни (просто тиражиращи себе си, или евентуално забавляващи ни с някакви звукови и
видеоефекти) и опасни (унищожаващи информация или просто съдържащи грешки, които
могат да доведат до повреждане или загуба на
информация). В днешно време има десетки
хиляди различни вируси и броят им ежедневно
се увеличава; основни автори на такива програми-паразити(известни още като бубици,
въшки и др.) се явяват програмисти от Русия,
Тайван и страните от Източна Европа (преди
всичко България и Полша).
Компютърните вируси са достатъчно мистериозни, за да привлекат вниманието на всеки. Те показват колко уязвими могат да бъдат
компютърните потребители. Наскоро червеят
myDoom зарази близо четвърт милион компютъра само за един ден. През Март, 1999 г., пък
вирусът на име Melissa принуди Microsoft и
много други големи компании напълно да изключат техните e-mail системи. Вирусът
ILOVEYOU, който беше актуален през 2000 г.
също имаше унищожителен ефект.
Видове заразяване

Съществуват много видове електронно заразяване. Най-известните са:
- Вируси – вирусът е малък софтуер, който
е прикачен към други програми.
- Когато програмата е стартирана и вирусът
се стартира също като може да се възпроизвежда(прикачвайки се и на други приложения
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освен първоначалното, към което е бил прикачен), докато не доведе информацията на компютъра до пълно опустошение.
- Кратки дефиниции:
- E-mail вируси – този тип вируси се разпространяват чрез e-mail съобщенията и обикновено се самопрепращат на електронната поща на хората в address book-a на потребителя.
Червеи – те представляват малки по размер
софтуерни приложения, които използват компютърните мрежи и дупките в сигурността, за
да се размножават. Копието на червея сканира
мрежата за други машини, които имат съответната дупка в сигурността и ако намери уязвим
компютър се копира и в него чрез тази дупка.
Троянски коне – те са просто компютърни
програми. По принцип този тип програми твърдят, че вършат едно нещо, но всъщност нанасят
вреда на компютъра всеки път, когато се включат(може да изтрият всичката информация на
хард-диска на потребителя). Те не могат да се
самовъзпроизвеждат от само себе си.
Някои от най-опасните компютърни вируси:
1. Conficker
Conficker e най-опасният вирус на всички
времена, защото блокира системните актуализации и атакува антивирусните програми. Той
комбинира няколко техники за зловреден софтуер като е полу-вирус и полу-троянски кон,
появил се е на 1 април 2009 година, и се е разпространил в над 200 страни, като е засегнал
десетки милиони компютри и сървъри.
Conficker е особено опустошителен в Европа.
Той поразява Британското Министерство на
Отбраната, Френския Военноморски Флот, и
норвежката полиция.
2. I LOVE YOU
Този вирус е много коварен. Само за една
нощ от него са били заразени милиони компютри. ILOVEYOU се появява през 2000 година, когато потребителите получават писмо на
тема "I LOVE YOU" с прикрепен файл. Естествено, повечето веднага са го отворили, тъй като
то наистина е приличало на любовно съобщение. Файлът използвал скрипт, който разпраща
множество писма, задръства трафика, и в резултат се стига до изтриване на важните файлове от заразения компютър. Вирусът причинява около $ 10 млрд. щети.
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3. Melissa
Този вирус е кръстен на екзотична танцьорка от Флорида и засяга документи, създадени с Word, Excel, и Outlook. Това е един от
първите вируси, които се разпространяват по
електронната поща. Melissa се появява 1999
година и заразява над 1 милион компютри в
Северна Америка. В крайна сметка, авторът на
вируса беше заловен и осъден на 20 години
затвор.
4. Nimda
Вирусът Nimda е един от най-сложните в
историята, той може да се похвали с пет различни методи за репликация. След като се инсталира на компютъра, Nimda създава административен профил и презаписва важни системни
данни. Под неговите удари през 2001 година
попадат както обикновените потребители
(електронна поща, уеб сайтове, и мрежи), така
и сървъри.
5. My Doom
Mydoom е най-бързия пощенски вирус в
Интернет. Той се появява 2004 година и се е
разпространявал с имейл който гласял: „Анди,
аз просто си върша работата. Нищо лично, съжалявам!” Вирусът дава отдалечен достъп до
заразения компютър. Някои щамове дори бяха
засегнали сайтовете на Microsoft и SCO Group.
Изпълними вируси
Ранните вируси са представлявали части от
код, прикачени към популярна игра или популярна програма за текстообработка, например.

Потребителя може да изтегли съответната заразена игра от някой сървър и да я стартира.
Подобни вируси не се отличават с много код и
приложението, към което са прикачени е много
по-голямо по размер от тях. Всеки вирус е направен така, че да се зарежда всеки път, когато
се стартира заразената програма. Той се зарежда в паметта и проверява дали има и други
приложения, които са пуснати. Когато намери
такива той я модифицира, добавяйки опасния
код в нея. Тогава вирусът стартира „истинската” програма. Потребителят не може да разбере
по никакъв начин, че вирусът е стартиран освен, ако няма антивирусен софтуер. Следващият път, когато заразените програми се стартират, те отново издирват незаразни програми и
ги заразяват. Когато някой потребител изтегли
заразена програма или я получи чрез дискета
той се заразява също. Така изглежда цикълът
на разпространение на вирус от ранния им период.
Самото заразяване с вируса става основно
чрез неговата техника на разпространение. Вирусите нямаше да са и наполовина толкова
опасни, ако не можеха да се размножават и
разпространяват. Всеки вирус има своя „същинска част”. При стартиране на заразеното
приложение на екрана може да се изпише глупаво съобщение, но също така може да бъде
унищожена и цялата информация, пребиваваща на хард-диска. Вирусите могат да се задействат на определена дата, на определен брой
число, достигнат от копията на вируса или на
нещо друго.

BOOT-сектор вируси
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С нарастването на опита на създателите на
вируси, те научават нови трикове. Един от найважните от тези трикове е способността да се
зареждат вируси в паметта, така че те да продължат да се възпроизвеждат, докато компютъра е включен. Това прави вирусите още поефективни в размножаването. Друг трик е способността да се заразява boot сектора на дискетите и хард-дисковете. Boot-сектора е малка
програма, която е първата част от операционната система, която компютъра стартира. Bootсектора съдържа малка програма, която казва
на компютъра как да зарежда останалата част
от операционната система. Слагайки кода си в
boot-сектора, вируса може да гарантира това,
че ще бъде стартиран. Той може да се зарежда
в паметта незабавно и е способен да действа
непрекъснато, стига компютъра да е включен.
Boot-сектор вирусите могат да заразят boot
сектор вирусите на всяка дискета поставена
във флопи устройството. Основно, и изпълнимите и boot-сектор вирусите не са същата заплаха, която бяха преди време. Първата причина
за това е големия размер на днешните програми. Почти всяка програма, която може да се
закупи е качена на компакт диск. Те не могат
да бъдат модифицирани и това прави заразяването им невъзможно. Размерът на програмите в
днешно време е толкова голям, че единствения
начин те да бъдат разпространявани ефективно
е чрез диск. Boot-сектор вирусите намаляват
своята ефективност и поради факта, че операционните системи в днешно време защитават
boot-сектор.
Boot-сектор вирусите и изпълнимите вируси са все още възможна заплаха, но могат да
заразят нечий компютър много по-трудно, от
колкото преди.
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МЯСТОТО НА ВИРТУАЛНАТА РЕАЛНОСТ В КЛАСНАТА СТАЯ
Павел И. ИВАНОВ, Тодор Г. ГЕОРГИЕВ, Калоян С. МАРКОВ
АНОТАЦИЯ: Образованието е в основата на преуспяващото общество, и предаването и натрупване на познание е приоритет на цивилизациите от самото им съществуване. Хората постоянно търсят начини за по-лесно, по-бързо и ефективно предаване на познание.
В епохата на дигиталните устройства, ние имаме възможност на по-добри методи
за учене с помощта на технологията. Въпреки че често бива асоциирана с видео игрите, виртуалната реалност изглежда е естествената стъпка напред в еволюцията
на образованието.
Този доклад разглежда възможността, прилагайки технология за виртуална реалност, да постигнем един по-ефективен, креативен и естествен начин на преподаване.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: виртуална реалност, образование, ефективност.
THE PLACE OF VIRTUAL REALITY IN THE CLASSROOM
Pavel I. IVANOV, Todor G. GEORGIEV, Kaloyan S. MARKOV
ABSTRACT: Education is the base for a thriving society, and the transfer of knowledge has
been a top priority for civilizations since the very beginning. People are constantly looking
for ways to make knowledge transfer more easily, more quickly, and more effectively.
In the era of digital devices, we have an opportunity to enable better learning with technology. Although often perceived and related to gaming, Virtual Reality seems to be the natural
next step for the evolution of education.
This report will comment on how an immersive Virtual Reality technology can lead to more
natural, creative, and effective way of delivering educational content.
KEYWORDS: virtual reality, education, effectiveness.
Въведение
Способността за придобиване на правилното знание, разбиране и ефективното му прилагане е едно от най-значимите умения на настоящия век. С развитието на нова технология се
осигуряват предпоставки за повишаване на
качеството и ефективността на традиционното
обучение. Концепции като видео лекции, онлайн курсове и квалификации, дистанционно
обучение, софтуер, адаптиран с образователни
цели, са оставили отпечатък върху образователният свят. Една технология, която е на път
да промени значително подходът ни на преподаване и усвояване на знания е т.нар. „Виртуална реалност“.
Виртуална реалност, или съкратено ВР
(на английски: virtual reality или VR), позволява на потребителя да взаимодейства с компютърно генериран триизмерен модел или виртуална среда. Тази среда може да бъде реалисТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

тична, в микроскопичен мащаб, може да бъде
реалистична, изобразявайки физическия свят,
познат на науката, или може да се използва за
визуализиране на изцяло въображаем свят. Тези неограничени възможности правят ВР широко приложима в образованието, особено в
области като: география, история, биология,
физика и химия. Предимствата на ВР спрямо
конвенционалните методи за описание са в
това, че учениците имат възможността да видят и докоснат трудният за илюстриране учебен материал. Тази технология позволява активно преживяване, експериментиране и тестване на хипотези, отколкото пасивно натрупване и приемане на факти.
Какво е виртуална реалност?
Виртуална реалност е компютърно базирана технология, чиято цел е да симулира въздействието на изкуствено генерирана околна
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среда върху човешките сетива. Основните характеристики, които отличават ВР от другите
компютърни технологии за изобразяване на
информация (например големи дисплеи, 3мерни екрани и т.н.) са:
- виртуално „потапяне“(immersion) - усещането за присъствие във виртуалният свят.
Състояние на тоталното потапяне съществува,
когато се активират достатъчно сетива, за да
създадат усещането за присъствие в нефизически свят.;
- сензорна обратна връзка (sensory
feedback) - виртуалното обкръжение се изменя
адекватно на реакциите на потребителя;
- интерактивност (interactivity) - естествено
(интуитивно) взаимодействие със средата и
обектите в нея.
Според някои автори, вариант на ВР е разширената реалност (augmented reality) – компютърно генерирана, насложена върху реалната заобикаляща среда информация. Тя е:
- допълнителна, зависеща от контекста;
- специфична за наблюдавания обект и
приспособена към него.
Елементите на всяка система за виртуална
реалност са: компютърна конфигурация, технически средства за въздействие на сетивата,
сензорни интерфейси, следящи системи и специализирани устройства – пултове, командни
табла. Свързаните в мрежа компютри реализи-

рат модела на виртуалната среда. Те генерират
визуални стереоскопични изображения и звукови ефекти, възприемат реакциите на човека и
изменят виртуалното обкръжение по определен
предварително заложен сценарий. Видеодисплеите, груповите екрани, индивидуалните видео шлемове, звуковите източници, човешкият
глас и механичните устройства осигуряват гласова и физическа връзка с човека, като при това успешно се развива имитацията на осезанието и допирните усещания. Тактилните усещания за сила, натиск и допир съществено допринасят за по-реалистичното въздействие на виртуалната реалност. Реализацията на виртуалната реалност става посредством технически
средства, представляващи входно-изходни устройства, като: кибернетични ръкавици, клавиатури, шлемове, очила, тренажори, системи,
симулиращи виртуално проектиране и сканиране, и др.
На тази база, може да се определи технологичен капацитет-минимум за приложение на
ВР в образованието:
- стереоскопични конферентни и презентационни системи;
- мобилни системи за виртуална и разширена реалност;
- очила за виртуална реалност (HMD);
- очила за разширена реалност;
- системи за изчисления и анализ.

Фиг. 1. Принципна схема на система за виртуална реалност
Приложение на виртуална реалност в
образованието
Несъмнено образованието е един от основните стълбове, върху които нациите изграждат
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своите просперитет и качество на живот. Заради тясната си връзка с икономически, социални, политически, индустриални, селскостопански и други сектори, качествено образование се
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явява жизненоважно за модерното общество.
Въпреки огромната отговорност, която
училището поема, методите за преподаване са
далеч от съвършени. Съвременното образование често изисква от ученика да борави със
сложни или абстрактни понятия, или да си извлича изводи от ситуации, които са трудноразбираеми за него. За целта се ползва аналогия,
която описва събитие или понятие от гледна
точка на обичайно наблюдаваната реалност.
Това дава материал за изграждането на концепция, която поставя основите на знанието.
Този начин на преподаване е довел до нарушаване на баланса в съотношението между теоретично (фундаментално) знание и извършваните
практически дейности.
Изхождайки от идеята, че хората са пригодени да учат чрез сетивата си и взаимодействие
с околната среда, виртуалната реалност дава
естествено и практично решение на тази негативна тенденция. Експерименталната природа
на ВР подкрепя конструктивистки подход за
учене. Конструктивизмът е теория за придобиване на знания, която гласи, че хората изграждат знания, като се учат от своя опит. Популяризирана от швейцарския психолог и логик
Жан Пиаже, теорията гласи, че учащият се
опитва да усвои нов опит в рамките на своя
вече установен световен модел. Ако обучаемият не може успешно да усвои нов детайл, те
променят своя светоглед, за да приспособят
новото преживяване. Когато действаме на
очакването, че светът работи според нашия
световен модел и това не е така, ние трябва да
приспособим новия опит, като преформулираме модела си за начина, по който работи светът, тоест ние се учим от опита. Това означава,
че обучението е форма на активно тестване на
хипотези. Това се явява противоположно на
мнението, че ученето е пасивно натрупване
или приемане на факти. ВР предоставя среда за
динамично тестване на хипотези и по този начин осигуряват условия, които са силно благоприятстващи за учене.
Въвеждането на ВР отваря много нови образователни възможности. Основните предимства включват:
- Учене чрез преживяване. При ученето
чрез преживяване познанието се формира посредством трансформация на опита;
- Висока степен на нагледност. ВР позволява не само да демонстрира на потребителя
всяко явление с висока степен на детайлност,
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но и ангажира ученика да взаимодейства с модела;
- Сигурност. Сложни експерименти се
осъществяват без най-малката заплаха за живота и здравето;
- Ангажиране на потребителя. Игровата
технология в обучението позволява на учениците да поддържат истински и постоянен интерес;
- Фокус. В свят, моделиран за решаване
на конкретни проблеми, няма външни стимули.
Нищо не може да разсее ученика - той ще бъде
изцяло фокусиран върху ученето;
- Икономичност. ВР комплектите са поизгодни в сравнение с лабораторно оборудване
и логистични разходи;
- Приложимост. Технологията има широк
спектър от приложения.
Някои от най-добрите проекти, прилагащи
ВР с образователни цели са:
- Labster - интерактивен проект, който ви
позволява да провеждате научни експерименти
в симулирана лаборатория;
- MEL Chemistry VR е забавна структурирана колекция от интерактивни уроци по
химия;
- Expedition Pioneer Program - програма,
която ви позволява да правите виртуални
екскурзии до най-екзотичните и невероятни
кътчета на нашата планета;
- Virtual Reality Medical Training
Simulation е медицински симулатор, който
включва вземане на решения, от които ще зависи „животът“ на виртуален пациент;
- Tilt Brush ви позволява да рисувате в
симулирано 3D пространство.
На фиг. 2 е показан така нареченият „Конус на опита“. Създаден през 1946 г. от американският образователен експерт Едгар Дейл,
той илюстрира местата на абстракция, наблюдение и практика в процесът на обучение. Дейл
поставя учене чрез действие в основата на трупането на опит, но също така предупреждава,
че прекаленото разчитане на личностни преживявания може да попречи на процесът на
смислено обобщение. Разбира се, виртуалната
реалност няма да измести напълно традиционните форми на преподаване, но може да стане
интегрална част от всяка класна стая.
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Фиг. 2. Конус на опита
Заключение
Виртуалната реалност е една от найобещаващите и вълнуващи технологии в сферата на образованието. Възможностите, които
предлага ще преместят фокусът на учене от
теория към практика. Въпрос на време е да се
превърне в неизменна част от класната стая.
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ПЛАТФОРМА ВІ
Павел И. ИВАНОВ, Тодор Г. ГЕОРГИЕВ, Калоян С. МАРКОВ
АНОТАЦИЯ: Business Intelligence включва процеси, средства и технологии, необходими за превръщането на данните в информация, а информацията в знания и планове, които предполагат бързи и ефективни бизнес действия и подпомагат процеса на
вземане на решения. Именно чрез BI потребителите получават сигурна, консистентна, разбираема, лесна за обработка и навременна информация, която създава предпоставки за информирано решение.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: бизнес интелиджънс, информация, BI платформа.
THE PLATFORM BI
Pavel I. IVANOV, Todor G. GEORGIEV, Kaloyan S. MARKOV
ABSTRACT: Business Intelligence includes the processes, tools and technologies needed to
turn data into information, and information into knowledge and plans that implies fast and
effective business actions and support the decision-making process. It is through BI that users receive secure, consistent, comprehensible, easy to process and timely information that
creates the preconditions for an informed decision.
KEYWORDS: business intelligence, information, BI platform.
Въведение
Терминът „бизнес интелиджънс“ за пръв
път е използван от Ричард Милър Девънс в
„Енциклопедия на анекдотите в търговията и
бизнеса“ през 1865 г. Девънс използва термина,
за да опише как банкерът Сър Хенри Фърнес
регистрира печалба като получава и действа
според информация за средата си, преди своите
конкуренти. През Холандия, Фландрия, Франция и Германия, той поддържаше една завършена и идеална пътека от бизнес интелиджънс.
За бизнес интелиджънс както се разбира в
днешно време се смята, че се е развила от системите за подпомагане на решенията (СПР),
които се появяват през 60-те години на XX век
и се развиват през средата на 80-те.
СПР произлиза от компютърните модели,
създадени да помагат при вземането на решения и планирането. От СПР, в края на 80-те на
полезрението изникват склад за данни, управленски информационни системи, анализи в
реално време и бизнес интелиджънс. През
1988, италиано-холандско-френско-английски
консорциум организира международна среща
относно многомерния анализ на данни в Рим.
Крайната цел е да се намалят многобройните измерения до едно или две (като се засекат
шаблони в данните), които да могат след това да
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се изложат пред хора, вземащи решения.
През 1989, Хауърд Дреснър (по-късно анализатор в Gartner Group) предлага „бизнес интелиджънс“ като термин-чадър, който да опише „
концепции и методи за подобрение на вземането на решения в бизнеса чрез използване на
подпомагащи системи, базирани на факти.
Чак в края на 90-те години на XX век този
термин става широко разпространен.
Болшинството BI-инструменти се използва
от потребителите за достъп, анализ и генерация
на отчети по данни, които най-често се разполагат в хранилища , витрини на данни или оперативни бази данни.
BI платформата - по-добрият избор
Във всяка организация служителите взимат
стотици решения всеки ден. Те могат да варират от това дали да се даде отстъпка на клиента
Х, дали да се започне производството на частта
Y, дали да се стартира друга директна кампания по мейла, дали да се поръчат допълнителни материали и т.н.
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Кое решение е добро?
Ако разпознавате по-долу някои от потребности си, тогава Business Intelligence платформата е решението:
1. Нужда от лесна за употреба технология
за отчети;
2. Проблем да се отсее важната информация;
3. Много версии на „истината”;
4. Бизнес потребителите не трябва да се
превръщат в технически експерти;
5. Съществуващата Business Intelligence
платформа е твърде сложна за употреба или е
бедна на възможности;

6. Трудности при правенето на дълбочинен
анализ;
7. Липса на конфиденциалност и сигурност/защита на информацията;
8. Много усилия, за да се генерират законовите и регулаторни отчети;
9. Липсата на добри инструменти дава отрицателен ефект върху IT продуктивността;
10. Невъзможност да се консолидират данни от различни източници и да се постигне
интегриран достъп до информацията.

Фиг. 1. Принципна схема на система за виртуална реалност
Необходимостта от Business Intelligence
Всеки съвременен управленски екип анализира тенденциите в динамиката на бизнеса си и за
тази цел има нужда от актуални данни за продажбите в компанията, данни за изпълнението на
оперативни показатели, както и историческа информация.
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Преди въвеждането на BI платформата,
разпространението и представянето на информацията за продажби и изпълнение на оперативни показатели, налична в корпоративната
база данни е ръчен, трудоемък и свързан с
грешки процес. В други случаи изискванията
на мениджмънта за информационен анализ са
изпълнявани от технологично остарели системи за генериране на отчети или чрез отделни
заявки за данни към корпоративната база. Никой от тези методи не предоставя желаната от
потребителите функционалност за гъвкавост на
системата, за многомерен анализ и разрези на
данните и е зависим от периодични трансфери
на актуални данни от корпоративната база.
За да реши тези проблеми, управленският
екип на компанията би могъл да избере да изгради и предостави на бизнес потребителите BI
портал като среда за разпространение и контролиран достъп до BI отчети и средства за анализ.

модули от BI отчети, които съдържат разнообразни данни и показатели, специфични за дейността на компанията. Типичен пример е модул от BI отчети, представящ данни за продажби и изпълнение на оперативни показатели,
събрани от всички точки на продажба в мрежата от магазини и дистрибутори на дадена компания. Всеки от създадените модули може да
съдържа няколко аналитични отчета от
PerformancePoint или от ProClarity, които позволяват ежедневен мониторинг и анализ на
исторически данни и прилежащите им тенденции спрямо изискванията на компанията.
Като финална част в проектите си, ITCE
провежда обучения под формата на работни
срещи с екипи от служители в клиентската
компания. В резултат на тези обучения от BI
проект, в бъдеще BI екипът на компанията може напълно ефективно да поеме отговорността
за създаването на нови анализи и отчети и поддържането на изградената BI платформа.

Решението
ITCE представя високотехнологично 64битово решение, базирано на BI технологиите
на Microsoft: MS SQL Server 2005, MS
PerformancePoint Server 2007, ProClarity
Analytics Server 6.3 и MS SharePoint Server
2007.
PerformancePoint Server 2007 е най-новият
продукт от BI платформата на Microsoft.
Възможностите за мониториране и анализ
на PerformancePoint позволяват създаването на
богати аналитични справки, графики и филтри.
В комбинация с ProClarity Analytics Server,
аналитичните способности на внедреното решение представят на потребителите на BI информация инструменти за визуализация и анализ с ненадмината функционалност.
SQL Server Analysis Services е скалируемият интегриран в BI платформата компонент за
многомерно структуриране на данни, който
дава възможност на организацията да управлява и анализира големи обеми от критична за
бизнеса информация.
SharePoint Server 2007 предлага средата за
публикуване и управление на достъпа до BI
информацията във компанията.

Ползи за бизнеса
Предлаганото BI решение е цялостна платформа, която улеснява и ускорява създаването,
публикуването, администрирането и поддръжката на аналитични справки и отчети.
BI решението елиминира времето за поддръжка на BI отчетите и предоставя еднаединствена актуална версия за всеки от отчетите в портала. Още повече BI решението позволява управление на достъпа на потребителите с
оглед на най-стриктните стандарти за сигурност на информацията, изисквани от мениджмънта на компанията.
BI решението предоставя функционалност,
отговаряща на нуждите както на мениджмънта,
така и на бизнес аналитиците и оперативните
информационни служители.

Като част от изграждане на BI решението,
ITCE участва и в етапите на дизайн на Analysis
Services кубове. След изграждане на средата,
ITCE BI консултанти създават и дефинират
ТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

Следващи стъпки за разширяване
- Разпространение на структурирана BI
информация чрез SMS или електронна поща
- Конфигуриране
на
допълнителни
SharePoint функционалности – например търсене в съдържанието на портала
- Използване на други компоненти на BI
платформата при създаване на отчети: Excel
Services, SQL Server Reporting Services
- Конфигуриране на страници в портала
специфично с цел достъп до съдържание в портала от мобилни устройства.
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НЕСТАНДАРТНОСТ И КРЕАТИВНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО
Петър В. ПОПОВ, Ваня В. ТОДОРОВА , Костадин Д. РАШЕВ
АНОТАЦИЯ: Тенденциите в развитието на България през последните години изискват по-ефективна организация на обучението и възпитанието. На новата обществена реалност са необходими личности, умеещи да намират различни пътища и многопосочни решения в проблемни ситуации, което води до развитие и предоставя възможност за себедоказване и успех. В този аспект проблемът за стимулирането и
развитието на креативността заема важно място. За психологическия анализ на
креативитета централно място заема проблемът за творческата личност, тъй като „творчеството е специфична човешка дейност, в която се проявява и формира
най-пълно личността”.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: обучение, креативност, нестандартност.
UNCONVENTIONALITY AND CREATIVITY IN LEARNING
Petyr V. POPOV, Vania V. TODOROVA, Kostadin D. RASHEV
ABSTRACT: Trends in Bulgaria's development in recent years require a more effective organization of education and training. The new social reality requires people who can find
different paths and multidirectional solutions in problematic situations, which leads to development and provides the opportunity for self-proclaiming and success. In this respect, the
issue of stimulating and developing creativity is important.
The notion of creativity means creating, creating, and having a complex character. For the
psychological analysis of creativity, a central issue is the problem of creative personality, as
"creativity is a specific human activity in which the person is most manifest and formed"
KEYWORDS: training, creativity, non-standard.
Характеристика на креативното мислене
Проблемите на мисленето са обект на изследване на различни психологически направления, в които се отразяват методологическите
позиции на отделни автори и изследователи.
Тъй като това не е цел, вниманието ми е насочено към характеризиране същността на креативното (творческо) мислене. Редица автори
свързват креативното мислене с интелекта на
индивида, в резултат на което се ражда творчество. Способността на личността да твори е в
зависимост от нейния интелект и способности .
В психологическата литература креативното мислене (креативното – “creare” – лат. – създавам, изработвам) се определя като механизъм на продуктивно развитие, като висша форма на активна и самостоятелна дейност на човека, като дивергентно мислене – способност
за продуциране на идеи, намиране на повече и
нестандартни решения ,като плавност, гъвкавост, оригиналност, способност да се дообработва даден материал, свързва се не само с ноТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

востта, но и с обществената ценност на новия
продукт.
В психологическата литература се срещат
твърде противоречиви изследвания, относно
изясняване на отделни страни от структурата
на интелекта, творческите способности и мислене. Търсят се корелационни зависимости
между интелектуалните компоненти и творческите способности, между особеностите на
характера и предпоставките за творческа дейност у личността.
При по-задълбочено осмисляне на показателните признаци при креативното мислене могат
да се диференцират онези личностни качества,
типични само за този вид мислене.
В структурата на творческата личност
участват сложни компоненти, като въображение и воля, оригиналност, плавност, вариативност, интуитивност в мисленето. Това са отделни качества на мисленето, които, от една
страна, се възприемат като иманентна характеристика на творческото мислене, а от друга,
предават неповторимостта на отделната лич68
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ност. Творческите способности на човека са
съвкупност от мисловни и личностни качества,
които благоприятстват откриването на нови
начини за решаването на поставени в теорията
и практиката задачи.
При анализирането на креативното мислене се откроява неговата отличителна черта,
която е специфичната фаза “инсайт” (озарение,
прозрение, спонтанно отразяване на връзки,
отношения, зависимости в следствие на продължителна и съзнателна човешка дейност).
Децата и креативността в училище
Креативността е начин на живот. Да си
креативен означава да си нетрадиционен. Самата креативност е функция на ума, която е
трудна за обяснение и дефиниране. Съществуват два различни начина за мислене, по- точно
за разрешаване на дадени проблеми и те са:
конвергентното и дивергентно мислене. При
първият се характеризира с използване на наличните знания и опит за справяне с проблема.
Определяща черта е логическото мислене. Този
тип мислене е характерен за възрастните. Дивергентното мислене търси новите и необикновени решения. Креативните хора използват
този тип мислене, характерен най- вече за децата, при който те се освобождават от знания и
някакъв натрупан вече опит. Дивергентното
мислене е толкова типично за децата, защото
те не притежават достстъчно познания за света.
В забързаният ход на живота на съвременното общество, едни от най- изявените педагози, Рон Кларк и Хенри Плакроуз представят в
своите книги различни нетрадиционни практики при обучението на деца. За тях процесът на
обучение не е свързан само с научаването на
определени предмети, по- скоро те поставят за
основа на своята работа превръщането на децата в личности, способни да изграждат свое собствено мнение и да го изказват. Двамата педагози си поставят за цел нещо нехарактерно до
този момент и то е да събудят кретивността на
всяко дете и да го насърчат към това да покаже
творческия си потенциал. Нещо на практика
почти невъзможно, предвид залегналите вече
методи на преподаване и именно затова, Кларк
и Плакроуз са истински новатори по отношение на това да извадят на преден план найдоброто от всяко дете.
В книгата на Рон Кларк „55 златни правила” се показва, как чрез малките жестове към
своите ученици един учител е способен да преТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

върне учебния процес в нещо забавно и интригуващо. Чрез нетрадиционните си методи на
преподаване и отношение към децата като към
големи, той дава усещането на децата за свобода. Всеки порив на дете да покаже уменията
си в дадена област са посрещнати с усмивки и
ръкопляскания и от съучениците, което допринася за една хармонична среда на работа, както
за учителя, така и за учениците. Дори в проблемните деца, Рон Кларк успява са събуди желание да се изявят. Всяка инициатива на децата
е щедро възнаградена с домашни сладки.
Именно малките жестове отличават добрите
учители от най- добрите, защото вторите изцяло посвещават живота си в името на изграждането на личността на децата. С помощта на 55
правила, стриктно спазвани, Рон Кларк се
опитва и успява да изгради доверие към себе
си от страна на възпитаниците си. Кларк е един
от тях, неделима част от живота и детството
им, не позволява децата и за миг да се отделят
от поставените цели. По този начин децата го
допускат до себе си, върват му, което е една
добра основа за тяхното израстване. Той се
интересува от всяко дете, обръща внимание на
всяка дарба, на всичко, което се случва около
децата. А какво повече му е необходимо на
едно дете, за да развива своя потенциал?
Според Плакроуз съществуват някои особености на детското поведение, които често биват
пропускани както от учителите, така и от родителите. Особености, които оказват влияние за
изгравдането на личността, на културата на
децата.
Първата, залегнала особеност е, че „ децата
се движат”. Децата изучават света около тях
чрез тялото и сетивата си. Необходима им е
свобода, за да изследват света, да правят някакви открития за хората, дори за самите себе
си, което според Плакроуз е почти невъзможно
в традиционните класни стаи. Всичко в тях е
лишено от каквато и да е капка въображение и,
прекарвайки голяма част от деня си там, детето
започва да свиква със сивия свят, който няма
нищо общо и шарения свят навън.
Втората особеност е, че „ децата са любопитни”. Именно любопитството лежи в основата на тяхното развитие. За тях света е толкова
интересен и въпросите за него валят, степента
на любознателност в децата непрестанно расте.
Следващата особеност е, че „ децата разговарят”, задават въпросите си и изказват впечатленията си за заобикалящия ги свят. Плакроуз
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казва, че „думите са средство за интерпретация”. Когато на детето се отнеме възможността
да изказват идеите си, тяхното интелектуално
развитие закъснява.
Четвъртата, залегнала особеност е, че „ децата са отговорни”. Плакроуз не счита, че децата са безотговорни и, че се нуждаят от авторитарна дисциплина. Английският теоретик
смята, че децата са не по- малко отговорни от
възрастните, разбира се на базата на своите
задължения. Според него детето може да се
научи на отговорност, само когато му се даде
възможност да го направи. Напълно грешен
подход е децата да се предпазват от поемането
на отговорност, защото това би довело до
проблеми във възпитанието им.
Също така „ децата се нуждаят от сигурност”.
Детето има нужда животът му да е изграден от
здрави взаимоотношения, които стоят в основата на сигурността. Децата трябва да познават
учителя си, да си сигурни в него, да му вярват.
Една от основните особености е, че „ децата са ентусиазирани”. Децата не се раждат
отегчени. Според Хенри Плакроуз децата нямат търпение да се потопят в живота, но много
често в детските очи през годините в училище,
то става все по- скучно и безинтересно. Именно, за да не се губи интереса, училището трябва да набляга на нетрадиционното, например в
подредбата на стаята, в отношенията с децата и
техните родители.
И седмата особеност е, че „ децата имат богато въображение”. Всяко дете, всеки човек е
творец. А детската фантазия е неизмерима.
Много често възрастните правят грешката да
поставят граници на детското въображение и
фантазия. Неавторитарният стил на поведение
дава на детето възможност по- успешно да се
изразява не само чрез думи, но и чрез движение, танц и... креативни дейности. Според
Плакроуз учителите и родителите трябва да се
опитат да приемат децата като сътрудници,
които имат своята уникалност.
Групова работа на учениците
В обучението в началните класове могат да
се използват някои от следните интерактивни
методи: мозъчна атака, проекти, групова работа, сюжетни игри, учебна дискусия и др.
При груповата работа учениците общуват
непринудено, обменят информация, разширяват кръгозора от знания, разкриват алгоритъм
за решаване на определена задача, но най-вече
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се развива речта и се формира речева култура.
Променя се и позицията на учителя. Той вече
не е „съдник”, а добронамерен „консултант”,
който организира, стимулира, подпомага познавателната дейност на малкия ученик.
При груповата работа класът се разделя на
групи и всяка група работи по определена (еднаква или различна за всяка група) задача. Когато се обособяват групите в една паралелка, е
добре да се спазват определени условия:
1. Групата да е с оптимален брой ученици,
така че да може да се проведе дискусия, да има
разнообразие от мнения, но и да има време
всеки да участва в работата на групата.
2. Всеки ученик в групата може да има определена роля (говорител, производител на
хипотези, „доставчик” на примери и др.). Добре е ролите да се сменят, за да се работи върху
всички аспекти на комуникацията.
3. Да се работи и с хетерогенни (различни
по успех, пол, общо интелектуално ниво, равнище на комуникативна компетентност и др.),
и с хомогенни (еднакви по един или всички
посочени показатели) групи.
4. Да има както постоянни, така и групи с
променлив състав.
5. При сформиране на групата учителят да
се съобразява и с предпочитанията на учениците за групови партньори. Ако в групата се проявява враждебност или дискриминация, периодично да се променя съставът.
6. Груповото решение да се представя не
само от лидера, а от всеки един член на групата. Така всеки ще трябва да участва в обсъждането, да е наясно с изпълнението на задачата,
същевременно ще се учи да поема отговорност
и ще осъзнава своята значимост.
Груповата работа намира все по-широко
приложение в обучението . Когато се спазват
изброените по-горе условия и е налице подходяща мотивация на учениците, могат да се преодолеят редица слабости на образователновъзпитателния процес, защото добре мотивираните ученици са по-целенасочени и оптимистични.
Активизиране и развитие на творческото мислене
Педагогически условия за стимулиране
на креативността
За целенасочено развитие на творческите
способности е необходимо създаването на подходяща среда, благоприятна атмосфера. Въз
ТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

Национална конференция с международно участие „Образователни технологии 2019“
основа на многобройните изследвания върху
условията, в които протича творческият процес, се извеждат най-важните изисквания към
планирането и провеждането на креативното
възпитание и обучение.
На първо място, креативността се проявява
при отсъствие на заплаха и принуда от страна
на обкръжението. В противен случай личността се бои да изразява свободно своите идеи.
Наличието на принуда и заплаха не се разбира
само в тесен смисъл като налагане на строги
ограничения и санкции при нарушаването им, а
в по-широк контекст - като изискване и - съответно - стремеж да се дават само „верните”
отговори, като страх от грешки, които може да
се оценят от околните като глупави или смешни. Ето защо, за да поощри проявата на творчество педагогът преди всичко трябва да създаде подкрепяща, свободна и непринудена обстановка. У децата следва да се утвърди убеждението, че креативните задачи нямат единединствен верен отговор, че всяка, дори и найнеобичайната идея, може да се окаже ценна.
Важно условие за установяването на благоприятна атмосфера е преживяването на успех, а
също и радост от постиженията и от самия
процес на творчеството. Това предполага педагогът да изразява положителното си отношение
към нестандартните идеи, да осигурява възможности децата да се порадват на продуктите
от дейността си и да ги споделят с другите.
Второто изискване към организирането на
творческото възпитание се отнася до премахване на строгите ограничения във времето за
решаване на креативните задачи. Нужно е време, за да се достигне до творчески идеи. Установено е, че оригиналните отговори често се
раждат не на първите стадии от генеративния
процес, а след известен период, необходим за
преодоляване инерцията на мисленето и репродукцията на наличния опит. Следователно,
поставяйки творческа задача, педагогът трябва
да осигури време на децата да актуализират и
споделят наличните си представи; по-нататък,
на базата на тяхното комбиниране и модификация, те ще се насочат към нови идеи.
На трето място, мотивацията за решаването
на креативните задачи се определя от равнището на тяхната трудност. Ако са прекалено лесни, те не се приемат като предизвикателство,
не изискват изнамирането и овладяването на
нов способ за решение; ако пък задачите са
прекалено трудни и децата не могат да се спраТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

вят сами с тях, те губят чувството, че постигат
нещо и съответно се демотивират. Поради тази
причина се препоръчва използването на задачи,
които са умерено трудни. Те следва да са изпълними, но докато ги изпълняват, децата
трябва да практикуват уменията, които имат.
Заключение
В днешния свят всеки има нужда някой да
му обърне внимание, да оцени дарбите му, но
най- голяма нужда имат децата. На базата на
теориите на Кларк и Плакроуз си давам сметка
колко важно е да се отделя внимание на всяко
дете, на всеки човек, на всеки детайл.
Стимулирането на нестандартността и креативността в обучението допринасят за развитието и създаването на условия за проява на
творчество, преодоляване на стереотипните
репродуктивни методики на работа, , както и
цялостното развитие на личността.
Поддържането и развитието на творческата
сила е най- важната задача на педагозите.
Творческите импулси са важни, защото създават силна мотивация в децата да се развиват.
Развитието на креативното мислене е важно и
необходимо, защото то е творчество, то е сила
на мисълта. Креативност има само тогава, когато ученето и удоволствието са взаимосвързани.
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ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Петър В. ПОПОВ, Ваня В. ТОДОРОВА , Костадин Д. РАШЕВ
АНОТАЦИЯ: Връзки с обществеността е сравнително нова наука и професия за нашата страна. През последните няколко години е въведено това ново обучение в няколко университета, също така има и доста средни училища, в който се изучава тази специалност. Доста специалисти, които в практиката си изучават само найсъщественото за връзките с обществеността, масово навлизат в политиката, икономиката, света на спорта дори и в културният живот, но нека не се залъгваме, че
фактът за разбирането за същността и функциите на тази професия, за възможностите на влияние в обществото са доста неправилни. С натрупването на практически опит се поставят основите на българските традиции в областта и науката
„връзки с обществеността”.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: връзки, общественост, икономика, управление, въведение.
INTRODUCTION TO PUBLIC RELATIONS
Petyr V. POPOV, Vania V. TODOROVA, Kostadin D. RASHEV
ABSTRACT: Public relations is a relatively new science and profession for our country.
Over the past few years this new training has been introduced in several universities, and
there are also quite a few secondary schools in which this specialty is studied. Many practitioners who only study the essentials of public relations enormously embark on politics, economics, the world of sport even in cultural life, but let us not be deceived that the fact of understanding the nature and function of this profession , about the possibilities of influence in
society are quite wrong. The accumulation of practical experience sets the foundations of the
Bulgarian traditions in the field of "public relations".
KEYWORDS: relations, public, economy, management, introduction.
Въведение
Връзките с обществеността включват разнообразни програми, предназначени да лансират или да защитят имиджа на компанията или
на отделните й продукти. Маркетинговите
връзки с обществеността често се използват за
подкрепа на корпоративната или продуктовата
промоция и изграждането на имиджа. Те могат
да повлияят на информираността на обществото на многократно по-ниска цена от рекламата
и често са по-достоверни.
Специфична система за организация и управление на социалната информация, за да
формира целенасочено мнение на обществеността или на определени целеви групи в една
или няколко държави.
Всяка стопанка единица, като информира
често за своята работа, упражнява въздействие
върху конкретната част от потребителите и
постепенно изгражда за себе си обществено
мнение и авторитет. Съобразявайки се с положителното, което разкриват чужди и наши авТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

тори, определящи същността и съдържанието
на понятието връзки с обществеността, може
да се каже, че те са комплексна дейност, която
по същество включва: производството, придвижването и управлението на конкретна социална и икономическа информация, организацията по издаването на някои основни видове
средства за масово въздействие, договорните
отношения, личните контакти, деловото гостоприемство, отделни средства на индиректната публицистика и пр., използвани от стопанското предприятие, за да въздейства върху отделни целеви групи или цялата общественост в
една и повече страни с цел да си създаде авторитет и доверие, и да подобри своите икономически резултати. В тесен смисъл Връзки с обществеността са преди всичко информационна
дейност за създаване и утвърждаване на добро
обществено мнение, необходимо за успеха на
всяко стопанско предприятие. Днес връзки с
обществеността съществуват обективно и осъществяват най-доброто взаимодействие между
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производството и търсенето във възпроизводствения процес.
Като се разкрива същността и съдържанието на връзките с обществеността се стига до
извода, че те са важна дейност, обединяваща:
- създаването, утвърждаването и разширяването на връзките на стопанските предприятия с обществеността, използвайки голяма гама
от средства и форми за осъществяването им;
- разработването на научно-обосновани
планпрограми от мероприятия за контактуване
и взаимно разбирателство между ръководството на стопанското или социалното предприятие
и цели формални групи от хора – общественици, политици, журналисти, публицисти, изтъкнати специалисти и много други, формиращи
по невидим и неуправляем начин общественото мнение.
Връзки с обществеността имат задачата да
показват позитивното, успехите и постиженията на своя създател, организатор и ръководител, без да се спестяват допуснатите слабости и
неприятни прояви. Хората се обработват, за да
бъдат психологически подготвени и спокойно
да приемат и хубавите, и лошите новини.
Ежедневната практика постоянно доказва, че
лошите новини са “добри” и по-ефективни новини, докато добрите новини, макар и да не се
оценяват като лоши, те не се смятат за ефективни. Обикновено хората приемат с интерес
новините, свързани с насилие, грабежи и злополуки, понеже същите предизвикват поголяма емоционалност – страдание, съжаление,
възмущение или страх в съзнанието им. Точно
обратно – новините за успех, щастие или благополучие почти не се забелязват, те не оставят
трайни следи и затова бързо се забравят. Това
обстоятелство задължава специалистите, занимаващи се с дейността Връзки с обществеността да не икономисват нито лошите, нито добрите новини. Знае се, че доверие се печели с
вярна и точна информация, с факти и достоверни данни.
Възникване и видове връзки с обществеността.
Връзки с обществеността утвърждават и
разширяват дейността си сравнително късно –
едва след индустриалната революция и особено през етапа на концентрацията и централизацията на капитали в промишлеността и търговията в САЩ. Крупните американски фирми –
обединения, корпорации, концерни, картели и
ТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

други, наемали образовани младежи, специализирали се в разработването на рекламни
средства и в организирането на рекламни и
пропагандни акции. За предмет на рекламата
тези специалисти са използвали главно стоките
и услугите, изтъквайки предимно технологиите
на производството, начините на разпределение,
транспортиране, пласиране и предоставяне. По
това време отношението към работническите
злополуки и стачките е било частно дело, с
което се занимавали само отделните компании.
Във връзка с тези събития тяхната политика не
се е ръководила от мнението и настроението на
американското общество. С появата на публичния фронт на големия американски журналист Айви Ли нещата на обществената сцена
започват коренно да се променят.
В началото на века каменовъглените мини
на САЩ били разтърсвани от работнически
вълнения и стачки. На журналиста Ли била
възложена задачата да подобри отношенията
между работодателите, от една страна, и обществеността, информирана от печата, от друга
страна.Той е първият сътрудник на мощна
компания, който започва масово да използва и
раздава материали на вестници и списания за
дейността й. Опитът на Ли излиза извън границите на САЩ и широко се разпространява във
Великобритания, Франция, Италия, Испания и
други страни. Постиженията на Ли го поставят
на първо място, основоположник, теоретик и
практик в създаването и развитието на Връзки
с обществеността. Те обединяват средства и
форми, които използват за осъществяване на
двустранна информационна връзка между материалната сфера, от една страна и обществеността, от друга страна, протичаща в рамката
на националните граници и извън тях.
В периода между двете световни войни се
разработват редица методи за информиране на
обществеността, които и сега се прилагат в
практиката. След Втората световна война се
създават благоприятни условия за развитието
на дейността Връзки с обществеността. Сега те
се използват многостранно както от частните
компании, националните и транснационалните
конгломерати, така и от държавните учреждения, благотворителните организации и други, с
цел да се установи и поддържа взаимно разбирателство и обществеността като цяло или с
нейни отделни съставни целеви групи.
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Видове връзки с обществеността
От специализираната литература са известни много видове Връзки с обществеността,
отличаващи се помежду си по различни признаци. Това богато разнообразие на техните видове се дължи преди всичко на стремежа, не
само да се разкрие ролята и значението им, но
и да се представят като много полезни, безусловно необходими и заемащи важно място в
икономическата политика на всяко предприятие.
В зависимост от поставените цели:
Вътрешните видове Връзки с обществеността имат за цел да развият хармонични отношения между собствениците – владетели на
дълготрайните активи, ръководителите и работниците. Работниците-изпълнители биват
постоянно информирани по проблемите и плановете за развитието на предприятието, за да се
утвърди в съзнанието им фирмено уважение и
всеотдайност към труда.
Чрез така наречените външни Връзки с
обществеността стопанското предприятие се
стреми да разшири и укрепи своите отношения
с обществеността, като използва най-вече
средствата на печата, връзките си с клиентите,
производителите, бизнесмените, посредниците,
транспортьорите, радиото и телевизията като
комуникатори.
Връзките с обществеността, осъществявани
в рамките на националните граници или извън
тях, се подразделят на два подвида: национални и международни. За национални връзки с
обществеността се говори, когато използваните
средства са насочени за въздействие върху населението, живеещо в цялата страна. Обикновено те засягат отделни части на страната, целеви групи в различните селищни системи,
райони или се отнасят до цялото население.
Главно чрез средствата на Връзки с обществеността сред населението се формира представа
за производството на предлаганите стоки и
услуги в страната. В случаите, когато стопанското предприятие използва средства на Връзки
с обществеността извън граница, тогава мероприятията се отнасят до така наречените
международни Връзки с обществеността. Но и
националните и международните връзки с обществеността, имат еднаква цел: да обработват
и спечелят общественото мнение вътре в страната и извън нея.
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Според функционално-целевия си признак
Връзките с обществеността се подразделят на
лоялни и нелоялни.
При лоялните се цели да се представи стопанското предприятие откъм позитивната си
страна, а именно: процъфтяващо, авторитетно,
стабилно финансово, популярно, неговата стокова продукция или предлаганите услуги са с
високо качество, получили са признание сред
специалистите, има отзиви за спечелени награди на международни изложби, борси и т.н. Лоялните Връзки с обществеността се ръководят
преди всичко от собствените си постижения и
реномето, което са постигнали.
Нелоялните Връзки с обществеността се
използват с една единствена цел – да увредят
престижа на конкурента – близък или далечен.
Обикновено се правят опити да компрометират
ръководителите на конкуренцията, като се използва невярна информация, увреждаща доброто име на стоката или услугата.
Съобразно времетраенето на използваните
мероприятия и средства в практиката са известни три вида Връзки с обществеността: постоянни, частични и “ад хок”(по повод).
Постоянни Връзки с обществеността се
наричат тези, на които не се прекъсва изпълнението на мероприятията, включени в програмата на кампанията за спечелване на общественото мнение. Кампанията на постоянните
Връзки с обществеността продължава наймалко 5 години, за да могат действително да се
постигнат известни успехи на въздействие сред
обществеността. Освен това се изисква де се
поддържат по-дълго време почти еднакви и
сходни средства на Връзки с обществеността,
за да се улесни възприемането им от целевите
групи, за които са предназначени.
Към частичните Връзки с обществеността се включват извършените само някои операции, необходими на отделен клиент. Тогава
той не търси услугите на специална агенция по
Връзки с обществеността, а ползва по избор
нейни мероприятия или средства, които смята,
че ще му бъдат полезни – информация, марки,
модели или идеи, които й заплаща след получаване. Частичните Връзки с обществеността
сега се прилагат широко в материалното и нематериалното производство.
Връзки с обществеността “ад хок”
включват особени събития, случаи и поводи,
непланирани и непредвидени за организиране
и провеждане. Обикновено такива събития
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представляват интерес за комуникатора и затова последният ги прави достояние на обществеността и определени среди от населението.
Според обхвата на получателите, върху които се цели да се въздейства, Връзки с обществеността се подразделят, както следва: за цялата общественост, за отделните нейни съставни групи, или за техни по-малки подразделения. В специализираната литература на
развитите в икономическо отношение страни
има по-голямо детайлиране на видовете Връзки с обществеността, което е съобразено с интересите на потребителите, върху които ще се
влияе. По-известни са: за персонала на стопанското предприятие, връзките с контрагенти,
партньори, посредници, дистрибутори, консуматори и много други.
В зависимост от териториалния им обхват
Връзките с обществеността се класифицират
така: местни (локални), национални, задгранични и международни. За международния
туризъм, например, голяма роля и значение
имат задграничните и международните връзки
с обществеността, влияещи активно за привличане на чуждестранни туристи за нашата страна. Всички останали функционират в рамките
на националните граници и въздействат върху
цялата общественост и отделните нейни целеви
групи.
В теорията и практиката са известни още
много видове Връзки с обществеността, като за
класификацията им са използвани и други критерии.

мирайки за новостите в продуктите чрез голям
брой пазарни агенти, промоцията съдейства за
развитието на пазара.
От всичко казано дотук можем да обобщим, че Връзките с обществеността са набор
от дейности, които са пряко свързани с маркетинговата функция във фирмата – публичност,
спонсорство, връзки със средствата за масова
информация.
Връзките с обществеността са функция на
управлението за отъждествяване политиката на
фирмата с обществените интереси, допринасящи за формиране на благоприятни условия за
комуникация, разбирателство, одобрение и
сътрудничество между организацията и нейната публика.
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Заключение
Съвременният маркетинг изисква доста повече неща от разработването на добър продукт,
определянето на привлекателната цена и осигуряването на достъпа на целевите потребители до него. Компаниите трябва да комуникират
с настоящите и потенциални заинтересовани
страни, както и с публиката като цяло. Структурата (миксът) на маркетинговите комуникации се състои от пет основни вида: реклама,
стимулиране на продажбите, връзки с обществеността (ПР) и разгласата, лично продаване и
директен маркетинг.
В заключение следва да се посочи, че маркетинговите връзки с обществеността са само
едно от направленията на бизнес комуникациите. Маркетинговите комуникации, от една
страна, са важно средство за позициониране на
продукта на пазара, а от друга страна, инфорТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

75

Национална конференция с международно участие „Образователни технологии 2019“
ГЪВКАВИ СОЛАРНИ КЛЕТКИ
Петър В. ПОПОВ, Ваня В. ТОДОРОВА , Костадин Д. РАШЕВ
АНОТАЦИЯ: Производството на електроенергия от слънцето е сред найактуалните направления в развитието на съвременната енергетика. Географските
условия на България обуславят ресурс от 1300 - 1500 kWh/m2 средногодишен лъчист
поток (количество лъчиста енергия за всички дължини на вълните, падащ върху единица площ от повърхността на страната).
Известно е, че с термина соларна клетка се означава фотоелемент, преобразуващ
светлинната енергия в електрическа, т.е. предназначен за работа като генератор на
електроенергия. Днес тази теория е подложена в известен смисъл на преразглеждане и има редица опити за изменения в тълкуването както на това, така и на още
други физични явления.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: гъвкави, соларен, клетки , материали.
FLEXIBLE SOLAR CELLS
Petyr V. POPOV, Vania V. TODOROVA, Kostadin D. RASHEV
ABSTRACT: The production of solar energy is among the most current trends in the development of modern energy. The geographic conditions of Bulgaria determine a 1300 - 1500
kWh / m2 average annual radiant flux (a quantity of radiant energy for all wavelengths falling on a unit of surface area of the country).
It is known that the term solar cell refers to a photoelectric element converting the light energy into an electric, i. designed to operate as an electricity generatorThe conversion factor
of this first solar cell was less than 1%. In 1921, A. Einstein received the Nobel Prize for his
theory of photovoltaic effect. Today, this theory is subject to a certain revision, and there are
a number of attempts to modify the interpretation of both this and other physical phenomena.
KEYWORDS: flexible, solar, cells, materials.
Въведение
Ефектът на пораждането на електрически
ток под действието на слънчевата радиация е
открит още през 1839 г. от Е.Бекерел, френски
физик и експериментатор. При осветяване на
електрод, потопен в електролит, той забелязал,
че силата на тока във веригата се увеличава.
През 1877 г. този ефект е наблюдаван и при
селена от Адамс и Дей. През 1883 г. е създадена първата селенова фотоволтаична клетка,
представляваща пластинка от селен, покрита с
много тънък слой злато. Коефициентът на преобразуване на тази първа соларна клетка е бил
по-малко от 1 %. През 1921 г. А.Айнщайн получава Нобелова награда за теорията си за фотоволтовия ефект. Днес тази теория е подложена в известен смисъл на преразглеждане и
има редица опити за изменения в тълкуването
както на това, така и на още други физични
явления. Да не забравяме, че от 1906 г., когато
Айнщайн обяснява за първи път теоретично
ТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

фотоефекта, до днес са изминали над 100 години, а научните изследвания навлизат все понавътре в тайните на материята. Непрестанното и все по-задълбочено изучаване на явленията и структурата на материята неминуемо ще
допълнят и може би в близко бъдеще коренно
ще изменят представата ни за същността и на
този ефект. Пример за такава интересна теория
е предложена от S.Sarg (Basic structures of
matter).
Като материали за фотоволтаични преобразуватели се използват:
– кристален силиций (c-Si) – 14 – 17 %
КПД при масово произвежданите клетки; достигнати са 24 % при лабораторни условия, но е
много скъп заради сложната технология на
производство;
– поликристален силиций (pc-Si) – 13 – 15
% КПД в серийно произвеждани клетки; достигнати са 18 % при лабораторни условия, поевтини от кристалните клетки;
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– аморфен силиций (a-Si) – опростена технология на производство, но не толкова ефективен; в лабораторни условия достига КПД на
преобразуване до 10 %, а в промишлените колектори – до 5 – 7 %; най-често се използва в
захранващите блокове на джобни калкулатори,
часовници и др.;
– галиев арсенид (GaAs) – полупроводников материал, използван предимно при концентриращите и спътниковите колектори с висока ефективност – 25 % КПД при обикновено
облъчване и до 30 % при концентрирано облъчване;
- кадмиев телурид (CdTe) – тънък слой от
този материал се нанася
чрез изпарение във вакуум; технологията
позволява снижаване на разходите при производството на такива елементи, има КПД на
преобразуване до 7 – 9 %;
– кадмиев сулфид (CdS) – използва се като
слой в комбинация със слой от меден сулфид
Cu2S; нанасят се последователно чрез пулверизиране върху стъклена подложка с последващо
херметизиране; теоретично може да се достигне КПД до 11 – 14 %;
– медно-иридиев селенид (CuIrSe2) – КПД
достига до 17 % при лабораторни условия, но
труден за производство;
– органични багрила, оформени като клетки
или цели панели; използва се стъкло, пластмаси
или метални листове, върху които се нанася
покритие от тези специални бои; КПД е ниско,
от порядъка на 3 – 4 %, бързо стареят и губят
свойствата си, евтино и бързо производство;
– наносоларни клетки – изградени от нанокристали, съдържащи между 100 и 100 000
атома всеки; нанасят се чрез щамповане или
боядисване върху твърди или гъвкави стъклени
или пластмасови повърхности; нисък КПД;
евтино и бързо производство.
Могат да се отбележат няколко основни
етапа в развитието на фотоволтаичните модули. Те са свързани с възможностите за увеличаване на ефективността им и намаляване на
цената със средства, които пряко съответстват
на развитието на науката и усъвършенстването
на различните технологии на производство
през годините.
Първа генерация
Това е производство на фотоволтаични
клетки от монокристален или поликристален
силиций.
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Втора генерация
В началото на 80-те години на XX век са
създадени първите тънкослойни фотоволтаични панели. Наричат се „тънкослойни” поради
използването на изключително тънки слоеве
(от порядъка на няколко микрометра) от полупроводников материал, нанесени един върху
друг с оформяне на проводими и отвеждащи
зарядите участъци. Използват се аморфен силиций, кадмиев телурид и др. Те са евтини и
надеждни. Масовите модели са с КПД до 10 %.
Има възможност от тях да се произвеждат почти прозрачни модули, които да се използват
едновременно като фотоволтаици и стъкла в
прозорците на големи обществени сгради. В
лабораторни условия на клетките от аморфен
силиций е достигнат КПД 13 %.
Усъвършенстването на технологията на тънкослойните фотоволтаични клетки позволява
да се изработват и гъвкави панели. С тях се
разширяват възможностите за монтаж и върху
неравнинна основа. Не са необходими стойки и
укрепване, като същевременно се улеснява
транспортирането и последващото качване
върху покривните конструкции, където се закрепват чрез залепване.
Типичен модел на гъвкав панел е PVL-68:
– мощност: 68 W;
– размери: L x W x D = 2849 x 394 x 16 mm.
Тънкослойни панели се произвеждат отскоро и в България от фирма „Соларпро” в гр.
Силистра. Избраната технология е тънкослоен
аморфен силиций – двупреходна структура,
отложена върху стъкло, а панелът представлява система стъкло-стъкло, ламинирани с EWA
фолио, без метална рамка. Очаква се годишният капацитет на тази линия да бъде около 18
MW.
Моделът е SP-43 и има следните параметри:
– мощност: 43 W;
– брой на клетките: 39;
– номинално напрежение: 45,2 V;
– маса: 12 kg;
– размери: 1245 x 635 х 16 mm.
Трета генерация
Много важна особеност тук е възможността за последователно нанасяне на слоеве с повишена чувствителност към различните части
от светлинния спектър. Така ефективността на
клетката се увеличава рязко. Получават се т.
нар. многопреходни соларни клетки.
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Произвеждат се фотоволтаични клетки с
широка комбинация от различни полупроводникови материали в слоевете на покритията, а
също и модули с оптични концентратори. При
първите целта е слънчевият спектър да се обхване възможно в най-голяма степен и да се
увеличи ефективността на преобразуване при
слабо лъчение. При модулите с оптични концентратори целта е да се използва по-малко
количество от скъпите полупроводникови материали, като светлината се уплътнява с евтини
пластмасови лещи или отражатели. Върху
клетка с размери от порядъка на 2 х 2 mm с
помощта на такива лещи се концентрира светлината от 700 до 1000 пъти по-голяма площ.
Така се постига максимално натоварване на
клетката и се икономисва скъп полупроводников материал. КПД в такива модули достига 35
– 40 %. Използват се полупроводникови материали от III – V група на периодичната таблица, например галиев арсенид GaAs. Очаква се в
близко бъдеще да се достигне КПД над 50 %.
Споменават се съвсем оптимистични пазарни
цени за съотношението цена за единица изградена мощност от порядъка на 0,20 $ / W.
Четвърта генерация
Подготвя се излизането на пазара на конструкции със смесено предназначение, т.нар. когенерация – генерира се електричество с фотоволтаични клетки и едновременно с това се
нагрява някакъв топлоносител – въздух, вода,
масло. Топлината идва от система, която охлажда интензивно фотоволтаичните клетки по
време на работа или слой, който поглъща инфрачервените лъчи от спектъра на слънчевата
светлина непосредствено преди тях, за да не се
загряват излишно. Тук конструкцията на панела е усложнена, но за сметка на това се постига
обща ефективност на преобразуването от порядъка на 80 %.
Всички тези генерации на различни по
конструкция и параметри модули имат своето
място в практиката. Масовото им производство
непрекъснато води до поевтиняване и усъвършенстване. През последните десет години обемът на производство нараства с 30 % всяка
година, а само за 2007 г. е отчетен 60 % ръст.
Те се използват съобразно с различните климатични условия на даденото място – първите са
по-пригодни за места с по-ниска пряка слънчева радиация, докато последните са найефективни при директно облъчване и задължи78

телно изискват прецизно следене на Слънцето.
Зоната, означена като „ Съвременен технологичен лимит ”, се отнася за кристалните фотоволтаични клетки. Нейният смисъл е в теоретичната обоснованост на невъзможността на
една кристална повърхност от даден материал
да преобразува повече от 29 % (за силиция) от
падналата върху него светлина в електрически
ток. Това е т.нар. зона на Shockley-Queisser.
Долната част на зоната „ Термодинамичен лимит ” има смисъла на максимално възможната
ефективност при облъчване на повърхност с
лъчение еквивалентно на 1 слънце, т.е. без
концентрация на светлината, а горната – еквивалентно на 46 200 слънца.
Освен все още ниския КПД, фотоволтаичните панели имат и още един много сериозен
недостатък, който трябва да се има предвид
при проектирането и използването им в слънчевите системи като основен или спомагателен
източник на електричество – пряката зависимост между температурата на клетките и тяхното КПД. С нарастване на температурата им
КПД намалява значително. Това важи особено
за летните месеци, когато и външните температури са високи, а загряването вследствие на
слънчевото греене е още по-силно. Например
промяната на температурата на силициевите
клетки от 20◦ С на 70◦ С води до спад на производителността им с 20 %, докато спадът при
тези от галиев арсенид е само с 8 – 10 %.
В каталозите на фирмите-производители
мощността на всеки модел фотоволтаичен панел се дава при температура на клетката 25◦ С,
облъчване от 1000 W / m² със светлина, която
има сходен спектър с дневната слънчева светлина, изминала през атмосферния въздух 1,5
пъти по-дълъг път от най-късия възможен.
Последното е т.нар. слънчев референтен спектър и се означава в каталозите като АМ (Air
Mass Spectrum); задава се като АМ 1,5
Друг съществен недостатък, свързан отново с намаляване на производителността, се
проявява при неравномерното облъчване на
модула или полето от модули вследствие на
частично засенчване от облаци или падащи
сенки от близки и високи обекти или сняг, листа и пр. Тогава част от клетките не генерират
електричество и са пречка и за останалите да
отдадат максимално възможното за момента.
При различните видове фотоволтаични панели
този недостатък се проявява в различна степен,
като най-нечувствителни към неравномерното
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осветяване са тънкослойните модули, а найчувствителни – тези от кристален силиций поради малката площ на клетката.
При свързването на много панели има различни начини за намаляване или компенсиране
на този недостатък. В самия панел има множество клетки. За да се избегне влошаване на
работата му вследствие на дефекти или неравномерно осветяване, на изводите на всяка
клетка има диод, който я шунтира, за да не
пречи на работата на останалите клетки, когато
тя не генерира достатъчно ток – това е т.нар.
байпас-диод. А ако е предвидено той да работи
във верига с успоредно свързани панели, на
положителния му извод се поставя диод, за да
не смущава работата на останалите панели, ако
е затъмнен или повреден. Нарича се блокиращ
диод. Използват се Шотки-диоди заради ниското им напрежение на отпушване
Американската компания Nanosolar е разработила нови соларни панели, които могат да
доставят електричество на цена по-ниска от
тази от тази на електрическата мрежа. Уникалната технология позволява соларните панели
да се произвеждат от тънко фолио покрито с
наночастици. Технологията на производство
наподобява печата при мастилните принтери.Цената на електричеството от тези панели
ще е едва 30 цента на ват .Те са леки, гъвкави и
пластични, а на всичкото отгоре използват само 1% от силиция, необходим за създаването
на тежките и твърди съвременни гъвкави соларни клетки.
Слънчевите клетки, направени по тази технология, биха били значително по-евтини от
съвременните фотоволтаични модули.Но заради лекотата си и гъвкавата структура, която им
позволява да се огъват като лист хартия, те
могат да се прилагат и по значително повече
начини. Трикът при новата технология се състои в това, че се полагат силициеви жички с
дебелина един микрометър, а след това полученият набор се вгражда вертикално в гъвкав
полимер. Така подредени, наборите от силициеви жички могат да улавят и предават около
96% от светлината при пикови условия. За създаването на наборите е необходим едва 1% от
силиция, който е нужен за изработката на конвенционален фотоволтаик.

ТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

Неочакван плюс на новата технология е това, че наборите от жички могат да работят успешно при „широк диапазон различни ъгли“,
т.е. могат да улавят светлината при почти всякакъв ъгъл на падане спрямо панела и ефективността му не зависи от възможностите да
бъде преориентиран. Изследователите са постигнали най-добри резултати чрез нанасяне на
антирефлекторно покритие върху крайчетата
на жичките. Те са пресметнали, че слънчевите
панели, изградени с тази нова технология, биха
постигнали ефективност около 17%. На фона
на ефективност от порядъка на 10 до 15 процента при съвременните фотоволтаични системи това е отличен резултат. Фирмата
SoloPower , счупи рекорд за ефективност на
соларни модули CIGS, а всъщност и няколко
пъти през последните няколко години.
Цената им е $ 2.20 на ват за гъвкави соларни клетки. При закупуване на твърди соларни
панели, изработени от метал и стъкло (или
пластмаса) може да струва $ 1 на ват.
Гъвкави CIGS SoloPower (мед индий, галий
селен) соларни клетки имат някои ясни ползи
за монтаж. Те могат да бъдат поставени върху
покривите, без да се прониква. Проникването е
скъпо и сложно изпълнимо, както и изграждането на монтаж на оборудване за слънчеви панели. Гъвкавите соларни клетки също може да
бъдат инсталирани върху неравни повърхности, много по-лесно в сравнение с типичните
твърди метални панели. Те се инсталира върху
повърхности, върху които би било невъзможно
монтиране на твърди метални панели.
За по-малки по мащаб проекти, които са до 500
кВт, панели SoloPower струва $ 2.95 на ват.
Заключение: В заключение фотоволтаиците мутират в последните години. Като търпят голямо развитие, но технологиите им на
производство са все още фирмена тайна и компаниите не огласяват подробности.
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МОРЗОВ КОД И SOS СИГНАЛ
Тодор Г. ГЕОРГИЕВ, Калоян С. МАРКОВ, Павел И. ИВАНОВ
АНОТАЦИЯ: Морзовата азбука е първият цифров код, който се използва за безжично прехвърляне на информация. Тя е система за предаване на букви посредством редуване на знаците "точка" и "тире".
SOS сигналът, създаден от морзовия код е официално признат за нов универсален
„зов за помощ“, но отнема години, докато бъде изцяло възприет.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: морзова азбука, SOS сигнал.
MORSE CODE AND SOS SIGNAL
Todor G. GEORGIEV, Kaloyan S. MARKOV, Pavel I. IVANOV
ABSTRACT: Morse code is the first digital code used to transmit information wirelessly. It
is a system for transmitting letters by alternating the semicolons and dashes.
The SOS signal generated by the Morse code is officially recognized as a new universal "call
for help", but it takes years to fully accept it.
KEYWORDS: Morse code, SOS signal.
Въведение
Морзовата азбука е първият метод за пренос на информация посредством използването
на предавател и приемник. Също така се е използвала в летището и в затворите. Първоначално телеграфията и радиотелеграфията използват именно нея. Доказано е че при съотношение сигнал-шум 3/1 човешкото ухо може
да възприеме предавания сигнал.
Така наречените "тире" и "точки" (както и
паузи, разделящи буквите). За единица време
се приема като продължителност на една точка. Продължителността на тирето е равна на
три точки. Пауза между символите в буквата една точка, между буквите в думата - 3 точки,
между думите - 7 точки.

Ако говорим за най-телеграфната азбука
(системата за кодиране на символи на къси и
дълги парцели за предаването им по комуникационни линии, известна като "морзовата азбука" или "морзовата азбука"), която се използва
сега, се различава значително от тази, която е
измислена през 1838 година. Морс, въпреки че
някои изследователи смятат, че Алфред Уейл е
негов автор - бизнес партньорът на Самюъл
Морс. Трябва да се отбележи, че изходната
таблица на "морзовата азбука" е поразително
различна от кодовете, които звучат на любителските банди днес.
Морзовият код е първият цифров начин за
прехвърляне на безжична информация.

Букви, цифри, пунктуационни знаци (международен стандарт)
ТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен
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Букви, цифри, пунктуационни знаци (кирилица)
На 24 май 1844 г. Самюъл Морз (17911872) успява да изпрати първото телеграфно
съобщение на морзова азбука. То пътува разстояние от 64 километра -от Вашингтон до Балтимор. Системата за предаване на букви посредством редуване на знаците "точка" и "тире"
предава първото съобщение, което гласи: "Ето
какво създаде Бог".
SOS сигналът
Всъщност SOS сигналът не означава нищо.
Но защо тогава използваме това съкращение?
Причината е проста - тази комбинация е много
лесна за запомняне. Дори децата я знаят. Ето
защо се е превърнал в универсален сигнал за
бедствие.

Разбира се, той не винаги е бил признат в
международен план. Преди това се е използвало съкращението CQD. И точно както хората
погрешно тълкуват SOS, така са смятали, че
абревиатурата CQD означава "ела бързо опасност" ("сome quickly - danger").
През 1906 г. сигналът CQD е променен на
SOS. През 1908 г. това официално става новият
универсален зов за помощ, но отнема години,
докато бъде изцяло възприет. Например, когато Титаник потъва, екипажът първо сигнализиТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

ра с CQD, но след като не получава отговор,
превключва на SOS.
Сигналът SOS е използван за пръв път от
германското правителство в правила за радиосъобщенията от 1 април 1905 и е включен в
Международната радиотелеграфна конвенция,
подписана на 3 ноември 1906. Влиза в сила на
1 юли 1908.
По асоциация с буквите, които образуват
абревиатурата, често неправилно се твърди, че
става дума за съкращение от английското Save
Our Souls ("спасете нашите души"), Save Our
Ship ("спасете нашия кораб") или други подобни.
Това са вторични тълкувания, причините за
приемане на тази комбинация от знаци е чисто
технологична.
В продължение на десетилетия благодарение на сигнала е спасен животът на десетки
хиляди хора.
Съкратен цифров морзов код
Повечето кодирани съобщения се предават
само като цифри, в групи по пет. Когато се
предават само цифри е допустимо да се използва т. нар. „съкратен цифров морзов код“, който пести време и увеличава скоростта на предаване на данните. При неговото използване е
задължително кореспондентите да имат договорена последователност от знаци, които се
предават по стандартния морзов код и ясно
обозначават началото и края на използване на
съкратения код в съобщението.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Тодор Г. ГЕОРГИЕВ, Павел И. ИВАНОВ, Калоян С. МАРКОВ
АНОТАЦИЯ: Компютърен „облак" – това е множество от взаимнозаменяеми физически машини – сървъри и др., чиито изчислителни ресурси са обединени с цел предоставяне на качествени и евтини „облачни“ услуги на широк кръг потребители. Тези машини най-често са разпръснати в пространството, но могат да бъдат и концентрирани в мощни изчислителни центрове. Компютърните облаци имат редица
предимства в сравнение с отделните компютри – по-висока надеждност, по-голяма
сигурност, динамичното разпределение на ресурсите между отделните клиенти и
др.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: облак, компютър, данни.
USING CLOUD TECHNOLOGIES IN THE LEARNING PROCESS
Todor G. GEORGIEV, Pavel I. IVANOV, Kaloyan S. MARKOV
ABSTRACT: A computer cloud is a set of interchangeable physical machines, servers, etc.,
whose computational resources are combined to provide quality and inexpensive cloud services to a wide range of users, these machines being mostly scattered in space, but can also
be concentrated in powerful computing centers.Computer clouds have a number of advantages over individual computers - greater reliability, greater security, dynamic allocation
of resources among customers, and more..
KEYWORDS: cloud, computer, data.
Въведение
Наличието на такива облаци с много голяма изчислителна мощност значително намалява разходите на отделните потребители, защото
им позволява да използват „тежки” по отношение на необходимите ресурси приложения чрез
леки и евтини преносими устройства като лаптопи, таблети, фаблети и дори – мобилни телефони. Естествено, за целта трябва да бъде осигурена постоянна широколентова връзка, необходима за пропускане на големия поток от
данни между облака и тези крайни устройства.
Съществуват 4 основни вида облаци:
Частен облак (Private Cloud)
Инфраструктурата на облака се притежава
или наема от една организация и се използва
само и единствено от нея. Частният облак означава вътрешнофирмена облачна инфраструктура, която консолидира ИТ услугите на
дадена фирма или организация, но не е достъпна за външни организации.
Общностен облак (Community Cloud)
Инфраструктурата на облака се споделя от
няколко организации и служи за поддържането
на специфична общност от потребители, които
ТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

споделят обща мисия, обща политика, общи
изисквания към информационната сигурност и
др.

Публичен облак (Public Cloud)
Инфраструктурата на облака се притежава
от една организация, която продава „облачни“
услуги на широката аудитория. Той също е
едно добро решение за фирмите, защото дава
възможност определена информация да бъде
не само достъпна за потребителите, но дава
83

Национална конференция с международно участие „Образователни технологии 2019“
възможност за ползването и от регистрирани
потребители. Така чрез IT решения се постигат
много добри мобилни приложения отнасящи се
до управление на работата с клиенти, което е
много ценно за фирмите.
Хибриден облак (Hybrid Cloud)
Инфраструктурата на облака е съчетание
на два или повече облака (частен, общностен,
публичен), които остават разграничими, въпреки че са свързани посредством стандартизирана или собственическа технология. Този тип
облачна технология дава възможност да се
хоства информация със значителна важност за
дадена фирма в частния облак, а друга, която
може да бъде достъпна до потребителите и
клиентите – в публичната част на облака.
Предимства на облачните технологии
- минимизиране на времето, необходимо за
всички формалности, свързани със записването
на кандидат-студентите;
- минимизиране на проблемите на системните администратори на университетите, свързани с лицензирането, актуализациите и управлението на различните софтуерни приложения,
понеже те ще бъдат поети от доставчиците на

ЛИТЕРАТУРА
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облачни услуги;
- намаляване на разходите на университетите за хардуер, софтуер и човешки ресурси
чрез активно и ефективно използване на изброените по-горе и сравнително евтини облачни
услуги;
- повишаване на степента на защита на информацията както на университета като цяло,
така и на всеки отделен преподавател, студент
и служител;
- повишаване ефектовността на учебния
процес чрез използване на съвременните комуникационни средства, включително облачните
видео конферентни системи;
- създаване на различни облачно базирани
образователни среди, вкл. лесно достъпни библиотеки, виртуални кампуси и др.
Заключение
Определено може да се каже, че университет, който активно ползва облачните технологии, ще бъде много по-привлекателен за сегашните студенти, които познават и ползват
тези технологии още от средното училище.
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СМАРТФОНЪТ - ВИРТУАЛЕН ПЕРСОНАЛЕН АСИСТЕНТ НА СТУДЕНТА
Тодор Г. ГЕОРГИЕВ, Калоян С. МАРКОВ, Павел И. ИВАНОВ
АНОТАЦИЯ: В стремежа си да променим съвременното традиционно образование и
да го направим по-атрактивно, използваме различни образователни технологии, като
едни от най-новите тенденции са смартфоните.
Това е възможност за трансформиране на смартфона от „противник“ в помощник
на преподавателя, чрез създаването на безплатно приложение, което да изпълнява
ролята на персонален асистент на студента.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: смартфон, студент, виртуален асистент.
THE SMARTPHONE - VIRTUAL STUDENT PERSONAL ASSISTANT
Todor G. GEORGIEV, Kaloyan S. MARKOV, Pavel I. IVANOV
ABSTRACT: In an effort to change modern traditional education and make it more attractive, we use different educational technologies, with smartphones being one of the latest
trends.
This is an opportunity to transform a smartphone from an "adversary" into a teacher's assistant by creating a free application that acts as a student's personal assistant.
KEYWORDS: smartphone, student, virtual assistant.
Въведение
Обучението винаги е било едно от найважните аспекти за прогреса на дадена нация и
на човечеството като цяло. През годините технологиите и практиките използвани за обучение се подобряват постоянно. Днес, в наше
време, във времето на интернет, обучението
разцъфтява и предполага стотици различни
начини за получаване на знания.
Добре известно е, че голям процент от
младите хора - ученици и студенти разполагат
с мобилни телефони, най-често - смартфони,
които те използват ежедневно и много интензивно. Изследванията показват, че този процент е около 85 и непрекъснато расте.
Може да се каже, че смартфонът и таблетът
са инструменти на дигиталното поколение. В
известен смисъл те са техни „другари“.
Освен за комуникация помежду си в телефонен режим, младежите използват смартфоните си и за общуване чрез социалните мрежи, за
„сърфиране“ из интернет с цел търсене на информация и т.н. Това, за голямо съжаление, се
прави и по време на час, което води до отклоняване вниманието на студентите и демотивиране
на преподавателите, и в крайна сметка - до рязко понижаване ефективността на занятията.
В някои азиатски държави (и не само в тях)
образователните институции решават този
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проблем сравнително просто - забраняват използването на мобилни телефони по време на
лекции и упражнения. Преди лекция всеки
студент е длъжен да настрои смартфона си в
тих режим и да го постави в съответното
джобче.
С решение на Народното събрание от
23.09.2015 г. и в България е забранено използването на мобилни телефони по време на учебен час.
Наистина, това е най-лесният начин да се
реши проблемът с мобилни телефони, но дали
е най-правилният в дългосрочен аспект? Не
бихме ли могли да ги „впрегнем“ в учебния
процес, включвайки ги като елемент на т.нар.
иновационни образователни технологии и така,
в крайна сметка, да повишим качеството на
този процес.
Една възможност за трансформиране на
смартфона от „противник“ в помощник на учителя и преподавателя, е създаването на безплатно приложение, което да изпълнява ролята
на персонален асистент на ученика и студента,
като дискретно и приятелски му помага и напътства както по време на учебния процес, така
и в свободното му време.
Идеята за виртуален асистент не е нова и се
прилага от много ИТ компании с цел повишаване на качеството на услугите, които те пре85
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доставят на своите клиенти. Някои от попопулярните виртуални асистенти са:
"Duer" - виртуален асистент на китайския
доставчик на уеб услуги Baidu;
”М" - виртуален асистент на потребителите
на Facebook messenger;
"BlackBerry Assistant" - виртуален асистент
на потребителите на мобилни устройства с
BlackBerry OS;
"Cortana" - виртуален асистент на потребителите на мобилни устройства с ОС Windows;
"Google now" - виртуален асистент на потребителите, използващи продукти на компания
Alphabet.
Но все още не са известни приложения за мобилни устройства, които
биха могли да изпълняват ролята на
виртуален персонален асистент на
студентите, а създаването и внедряването на такъв, е стъпка към гъвкаво,
адаптивно и качествено образование,
тъй като един такъв „асистент" ще
подпомогне както традиционното обучение,
така и обучението по всяко време и на всяко
място. Чрез преливането на тези две форми на
обучение и подпомагането им чрез виртуалния
асистент генериране на нови такива.
Виртуалният персонален асистент на студента би следвало да има следните възможности:
Основни: приложението да бъде платформено независимо, т.е. да не зависи от операционната система на смартфона на студента; да
може лесно да се „сваля“ от интернет; да не
влиза в конфликт, а да си „сътрудничи“ с другите приложения, инсталирани на смартфона;
да предлага на студента персонифициране
на асистента чрез отъждествяването му с действителна личност, герой от книга или филм,
или аватар; след въвеждане на факултетния
номер на студента да извлича от сайта на университета необходимата за функционирането
му информация, напр., разписа на учебните
занятия на съответната група; да предлага на
студента да посети виртуалната библиотека на
университета, за да се подготви за предстояща
лекция, реел. упражнение; при положителен
отговор от страна на студента, да го „отвежда“
до сайта на съответната дисциплина, а от там до конкретната лекция и упражнение и да визуализира съответната учебна единица, т.е. да
може да се използва за целите на мобилното
обучение; да предлага на студента да провери
86

знанията си чрез тестовата система на виртуалната библиотека; да напомня на студента за
предстояща лекция и упражнение и, при необходимост, да му показва пътя до съответната
зала; по време на лекция или упражнение да
служи като средство за даване на отговори на
въпроси с няколко възможни отговора, задавани от преподавателя на слайд в края на дадена
тема; след лекцията или упражнението да
предлага на студента да отговори online на
въпроси за това, как е проведено занятието и
каква е ползата от него; да съставя план-график
за работа върху курсов проект, работа или задача и да напомня на студента за наближаването на конкретен срок
Допълнителни: при поискване, да предоставя информация за университета, факултета,
катедрата, специалността и студентските общежития; да информира студента за възможностите за спорт, отдих и развлечение, като му
дава информация за:
предстоящи събития в университета; програма
на кината, театъра, операта и др.; чрез технологии за обемен на информация да предлага на
студента възможност за абониране за различни
информационни канали; да информира студента за метрологичната обстановка и да му дава
съвет за облеклото; да следи двигателната активност на студента и да го стимулира към такава.
Други: да позволява лесно и бързо надграждане на функционалните му възможности;
да уведомява студентите, които го ползват, за
наличието на нова версия и да позволява автоматично обновяване на приложението; да може
да се използва и от студенти с увредено зрение;
да може лесно да се пренастройва за използване в различни висши училища, вкл. и в различни държави; да използва рационално ресурсите
на смартфона.
Освен това виртуалният персонален асистент трябва:
 да има дружелюбен интерфейс;
 да използва приятелски изрази в диалога
със студента;
 да бъде настойчив, но без да е натрапчив и
досаден;
 да бъде адаптивен;
 да бъде бърз и надежден и др.

Създадено е уеб базирано приложение за
проучване мнението на студентите за модела
на виртуалния персонален асистент. Получените до момента мнения на студенти от България
и Китай са положителни.
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Използването на интелигентни агенти в
учебния процес е голямо предимство, което
позволява следене на навиците на студентите.
Това ни позволява индивидуален подход спрямо всеки студент – време за подготовка спрямо
бързината на възприемане на информация, целите и желаните резултати. Веднъж изграден
агентът се самообучава и приспособява спрямо
предпочитанията на студента, предлагайки
материали и съвети по начин, който да бъде
максимално полезен за студента.
ЛИТЕРАТУРА
1.https://www.counterpointresearch.com/devic
es/smartphones/
2. https://www.digitalalliance.bg/singlepost/2017/12/18/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D
0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82
%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
-%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5
%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B
0%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%8A%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82
%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%8
2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B
B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
3. https://duma.bg/viziya-za-balgariyan173315?go=news&p=list&categoryId=45
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ
Тодор Г. Георгиев
ТУ София, ИПФ – Сливен
Калоян С. Марков:
ТУ София, ИПФ – Сливен
e-mail: nqolak2@gmail.com
Павел И. Иванов
ТУ София, ИПФ – Сливен

ТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

87

Национална конференция с международно участие „Образователни технологии 2019“
ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
Цветелина Н. ИВАНОВА, Ваня В. ТОДОРОВА, Костадин Д. РАШЕВ
АНОТАЦИЯ: Глобализация е събирателен термин, обозначаващ серия от икономически, социални, технологични и политически процеси, проявяващи се във взаимовръзките и отношенията между отделните държави, организации и хора. По своята
същност промените са свързани с всеобщо разпространение и взаимопроникване на
идеи, капитали, технологии и културни особености на световно ниво. Процесът се
възприема като премахване на границите и разстоянията като фактор на развитие
в световен мащаб. Връзката между глобализацията и образователната система
поставя много актуални и важни за образованието проблеми, нуждаещи се от съответен отговор и по-добро решаване.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: глобализация, образувание , хуманизъм, управление, проблеми.
GLOBALIZATION OF THE EDUCATIONAL SYSTEM
Cvetelina N. IVANOVA, Vanq V. TODOROVA, Kostadin D. RASHEV
ABSTRACT: Globalization is a collective term designating a series of economic, social,
technological and political processes that manifest themselves in the interrelationships and
relationships between countries, organizations and people. By their nature, the changes are
related to the universal dissemination and interpenetration of world-class ideas, capital,
technology and culture. The process is seen as removing borders and distances as a global
development factor. The link between globalization and the education system puts many topical and important education issues in need of a corresponding response and a better solution.
KEYWORDS: globalization, education, humanism, governance, problems.
Въведение
Демократизмът като тактическо очертание
и насоченост би следвало да е второто основно
съдържателно направление на усилията в глобализиращия се свят, осигуряващи чрез образованието развитието и перспективната реализация на учащите се през Новия век. Основните параметри на това съдържателно направление биха могли да се откроят по-конкретно в
следните насоки:
- Чрез цялостната образователна и възпитателна дейност да се формира разбиране у детето за свободата като осъзната необходимост.
- Засилване на перспективната тенденция
за усъвършенстване природата на учебновъзпитателния процес чрез адекватната на него
дейност, при което този процес да се разбира и
осъществява не само и не толкова като въздействие, а предимно като взаимодействие
между субекти и то от две различни поколения,
без да се изключва водещата роля на учителя и
възпитателя. Но, което е много важно сега от
педагогическа гледна точка, логично е тази
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роля да еволюира по-адекватно, съобразно резултативността на протичането на учебновъзпитателиия процес.
Обективен критерий на мярата на тази резултативност е:
- Изграждането и осъществяването на учащите се като автономни личности, като активни разумни субекти на собственото си
битие.
- Екологическата идея е третата по значимост и необходимост в условията на глобализирашия се свят съдържателна насоченост в
образователно-възпитателния процес, ориентиран към жизнеутвърждаващо развитие и реализация на младото поколение през XXI-ви
век.
- Осигуряване на необходимата превантивна екологическа култура у бъдещите млади
родители.
- Екологичното образование и възпитание
на самите деца би следвало да се оценява и
осъществява като необходимо условие и предпоставка за тяхното нормално развитие не само
88
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като обекти, а и като екологически субекти на
перспективна реализация.
Първият проблем се отнася до глобалната съдържателна насоченост на образователно-възпитателния процес.
Тук биха могли да се очертаят няколко основни съдържателни идеи:
- Хуманизмът като стратегическа съдържателна насоченост с конкретни параметри:
- Високо ценене на човека като Хомо Сапиенс;
- Зачитане на личното му достойнство на
човека, независимо от неговите национални,
политически, етнически, верски, полови и други принадлежности;
- Осъществяване на творческия потенциал
на човека;
- Свобода, равенство, солидарност, толерантност, обща отговорност.
Вторият проблем, който заслужава внимание, се отнася до релацията „образование
- възпитание”
Във връзка с това, специално заслужава да
бъдат отбелязани формулираните на национално равнище в Япония три главни цели на възпитанието и образованието на XXI-ви век възпитание на открити и великодушни сърца и
глави, силни умове, с плодоносен креатпвен
дух; възпитание на самоопределящ се дух и
характер, които са ориентирани към общността;
възпитаване на такива японци, които да живеят
като членове на световното общество.
Аналогично внимание и място се отрежда
на възпитанието при образованието и в съвременна Франция, която в условията на днешната
глобали- зация е една от европейските страни,
най-достойно съхраняващи своята езикова и
друга културно-национална идентичност.
Третият проблем, който заслужава внимание в условията на съвременната глобализация в контекста на образованието, е
свързан с необходимостта от по-рационална
симбиоза на Изтока и Запада.
Разбира се, че в условията на глобализиращия се свят нашето образование ще трябва да е
отворено за всичко ценно от Запад, както и за
всички постижения в света. Влизането ни в Европейския съюз ще създаде още поблагоприятни условия за това. Но глобализацията ще ни даде толкова повече в тази област,
колкото по-добре съумяваме да съчетаваме идващото отвън със силните ни просветни традиции, развивайки по-нататък. Може би еднакво
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вредни са обаче както затвореността ни за чуждото, така и апологията му, водеща до самоподценяване, губейки реалност за своето. А в това
отношение ние сме допускали и в миналото,
допускаме и сега увлечения и грешки. Много ни
се иска да не ги допускаме и в бъдеще.
Четвъртият проблем, който е от съдбовно
значение за тази социална сфера, се отнася
до водещия субективен фактор в системата
на образованието - учителя.
Обективният фактор, материалното битие
на училището и учителите сега у нас не са решени добре. Промените в това отношение, разбира се ще настъпят най-вече като функция на
икономическия статус на обществото и държавата ни. Активната позиция на учителите и просветните дейци за тези промени в демократичното ни общество има своето естествено и много важно място.
Първостепенна е ролята, със съответните
на нея функции на учителя като педагогически
субект. Някои по-специални анализи и заключения от тях, относно реформирането на образованието в редица напреднали страни потвърждават всеобщия извод, че качеството на учителя е най-важно за характера на учебновъзпитателната дейност и се вземат различни
мерки за усъвършенстването на подготовката
му. Ориентацията на тази подготовка е към
стандартизиране при отделните групи учители
и различните видове и степени училища.
По своята същност настоящият проблем
изисква да се разгледат както теориите за образованието, разгледани през призмата на глобализма, така и различните измерения на глобализацията.
В най–общ план се открояват следните
измерения:
Икономическо. Всъщност явлението „глобализация” е резултат от световната икономическа и финансова интеграция. Интернационализира се производството на стоки и услуги,
пазара на работната сила, банковата и финансовата система;
Политическо. Първата половина на ХХ
век се характеризира с това, че традиционните
междудържавни отношения бяха обусловени
от стремежа на всяка страна да защитава националните си интереси и идеали, Технологично.
Една от водещите причини за огромния човешки напредък, която прави възможно явлението
„глобализация” е развитието на модерните
технологии. Основните направления, в които
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се реализира съвременния технологически
напредък са генетиката, биотехнологиите,
микроелектрониката, търсенето на нови енергоизточници, но на първо място са комуникациите.
Екологическо. Основните елементи на
неживата и живата природа в своето единство
са факторите и средата, от която зависи човека
като биологично същество. Глобализират се
обаче и множество проблеми, които трябва да
се решават в световен мащаб, като Престъпността, екологията, Демографски проблем,
Миграцията, Икономически дисбаланс, Болестите.
Образователен. Глобализацията води до
концентриране на високо образовани хора в
най-развитите страни и „обедняване” на бедните откъм качествена работна ръка. От тази
гледна точка на образованието започва да се
гледа като на едно от решаващите направления, които стоят в основата на постигането на
стабилен и сигурен свят.
Образованието е едно от основните човешки права, включени във Всеобщата декларация
за правата на човека, приета от Общото събрание на ООН на 10.12.1948 г., както и в Конвенцията на ООН за правата на детето от
20.11.1989 г. Образованието е целенасочено и
организирано взаимодействие на човек със
социализиращите фактори (контролирани –
семейство, училище и стихийни – медии, „улицата”), в специално създадени материалнотехнически и/или психолого-педагогически
условия (система от възгледи, отношения и
иституции). В неговия ход се усвоява социален
опит, посредством който децата (както и възрастните) опознават себе си, развиват умения и
усвояват основни знания. То трябва да започне
в ранно детство и в различни форми в зависимост от ситуацията, но винаги с участието на
семейството и местната общност. То е процес и
резултат от въвличането на детето в обучение и
възпитание, който развива желание и разкрива
възможности за саморазвитие през целия живот
в трите измерения – етично и културно, научно
и техническо, икономическо и социално.
Глобализацията и свързаната с нея консолидация на световното образователно пространство може успешно да се развива само при
наличие на благоприятна международноправна среда. Организацията, която има правомощия да разработва международни правни
актове, с глобален и регионален характер в
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областта на образованието, науката, културата
и информацията е ЮНЕСКО. Съществуват
глобални противоречия, които трябва да бъдат
преодолени чрез образованието:
- Между глобалното и локалното – можем
да сме граждани на света, но без да забравяме
корените си, културата си;
- Между традиции и съвременност – приемайки новостите, не означава, че трябва да
забравим традиционни ценности;
- Между универсалното и индивидуалното
– всеки човек е уникален и с това си качество
може да участва най-пълноценно в избрана от
него сфера на съвременното общество, без да
пречи на индивидуалността на другия;
- Между дългосрочните прогнози и краткосрочните планове;
- Между конкуренцията и сътрудничеството;
- Между натрупването на знания и човешките възможности за тяхното усвояване;
-Между духовното и материалното.
За да може образованието да отговори на
очакванията за решаване на тези противоречия,
както и на глобалните проблеми, описани погоре, то трябва да има определени приоритети. Ето защо е необходимо да се определят
универсални ценности на всички нива и във
всички области. За успешна интеграция в глобалния свят образованието трябва да осигури
необходимите умения – да се научим да знаем;
да се научим да правим (с необходимата отговорност към себе си и към другите); да се научим да живеем заедно; да се научим да бъдем
уникални, гъвкави, адаптивни, толерантни.
Образованието трябва да насърчава съзнателното и активно гражданско отношение, за да се
запази принципът на демокрация в глобалното
общество. В същото време то трябва да защитава и развива културното и езиково разнообразие, като ги превърне не в препятствие, а в
източник за обогатяване на личността. Важно е
освен всичко останало да се възпитава и усъвършенства чувството за мярка. Това предполага да може да се погледне критично на всичко, дори на очевидно положителното, като в
същото време не само се отрича несправедливото, но същевременно се предлага и решение
на проблемите чрез диалог и съгласие. В крайна сметка основната цел е формирането на индивиди, подготвени не само за оцеляване, но и
за цялостно развитие на своя потенциал и активно участващи в решаване на глобалните
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проблеми. В този смисъл е добре да се засегне
и проблема за глобализацията и нейната проява
във висшето образование, както и изискванията към университетите. Едни от основните
такива са:
- Различни алтернативни, съвременни форми на протичане на учебния процес, както и
взаимодействието на много международни организации в образованието за трансфер на знания, студенти или преподаватели.
- Младежи, които нямат възможност да получат образователни услуги в традиционното
образование по различни, но не здравословни
причини; лица от всички възрасти, живеещи в
отдалечени и слабо усвоени региони;
- Студенти, стремящи се към второ паралелно образование;
- Лица, чиято специфика на работа не позволява учение в ритъма на стандартната образователна система;
- Лица, имащи медицински проблеми и не
можещи да получат знания по конвенционалния начин;ръководители на местни и регионални власти.
Изискванията към университетите, в контекста на глобализацията са:
- Намаляване на технологичните различия
между университетите;
- Развитие на обществата посредством интензивни контакти (учените от всички области
на науката и от различни религии и страни да
се обединяват за решение на наболелите световни проблеми);
- Уважение към културните различия;
- Трансформация в обучението, водеща до
трансформация в икономиките на страните и
възгледите на хората.
Поради решаващата роля на образованието
за съвременния глобализиран свят все повече
организации и институции му отделят дължимото внимание. Например шестте основни цели на инициативата на ЮНЕСКО „Образование за всички” до 2015 г. са:
- Увеличение на грижата за малките деца и
за тяхното образование;
- Предоставяне на безплатно и задължително начално образование за всички;
- Подпомагане на учебния процес на младите и възрастни хора;
- Увеличаване на грамотността на възсрастните хора с 50 процента;
- Постигане на равенство при половете;
- Подобряване на качеството на образованието.
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Самото хармонизиране на образованието в
България с това на Европейския съюз по никакъв начин не обезличава и размива националната идентичност и при неговата интернационализиране, а напротив тази идентичност придобива в много по-голяма степен европейски,
световен авторитет, признание, оценка и в
крайна сметка - търсене на националните образователни продукти на по-широк пазар.
Преходът от предимно национално към
предимно интернационално образование е
процес на модернизация, целяща превръщането на българското образование в международно признато. Това предполага провеждането на
целенасочена институционална политика и
стратегия, която да води към интернационализация. Само така то може да стане мобилно,
отворено, конвертируемо и признато от всички
страни в Европейския съюз.
В следствие процесите на глобализация
светът повече от всякога се превръща в единно,
общо пространство, в едно глобално село. В
него връзките между отделните членове особено се усложнява, както и рязко нараства зависимостта по между им. Светът става по - цялостен и зависим, като случващите се събития
рефлектират с еднаква сила върху всички участници в глобалната система.Глобализацията
води до хомогенизация, до създаването на една
обща култура, която води до уеднаквяване на
някои страни от живота на съвременния човек,
налага някакви общи ценности, както и намалява или премахва различията между хора от
различни държави, етноси или религии. Създава се една обща, глобална култура. Основни
фактори за възникването на тази глобална култура са производството на масови стоки, тяхното бързо и разпространение, масовото потребление и най - вече информационните технологии, които значително ускоряват процесите
на глобализация.
Две са основните парадигми, които правят
опит да обяснят феноменът глобализация.
Според едната, глобализацията не е в същност
никакъв феномен, а пореден етап от развитието
на капитализма. Според другата парадигма,
глобализацията представлява напълно ново
явление. Глобализацията не е сама по себе си
отделен феномен, не е еднопосочно явление,
нито едностранна стратегия. Глобализацията е
осъзната необходимост, също като демокрацията, опитваме се да я отречем или поставим на
пиадестал, но едно е ясно, глобализацията не е
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започнала от днес и се стреми да подобри нашето “утре”, базирайки се на “вчера”.
Заключение
В заключение можем да формулираме
следните цели при глобализацията на образователната ни система:
- Повишаване на качеството на образованието;
- Преодоляване на функционалната неграмотност;
- Необходимостта от непрекъснато образование;
- Изграждане на съвременна учебна среда.Интеграция в образователната система на
децата от етнически малцинствени групи или в
неравностойно социално положение;
Качествено професионално образование и
система за образование на възрастни. Можем
единствено да се надяваме и да очакваме, че
тези цели и задачи, ще могат успешно да бъдат
изпълнени и нашето образование.
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ИНОВАЦИОННИ ПОДХОДИ И МОДЕЛИ В СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ
Цветелина Н. ИВАНОВА, Ваня В. ТОДОРОВА, Костадин Д. РАШЕВ
АНОТАЦИЯ: Изгражда се един нов модел на образователната програма, която на
преден план извежда ценности за интегриране на националния със световния контекст в обучението, а именно, изучаването на световната култура като приоритетна образователна ценност. Сред приоритетните ценности на съвременното човечество водещо място заемат мирът, демократизацията и хуманизацията, свободата, социалното равенство. В търсене на по-добър живот образованието придобива нов облик – образование за хуманизация и култура, за мир.Актуалният проблем за
адаптацията на българското образование към образователните системи на европейските страни, провокира извършването на стратегическите промени в системата на основното и средното образование.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: иновации, обучение, изграждане, подход.
INNOVATION APPROACHES AND MODELS IN CONTEMPORARY TRAINING
Cvetelina N. IVANOVA, Vanq V. TODOROVA, Kostadin D. RASHEV
ABSTRACT: A new model of the educational program is being developed which highlights
the values of integrating the national and global context into education, namely, studying
world culture as a priority educational value. Among the priority values of modern mankind
are peace, democratization and humanization, freedom, social equality. In search of a better
life, education acquires a new look - education for humanization and culture, for peace. The
current problem of the adaptation of Bulgarian education to the education systems of the
European countries provokes the implementation of the strategic changes in the system of
primary and secondary education.
KEYWORDS: innovation, training, building, approach.
Въведение
В началото, на новото хилядолетие човечеството обръща своя поглед към общочовешките ценности, към целите и възможностите на
образованието за постигане на идеалите за мир,
демокрация, социална справедливост, прогрес.
В този смисъл обществото поставя пред образованието изисквания, засягащи неговата парадигма, насочена към универсалната задача за
подпомагане на подрастващите да разберат
себе си, другите хора и света, в който живеят.
В съответствие с това проблемите на образованието се свързват с тенденцията за глобализация на световната общност по посока на изграждането на “единен свят “. Глобализацията
се изразява с промяна на нагласите за приемане
и разбиране на другите и на света, за разширяване на контактите и взаимното разбиране
между хората, за правата на човека, за диалог
между културите, за загрижеността на човечеството, за изграждане на демократично гражданско общество.
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Тези многопластови измерения стоят в основата на фундаменталната образователна концепция, ориентирана към настоящото и перспективното разгръщане на детската личност.
Ето защо в центъра на съвременните педагогически тенденции стои конструирането на образователно пространство, определящо теоретичните постановки за хуманизация на образованието. Ефективността на този процес се обуславя
от следните основни принципни положения,
залегнали в педагогическата стратегия:
На първо място стои позицията на учащото дете със своите индивидуални различия (интериндивидуалните и интраиндивидуалните).
На следващо място се обхващат образователните стратегии и технологии на обучение,
ориентирани към взаимодействието „обучаващ
– обучаем (обучение).”
Не без значение е и средата, в която учи
детето. Тя трябва да отговаря на съвременните
информационно-технологични реалности, да
бъде модифицирана, мобилна и съобразена с
личностните възможности на подрастващите.
ТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен
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В какво се изразява иновацията на образователния процес ? Етимологичното значение на
думата „иновация” се изразява като „нововъведение”, като „изменение в дадено явление, с
което то се отличава от неговото първоначално
състояние”. Може да се приеме, че иновацията
в образователния процес се заражда вследствие
новите парадигмални изисквания и се проявява
като ново решение за преодоляване състоянието и недостатъците на функциониращата образователна система. В този смисъл иновацията
изразява новите идеи, новите модели на взаимодействие между субектите в учебния процес.Всяко нововъведение е полезно само тогава, когато резултатът от неговото внедряване е
свързан с реализиране на положителен ефект.
В сферата на образованието иновацията или
ефектът от промените се изразява в повишаване качеството на обучението, а от тук и увеличаването на интелектуалния капитал. Целта на
иновациите е да се мултиплицира положителният ефект от нововъведенията в образованието, което да създаде предпоставки за създаване
образователни услуги с национална и международна значимост, осигуряващи по пълноценно партньорство с образователни организации
от европейски и световен мащаб.
Иновационни модели на обучение в съвременната педагогика
Необходимо е преди всичко да се намерят
онези собствени (български) ориентации съществуващото педагогическо пространство, да
се осмислят и усвоят новите дидактически търсения, подходите за построяването и функционирането на качествено нов учебен процес.
Училищната практика у нас изпитва потребност от свежи идеи, стреми се да излезе извън
рамките на традиционното обучение, а в същото време дидактическите открития, нововъведение на световната педагогика, остават малко
известни.
Традиционното и иновационното в
учебния процес
Според своето смислово значение понятието „иновация” се отнася не само към създаване
и разпространяване на новости, но и към изменения във вида на дейността, в стила на мислене и поведение. Традиционен се явява урокът –
с неговите елементи и структура. В него учителят съобщава, предава знания, формира умения и навици, опирайки се на представянето но
новото учебно съдържание, на неговото възпроизвеждане от учениците, като по този начин
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се оценяват резултатите на учениците. Традиционното обучение има репродуктивен характер, знанията и начините на действие се предават на учениците в готов вид. В този вид обучение няма мисловен процес, творчество, няма
активност, няма самостоятелност.
Опити за преодоляване на репродуктивността в обучението има още по времето на
Сократ. В по-ново време тези опити и дидактически търсения са свързани и с идеята за „новото възпитание”, появила се през първите десетилетия на 20 век. Действително нетрадиционна за учените остава задачата за формиране
на активна, инициативна позиция на учащия се
в учебния процес. От него се изисква не просто
да „усвоява” скучно предложения материал, а
да опознава света, да встъпва с него в активен
диалог, сам да търси отговори и да не се спира
пред постигнатото като пред окончателна истина. В този дух на промяна се правят опити и
проучвания, насочени към превръщането на
урока в живо и заинтересовано решаване на
житейски проблеми и ситуации. Иновационността в обучението има социално-философски
аспект, който през последните години на 20 век
привлича към себе си вниманието на редица
социолози и философи. Този процес започва
още в края на 70-те години, когато авторите на
получилия световна известност доклад на
Римския клуб „Няма граници за обучението”,
пишат за три типа обучение, които увеличават
както ивдивидуалния, така и социокултурния
опит. Към тях се отнасят:
„Поддържащо обучение” – насочено към
възпроизводство на съществуващата култура,
социалния опит, социалната система.
„Иновационно обучение” – стимулиращо
иновационните изменения в съществуващата
културна и социална среда, в резултат на появяващите се проблемни ситуации, както пред
отделната личност, така и пред обществото.
„Шоково обучение” – възникващо в резултат на неочаквани „взривни” изменения в живота на човека и обществото. Такова обучение
по своята същност се явява стресово и съвсем
не е толкова ефективно.
Планираният учебен процес в нашата страна, обхваща първите два типа обучение от отбелязаните в доклада. Иновационният тип започва да получа все по-широко разпространение, поради своите предимства, но в практиката на масовите учебни заведения преобладава
поддържащият тип. В развитието на теорията
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на учебния процес в съвременната педагогика
могат да се диференцират две основни направления:
- Модернизация на традиционното обучение, неговото преобразуване в духа на ефективната организация на усвояване но нови
идеи, на достигане на ясно фиксирани еталони.
В рамките на това направление обновяването
на образователния процес е ориентирано към
промяна на традиционните познавателни задачи на репродуктивното обучение.
- Иновационен подход към учебния процес.
Негова основна цел се явява развитието у учащия се на способността да усвоява новия опит,
на основата на целенасочено формиране на
творческо и критично мислене, на начините и
подходите за учебно-изследователска дейност,
на ролевото и имитационното моделиране, на
търсенето на определен личностен смисъл. В
качеството на отправна точка при характеристиката на съвременните педагогически търсения се диференцират няколко вида модели.
Търсения по линия на репродуктивното
обучение („технологически” построена репродукция)
Педагогическата технология се отказва от
традиционно приетите начини на „размита”
постановка на учебния процес. Предлагат се
планирани резултати на обучението, изразени в
идентифицирани действия на учащите се. Също така технологичният подход за построяване
на учебния процес се развива по линия на
„критериално-ориентираното” обучение. Тук
основен изходен момент се явява максимално
точното описание на целите, които са детерминирани от социалната поръчка. Проверката на
идентификацията на учебните резултати и съответно на детайлната постановка на учебните
цели при конструирането на обучението, се
решава по два основни начина : Чрез построяване система на целите, в която се обособени
типовете категории и последователните равнища. И чрез създаване на максимално конкретен стил на описание на учебните цели.
Технологическият учебен процес се конструира като възпроизводима последователност
но обучаващите процедури (възпроизводим
обучаващ цикъл) : обезпечаване на вниманието; създаване на мотивации; предявяване на
целите; припомняне на целия необходим материал; стимулиране и ръководство на учебната
дейност; пробуждане за достигане но набелязаните учебни резултати; проверка на тяхната
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истинност; обезпечаване на обратна връзка на
основата на тестов контрол и необходимо коригиращо обучение; изработване на критериална оценка на резултатите. Сред технологическите търсения от последните десетилетия на
миналия 20 век се отделя моделът на пълно
усвояване, вплетен в експерименти на различни равнища на обучение. Анализираните изследвания в рамките на този модел („индивидуално-предписано обучение”, „персонализирана
система
на
обучение”
,
„бригадноиндивидуално обучение”) показват висока
ефективност, но заедно с това и необходимостта от преодоляване на заложените в тях тенденции към репродуктивно усвояване на учебното съдържание.
Учебно-изследователска дейност (търсене на ново знание) (търсене на ново знание
чрез решаване на проблем). При този модел
обучението се води но основата на решаване на
проблеми. Тази идея се свързва преди всичко с
името на Дж. Дюи, който набелязва опорните
етапи на проблемното мислене – от постановката на проблема и събирането на данни до
издигане на хипотеза и нейната порверка. През
първите десетилетия на 20 век този модел е
известен като „метод на проектите”, на „комплексното обучение”. В по-късни години на същия век, след широко разглеждане на училищните програми в развитите страни през 60-те
години и особено в обстановка на повишаване
изискванията към общообразователните училища през 80-90-те години, се появява моделът
„моделиране на научното търсене”. С помощта
на този модел се добиват и изработват теоретически представи за предметите и явленията
от заобикалящия свят. По този начин в развитите европейски страни се заражда идеята за
структуриране на учебния процес като търсене
но ново знание, но нови познавателни ориентири с високо равнище на сложност.
В съвременната учебно-възпитателна
работа се използва и операционен модел на
обучение, опиращ се на теорията на дейността.
Обучението в този случай предвижда усвояване на образеца на определена дейност или на
нейните опорни точки. Според модела, колкото
по-правилно е по-точно ученикът усвои дейността, толкова по-ефективно обучението. Като се има предвид тази особеност се организира програмирано, алгоритмизирано обучение,
управляващо процеса на учене на основата на
поетапно формиране на умствените действия.
И в този случай творческата активност на детската личност на детската личност е сведена до
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минимум. Необходимо е връщане към същността на образователните функции, за да може образованието да се освободи от информационността като доминираща цел. „Информацията не е образование. Образованието е това,
което остава, след като информацията, която е
заучена, се забравя”.
Модел на учебна дискусия (дискусоинно,
комуникативна дейност). Този модел на обучение се изразява в целенасочен и подреден обмен на идеи, съждения, мнения с цел търсене
на истината. Целенасочеността на дискусията
не се проявява в подчинеността на дидактическите задачи, които трябва да бъдат постигнати
по изготвян от учителя план. Преди всичко тук
всеки ученик се стреми към търсене на ново
знание чрез диалог. Взаимодействието и самоорганизацията на участниците в дейността се
основават на процеса на общуване, на обсъждането на идеи и гледни точки. Това е един
рационален, практически подход на задълбочена работа с учебното съдържание, като се
излиза извън пределите на усвоените фактически сведения и се използва творческо интерпретиране на получените нови знания. Този
процес е високоефективен и служи за затвърдяване на знанията, за творческо осмисляне на
изучения материал и формите на ценностни
ориентации. От гледна точка на образованието
са важни резултатите, получени при „пресичане” на конкретно-съдържателна дейност и взаимодействието в екипа. Особен интерес представлява използването на демократичния стил на
общуване и взаимодействие между участниците
в дискусията. По този начин се формират ценностни ориентации и дискусионна култура.
Организация на обучението но основата
на игровия модел.
Този модел на обучение се изразява в игровата дейност, включваща игровото моделиране
и игровата ескпресия (изразност). Игровият
модел предполага използване в учебния процес
на имитационно и ролево моделиране, съпровождащо се от емоционално-личностна нагласа
в учебния процес.
По какъв начин иновационните дидактически изследвания внасят в учебния процес
различни видове изследователски учебнопознавателни дейности: изследователско теоретико-познавателна постановка на проблема
(издигане на хипотези, генериране на идеи и
др.); дискусионно (показване и съпоставяне на
гледните точки, на позициите, подбор и предс96

тавяне на аргументи и др.); моделираща – в
предметно-съдържателен
(имитационноигрови) и социално-психологически (ролеви)
план; рефлексивна – в гносеологически и емоционално-личностен план.
Концепция на новата образователна политика
Демократизацията и хуманизацията на цялостния образователен процес се явяват основни детерминанти, обуславящи зараждането на
новата образователна парадигма. Независимо
от неговата интерпретация по-важното е да се
знаят онези структурни компоненти, които изграждат сърцевината на основните ключови
идеи и принципи на новото образование. Корените но образователната парадигма могат да се
търсят още в далечното минало. Появилите се
в края на 19 век и началото на 20 век педагогически теории за „ново” възпитание, всъщност
са варианти от парадигми, заложени още от
древността, минали през Ренесанса, преродили
се в идеите на буржоазните революции и стигнали до наши дни като идея за „ново възпитание”. Реформаторските педагогически идеи
днес се пречупват през призмата на т. нар. от
А. Тофлър „асоциативен човек”. Според автора
това е новия тип личност – отворена към промяната, движението, изменението. Тази личностна промяна налага реформи и в образованието, насочено към изграждане на нови
структури, които да осигурят формирането на
личност с обърнат поглед към бъдещето. А.
Тофлър е убеден, че на детето трябва да се помогне да получи широка гама от алтернативни
знания, излизащи от догмите на научното познание. Идеята за хуманизация на образованието и нейните методологически основи, очертава тенденцията за проектиране измеренията на
европейската образователна система върху
българската образователна политика. „Какво
всъщност се променя?” Динамичните промени
и влиянието на съвременната цивилизация наложиха промени в основните послания, характерни за новия тип образование. В този смисъл
може да се говори за нова образователна парадигма. Акцентът тук се поставя и върху формирането на личностните атрибути и социализацията на детето, върху самоизграждането на
ценностната му система, умението му да се
самооценява и да учи самостоятелно през целия си живот. Тези съвременни идеи са отправна точка към създаване на нов тип училище,
отличаващо се от досегашното по структура,
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съдържание, технологии.
В доклада „Образованието : едно скрито
съкровище” на Комисията за образование през
21 век, ръководен от Жак Делор, са определени
основните стълбове или фундаменталните принципни положения на образованието изобщо, отразяващи съвременните европейски тенденции
на глобализация и интеграция, а именно:
- Да се научим да знаем.
- Да се научим да действаме.
- Да се научим да живеем заедно.
- Да се научим да се реализираме.
Тези принципи обуславят прехода от усвояване на знания и умения към формиране на
социални умения и компетенции, свързани с
реализацията толерантност, градивност, сътрудничество. В основата на това ново разбиране на образователните приоритети стои „развитието на човешкия фактор”, проявено в няколко принципни измерения:
- Учене, свързано със знанието и разбирането. Това означава усвояването на общокултурния социален опит и неговото прилагане в
контекста на житейските ситуации.
- Учене, свързано с конкретна дейност –
свързва се с умението за трансформиране на
знанията в компетентност, т.е. практическа
приложимост на знанията.
- Учене, насочено към формиране на умения за пълноценно съжителство и разбирателство с другите – изразява се в умения за работа
в екип, където съвместната дейност обединява
ценностите на плурализма.
- Учене за оцеляване и персонално развитие – насочено към способността за самостоятелно действие, оценяване и поемане на отговорност.
Тези цялостни промени фокусират вниманието върху едно ново качествено обучение,
характеризиращо се по следния начин:
- Обучението е ориентирано към учащия
се.
- Обучението е представено в различни варианти
- Познавателно-комуникативните умения
са фундаментални.
- Приоритет има овладяването на социалните умения.
- Ученикът е активен в процеса на учене.
- Учителят се явява като фасилитатор на
учащия се.
- Информационните технологии служат за
образователна трансформация.
ТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

Съвременните тенденции в обучението
очертават необходимост от формиране на качества и компетентности у учениците.Наред с
познаването на фактите, компетентностите
обхващат и ориентировъчното знание, свързано с опита на ученика, неговите умения и
сръчности.
Акцентите на промяната се изразяват в
следните аспекти:
- Ученикът е в центъра на образованието
(това е новата парадигма)
- Променя се ролята на учителя.
- Промяна в подбора и структурата на
учебното съдържание.
- Прилагане на активни технологии и методи на обучение.
- Наблюдение и контрол върху качеството
на образованието, върху оценяването.
- Създаване на подходяща образователна
среда.
Може да се каже, че в съвременното образование се налага нов подход за определяне
ролята и мястото на новото училище, за хуманизиране на училището с общественоикономически реформи, за популяризиране на
новите технически, научни и социални решения, за изграждане на активна и способна личност, подготвена да ръководи собствения си
живот, да си сътрудничи с другите в плуралистичните общности. Тези нови идеи вече намират израз във възпитателните задачи на всички
степени на образователната ни система и във
вътрешната структура и управление на училищната общност.
Заключение
Промените в педагогическата действителност се обуславят от съвременния етап в развитието на обществото и в същото време се явяват негов двигател. В променящите се обществено-икономически реалности акцентът в целите и ценностите все по-силно се измества
към качествата на човека във взаимодействието му с науката, техниката, технологиите.Този
факт се споделя от хора, самоопределящи се
като носители на демократично хуманно мислене. Отговорността за овладяване на тези взаимоотношения носи в голяма степен образованието, защото промените в глобалната ситуация произтичат не само от информационнотехническите процеси, но и от промените, които конструират тези процеси.
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СТРУКТУРЕН ПОДХОД ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛ
ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ОБРАЗОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО
Цветелина Н. ИВАНОВА, Ваня В. ТОДОРОВА, Костадин Д. РАШЕВ
АНОТАЦИЯ: В днешното глобално информационно общество се предполага възникване на нови педагогически модели за непрекъснато образование. Идеите за така нареченото непре-къснато (перманентно) образование и обучение по своята същност
не са нови Интересът към тази проблематика се засилва особено през последните
десетилетия във връзка с научно-техническата революция и усложняването на обществено-практическата дейност, изискващи значително повишаване ефективността на образованието. С развитието на информационните технологии и натрупването на нови знания индивидуалното умение и квалификация се превръщат в нетраен продукт.
В този контекст в настоящата статия конкретната цел включва създаване и изследване на педагогически модел за непрекъснато образование в информационното
общество в рамките на структурния подход.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: образувание, предмет на изследването, обект, подход, общество.
STRUCTURAL APPROACH OF CREATING AN EDUCATIONAL MODEL FOR CONTINUOUS EDUCATION IN THE INFORMATIONAL SOCIETY
Cvetelina N. IVANOVA, Vanq V. TODOROVA, Kostadin D. RASHEV
ABSTRACT: In today's global informational society, new pedagogical models for continuing education are supposed to emerge. Ideas for so-called continuous education and training
are by no means new The interest in these issues has been particularly strengthened over recent decades in connection with the scientific and technological revolution and the complication of the social and practical activities requiring a significant increase in the efficiency
of education. With the development of information technology and the accumulation of new
knowledge, individual skills and qualifications become a non-durable product.
In this context, the specific objective in this article is to create and explore a pedagogical
model for continuous education in the information society within the framework of the structural approach.
KEYWORDS: education, object of study, object, approach, society.
Въведение
В една или друга форма могат да бъдат открити във философско-педагогическите възгледи на древногръцките мислители Сократ и
Платон, както и в ученията на видните педагози-класици. На всеки се налага непрекъснато
да осъвременява знанията, компетентността и
уменията си, за да не загуби възлови позиции
на пазара на труда. Съвременните парадигми
на образованието са насочени към “образование през целия живот”. Непрекъснатото образование е ориентирано към: формиране на
компетентния човек, който има способност да
поема отговорности за собствените си действия; развиване специални информационноориентационни качества (как да намери, отсее,
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диференцира, ограничи актуална информа-ция,
с която всеки индивид да бъде полезен за себе
си, а оттам и за обществото); формиране и развитие на интелектуалните възможности на
обучаваните чрез създаване на субективно нова
информация и знания; постигане на удовлетвореност от професионалното развитие.
Кой е най-подходящият педагогически модел на непрекъснато (перманентно) образование в информационното общество, който ще
предизвика целенасочена активност на обучавания в процеса на учене през целия живот?
За отговор на този въпрос е необходима
нова методическа система, свързана с нов начин на интегриране на знанието (знанията са
динамични и свързани), приоритет има мислеТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен
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нето и решаването на проблеми, учащият е
субект на собствената си дейност, процесът на
обучение е гъвкав и междусубектен.
В този контекст в настоящата статия
конкретната цел включва създаване и изследване на педагогически модел за непрекъснато
образование в информационното общество в
рамките на структурния подход.
Обект на изследването са обучаваните
през целия живот в информационното общество.
Предмет на изследването – познавателната дейност на учещите в перманентното обучение върху основата на използването на информационните и комуникационните технологии в
информационното общество.
Хипотеза: Информационните системи за
образованието трябва да бъдат проектирани от
гледна точка на информационните нужди и
функционалните изисквания на образованието, а не от възможностите на информационните
технологии. Въпреки, че технологичните възможности са ограничаващ фактор за това, което може да бъде постигнато, опитът е показал,
че много по-голямо ограничение е липсата на
анализ и моделиране на педагогическата информация.
Структура на непрекъснатото образование
Българското училище от края на 19-ти век
и началото на 20-ти век взема най-доброто от
европейския и световния опит в образованието,
затова и постига своите значими резулта-ти.
Само една илюзия е носталгията по миналото,
днес ситуацията, условията, изискванията и
задачите на образованието са коренно различни. Съвременното информационно общество
поставя качествено нови проблеми пред обучението и възпитанието на подрастващите и на
целия народ. Полученото в средното или висшето училище образование вече не е достатъчно за започване на собствена професионална
дейност, в която и да е област. Новите информационни и комуникационни технологии дават
и много нови възможности, свързани с използването на компютърната техника, налагат още
преди започване на конкретна работа да се
проведат различни курсове, дори ново обучение и квалификация. Ето защо концепциите за
“перманентно образование и квалификация”, за
“обучение и квалификация през целия живот”,
за компетентността и др. придобиват все поТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

голямо значение.
Става въпрос за трансформиране, преосмисляне и подреждане на единна йерархическа
цялост на съществуващите или изграждащите
се образователни структури .
Подготвителни структури. Те са в основата, свързват отделните звена в системата,
като подготвят за постъпване в дадена образователна структура. Например подготовка за
постъпване в специализирани и профилирани
базови структури (профилирани и специализирани гимназии, висши училища); предучилищното възпитание подготвя децата за постъпване
в първата степен на базовото образование.
Базови образователни структури. Изграждат се на отделни йерархични равнища. Те
са “гръбнакът” на образователната система.
Освен основните се изграждат и редица специфични структури:
Алтернативни - частното “авторско” образование. Според проф. Бижков [3] един от елементите на новата образователна политика е
алтернативното образование. Алтернативните
училища възникват и се развиват най-вече като
протест срещу еднотипността на образованието и възпитанието в държавните училища.
Надстроечни структури (постградуално
обучение). Организират се за усъвършенстване
на професионалната квалификация, за нейното
обновяване, разширяване и задълбочаване,
включително и за нова квалификация. Това е
традиционната система за повишаване на квалификацията на кадрите с нейните разновидности – курсове и школи за усъвършенстване,
специализация, преквалификация, а в научната
област - докторантура.
Допълнителни структури. Те се организират за задоволяване на специалните образователни потребности в различни области, които не могат да се задоволят по една или друга
причина от базовите образователни структури.
Именно те дават т.нар. “втори или трети шанс”
на човека за изява (включително и професионална) в желаната от него област, за която не
би могъл да получи базова подготовка. Тези
структури би трябвало да се организират през
всичките етапи на непрекъснатото образование
– от най-ранните до “третата възраст”, и именно те в най-голяма степен осигуряват неговите
цели.
Тези структури (по-голямата част от тях)
съществуват и в досегашната образователна
система, но те не са все още обединени в един99
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на цялостна (интегрирана) система. По принцип тук не става въпрос за механично обединяване на различни по своята организация и характер структури. Въпреки, че отделните подсистеми са създадени да функционират оптимално, новата образователна система като цяло
може да функционира субоптимално. Ако се
създава система, която е неразделна част от

много по-голяма система (в случая образователната система като цяло) директното описание на действащата система няма да доведе до
нова интегрирана система. Това е така, защото
съществуващите граници между подсистемите,
поради различното използване, ще се пренесат
в новата система (фиг.1).
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Традиционна образователна система без използване на информационните технологии

Използване на информационните
технологии в рамките на традиционната образователна система

Фиг. 1. Традиционна образователна система, изградена на части, запазваща връзките между
подсистемите.
Педагогически
модел
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Използване на информационните
технологии като основа за принципно нов модел на образователна
система

Фиг. 2. Интегрирана образователна система, изградена с помощта на педагогически модел.
Така няма да се направи опит да се “види”
системата като едно цяло. Педагогическият
модел на новата образователна система ще
подпомогне за описание на образователната
система (в информационното общество) като
интегрирана система. Новият модел очевидно
не може да излезе от рамките на възможните
варианти и реални ограничения. Между тези
варианти има съществена разлика и изборът на
всеки от тях ще зависи от участието на цялото
общество. Между вариантите за образователна
структура съществува възможност за максимално насочване към информационните техно100

логии като основа за бъдещия образователен
модел в България (фиг.2). Това се определя от:
нуждата от реализиране на нов образователен
модел в следващите години, който да бъде запазен за продължителен период от време; преобладаващото мнение, че Интернет и дистанционното обучение могат да направят образователния процес по-ефективен; отсъствието на
други сериозни стратегии за решаване на образователната криза; наличието на добри предпоставки за развитието на технологични производства в България (Традиционно българските висши училища имат високи изисквания в
ТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен
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областта на науката и технологиите. В миналото България е била образователен център за
информационни технологии в границите на
СИВ).
Нов модел за организация: постулати.
На фона на опасно снижаване на интереса
към училищното обучение у нас, на масова
демотивация за учене, които имат своите социални, финансови, педагогически и личностни
причини, изискванията към образователната
система стават все по-големи. За да им отговори, тя трябва да се отвори към многобройните
потребности и интереси на учениците и обществото, да стане гъвкава, адаптираща се към
промените, за да предложи широка гама от
образователни услуги за всеки човек, независимо от възрастта му. Съвременното училище
трябва да може да разгърне всичко добро и
ценно у детето, неговите сили, жизнена енергия, да го формира като пълноценен и отговорен човек, да го подготви за живот с другите,
запазвайки неговата индивидуалност.
Педагогически постулати.
За да се реши тази задача, трябва да се създадат институции, обвързани с педагогическите постулати, чиято цел е да гарантират усвояването на общи знания от цялото население.
Важна е дефиницията на тези постулати; тя
определя конкретната форма на предлаганите
образователни услуги, т.е. на специфичните
условия и изисквания, които трябва да се спазят, за да се получат очакваните резултати. А
оттук и да определим необходимите ресурси
(време, средства, материали).
Конструктивизма се отличава от прилагания сега модел по следните две важни характеристики:
- необходимост от висока степен интерактивност при обучението, която може да се
проследи в три основни направления: обучаем
– обучаващ; обучаем – обучаем; обучаем – интерактивна мултимедия;
- същността на знанието – според привържениците на конструктивизма в обучението
знанието и истината се конструират от обучаемия и не съществуват извън неговото съзнание,
т.е. знанието не съществува извън психиката на
човека, въпреки, че реалността съществува независимо от съзнанието на индивида. Хората
конструират знанието субективно, на базата на
предишния си опит. Знанието се състои от изТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен

работване на стратегии или схващания, които
отговарят на целите на индивида.
Градивното използване на знанията, което
е тяхното същностно предназначение, осигурява осъществяването на възпитателната им функция, защото възпитание е налице и е силно,
когато личността осъзнава мотивите на своята
активност, в състояние е да си отговори защо
са й дадени знания, какво може да прави с тях,
какво значимо според нея постига с помощта
им. Тогава знанията се превръщат в ръководство за дейност и поведение, в основание на позициите на личността. Премахва се противоречието между знания, които са добре познати
или заучени от учениците и знания, по които те
действително изграждат своето поведение,
ползват се от тях в многообразната си активност.
Какво разбираме под усвояване на знания?
Действеното отношение към знанието
обуслови ново разбиране за овладени (усвоени)
знания . Това не са заучените, запомнени знания, а тези които личността може целенасочено
и успешно да прилага в изменени условия, да
решава творчески все по-сложни задачи и върху основата на придобития опит да осмисля
самостоятелно нови зависимости, закономерности, да стига до достъпни нови знания. Много по-полезно е обучаваните да решават различни задачи с дадени знания, отколкото да са
ги запомнили. Реално функциониращи знания
правят личността силна и укрепват волята й за
напредване в познанието и опита. Те гарантират и качествено нов вид заучаване (усвояване)
- осмислено и трайно.
Усвояването в най-широк смисъл има за
цел “да контролира прехода от един стадий на
развитието към следващия, следвайки механизмите, които определят появата на ново знание”.
При непрекъснатото образование се осъществява такъв тип обучение, който предполага не толкова усвояване и систематизиране на
информация, колкото “овладяване на методи
на познание”, което може да се приеме както
като “средство”, така и като “цел на живота” .
При такава бъдеща перспектива традиционните решения за образованието, които се базират
главно на количеството натрупани знания, стават неприемливи и непригодни. Вече не е достатъчно всяко дете в даден, законово установен
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период от живота му, да бъде “натъпкано” със
знания, които да ползва през целия си живот,
както за да обогатява знанията си, така и за да
се приспособява към променящия се сложен и
взаимозависим свят, т.е. да заема активна
гражданска позиция към изискванията на този
свят. Понятието “компетентност” се очертава
като водещо за обучението при непрекъснатото
образование.
Учителят, осъществявайки преподаването,
организира дейността учене с цел учениците да
усвоят определен учебен материал, т.е. част от
съдържанието на образованието [14]. Учителят използва съдържанието като средство за
взаимодействие с учениците. Ученикът, възприемайки информацията от учителя, оперира с
това съдържание, взаимодейства си с него, т.е.
усвоява го.
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Очаквани резултати.
В информационното общество образованието е изградено преди всичко на основа на информационните и комуникационните технологии. От непрекъснатото образование се очаква
да подготвя хората така, че да могат да запазват позициите си и бързо да реагират на изискванията на пазара на труда, но и да се чувстват
удовлетворени от професионалното си развитие и постижения.
Заключение
Представеният педагогически модел за
непрекъснато образование очертава възможности за преодоляване на проблемите, а перспективите за развитие изискват да се обединят
усилията на всички субекти, имащи отношение
към образованието и неговото функциониране,
за да се намери най-оптималното решение.
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