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BLENDED LEARNING, A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF THE EDUCATION. 

EIGHT YEARS BLACK BOARD IN THE FACULTY OF ENGINEERING AND PEDAGOGY 

OF TU-SOFIA 
 

Krasimir SPIROV, Maya ILIEVA 

 

ABSTRACT: The problems and especially the deteriorated quality of education in the Bulgar-

ian educational system are constantly at the center of public discussions and educators. The 

reasons are always sought in democratic change and "bad learners". In fact, the reasons are 

much more prosaic.  

At the moment most used in the education system is the Soviet methodology of organizing and 

conducting the learning process, in which the teacher is at the center and the students are the 

"object" of training. They need to learn things in the 'right' way presented by the trainer.  

 As following the change of the information environment, we need a new approach, change in 

the current system. Now, as the knowledge is easily accessible (internet, television, telephones, 

etc.) we need a technology that makes the students active, and in the centre of the learning 

process, that can be achieved by using distance forms of learning or blended learning. 

The report proposes the introduction of the blended form of education as a means of placing 

learners (pupils, students, adults) at the center of education. The possibilities of a distance 

learning environment based on the Black Board training software platform are considered. 
 

KEYWORDS: blended learning; Learning by doing;; Distance learning;; Black board; Soft 

skills; Educational technology 

 

INTRODUCTION  

The problems and especially the deteriorated 

quality of education in the Bulgarian educational 

system are constantly at the center of public discus-

sions and education specialists. The reasons given 

are democratic change and "bad learners". In fact, 

the reasons are much more prosaic.  

First of all, the Soviet methodology of organiz-

ing and conducting the learning process, in which 

the teacher is at the center and the students are the 

"object" of training. They have to learn things in 

the 'right' way presented by the trainer.  

Secondly, this is the change of the information 

environment. Now knowledge is easily accessible 

(internet, television, telephones, etc.) and is not a 

priority only for trainers (teachers or lecturers). We 

continue to use the methodology of the last century 

according to which learners know nothing and can-

not learn without lessons for new knowledge. 

It is the methodology in which the teacher is at 

the center of the learning process that is the reason 

why it is difficult to introduce innovative forms of 

education and in fact the only form of education is 

face to face. Distance forms of learning, blended 

learning face to face + distance, interactive meth-

ods are more like ornaments to keep up with fash-

ion. 

The report proposes the introduction of a 

mixed form of learning and a change in the teach-

ing methodology from "Learning by listening to 

lessons" with "Learning by doing", as a means of 

placing learners (pupils, students, adults) at the 

center of learning. The possibilities of a distance 

learning environment based on the software learn-

ing platform Blackboard are considered. 

  

FACE TO FACE FORM OF TRAINING - 

METHODOLOGY 

The face to face form of training is the only 

form in our educational system at all its levels. Of 

course, almost all higher education institutions also 

offer distance learning, but it is a mirror image of 

the present form. The methodology used is of the 

classroom system and is concluded in "Learning by 

listening lessons (lectures)". According to this 

methodology, the goals in the learning process are 

the teacher's ones. He must present, form, develop, 

control, and so on, knowledge in learners. The par-

adigm is the formation of Knowledge-skills-habits 

(KSH). At the center of the learning process is the 

teacher.  
How do the students in our country accept the 

face to face form and how do they answer the ques-
tions? Why do we go to school? Why do we go to 
university? 



p 

volume 35 (2), 2020       ISSN 1311-2864 (print)          ISSN 2682-9827 (online)           том 35 (2), 2020 

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

Известия на       Announcements of  

Съюза на учените      Union of  Scientists   

Сливен, том 35 (2), 2020      Sliven, vol. 35 (2), 2020 

8 

 

Answer: To receive knowledge. To develop 

skills. For this we have to listen to lessons and lec-

tures, to learn them in order to take the exam. 

Therefore, the roles are:  

THE TEACHER - a source of knowledge  

THE  STUDENT - an object that must perceive 

this knowledge. 

Moreover, as we have said, all learners must 

perceive knowledge in the way the teacher explains 

it. There are such precedents, especially in higher 

education, for teachers not to allow the students to 

speak for anything else than their notes or their 

textbook during the exam. Why? Because if the stu-

dent says something that is not in the lecture or text-

book, the teacher cannot judge whether it is true. 

 

BLENDED LEARNING FORM OF 

TRAINING - METHODOLOGY (FACE TO 

FACE + DISTANCE) 

The mixed form of training consists of a face 

to face form in the school and a distance form at 

home. Here, the presence of a distance part deter-

mines the change in the methodology, because at 

home we have to work alone and the goals of the 

teacher mentioned above do not work for us. The 

goals should be defined for the learners. In addi-

tion, the combination of the two forms allows the 

use of the so-called "mirror classroom". At home 

we remotely get acquainted with the new learning 

material and in the face to face form we discuss and 

analyze the relevant cognitive domains. Thus, the 

learner is placed at the center of the learning pro-

cess, he must read, write, study, etc. the study ma-

terial, and the trainer becomes a facilitator who 

supports, guides, corrects his cognitive activity. 

The methodology of blended learning is 

"Learning by doing" - learners have to form 

knowledge, and teachers can help them with this. 

Knowledge (declarative + procedural) is in text-

books, learning platforms, electronic libraries, etc. 

The paradigm is "To teach students, adults to 

discover knowledge to solve problems."  

 

THE STUDENTS ARE A SUBJECT OF THE 

TRAINING 

In this methodology the students are a subject 

of the training. They search for themselves; they 

find knowledge for solving problems. 

Students get acquainted (read, solve, develop) 

independently with the knowledge remotely. Top-

ics which they will not understand are possible, but 

not fatal. Why? Because there are face to face 

forms in which these things are discussed, prac-

ticed, etc. Because when the learners know their 

goals, they can find other means (sources) to 

achieve them.  

 

FORMS AND METHODS OF TRAINING 

In face-to-face training the main forms of train-

ing are lectures, lessons (for new knowledge, for 

consolidation of knowledge, combined, etc.), exer-

cises, independent work, exam. Basic teaching 

methods narration, talk, discussion, individual 

work. 

The teacher, as the main source of knowledge, 

is at the center of the learning process, teaching 

predominates. 

In blended learning the main form of learning 

is independent work, both in the classroom and at 

home. 

The main teaching methods are discussion 

(survey, debate, discussion, brainstorming), situa-

tional (method of specific situations, case study, 

role play, game, simulation) and empirical (project 

method, experiment, modelling, and other methods 

conducted in the conditions of dialogue - compari-

son)  

The teacher is a facilitator, learning prevails. 

 

PRINCIPLES OF TRAINING  

Face to face training is a group training in 

which it is difficult to implement the principle of 

individual approach, the principle of accessibility 

of knowledge, the principle of awareness and activ-

ity of students. 

The principles of science, system and con-

sistency of the knowledge and the principle of vis-

uality are performed by the teacher. 

The principle of permanence of knowledge is 

not applied, as the learners are the object of training 

and group forms of training predominate. 

Blended learning is a group training combined 

with individual training, in which the principles of 

individual approach, accessibility of knowledge, 

awareness and activity, the principle of visualisa-

tion and durability of knowledge are realized 

100%, as the main method is independent work. 

Everyone works at their own pace and according to 

their abilities. 

The principles of science, system and con-

sistency are realized by the teacher. 

 



 

volume 35 (2), 2020       ISSN 1311-2864 (print)          ISSN 2682-9827 (online)           том 35 (2), 2020 

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

Известия на       Announcements of  

Съюза на учените      Union of  Scientists   

Сливен, том 35 (2), 2020     Sliven, vol. 35 (2), 2020 

 

9 
 

Blending give opportunities for effective 

teaching and learning, the role expectations for 

teachers and students is changing, where the 

teacher/instructor become facilitator, and students 

had access to limitless learning resources in Inter-

net (Norberg, A., Dziuban, C., Moskal, P.2011) 

TRAINING BECOMES WORK, NOT LIS-

TENING AND CONSIDERATION! 

 

BLENDED LEARNING - SOFT SKILS 

What Are soft skills? 

Well, they are not "hard" skills. They are not 

knowledge and activities directly related to your fu-

ture work. They are not computer programming for 

the IT professional or the use of a saw for the car-

penter. They are not obtained from lectures and ex-

ercises at the university, nor from videos on 

YouTube. Soft skills are the things you build over 

time, through your communication with others. 

They can be personal traits or habits, but they can 

also be developed "on purpose" through experi-

ence.(Https://nextstep.bg/blog/soft-skills/). 

 

 
Fig. 1. 

 

Blended learning is based on educational expe-

riences in the environment with collaboration and 

interaction. (Lyz, Natalia & Lyz, Alexander & 

Neshchadim, Irina & Kompaniets, Vitaly. , 2020) 

It helps students to build their communication 

skills, also to build trust in their working/study re-

lationship, which leads to better collaboration and 

communication with peers. 

Blended learning helps students to develop 

self-efficacy, creativity, time management, self-

regulation, and participate in online communities. 

(Shea, P., & Bidjerano, T. , 2010) Lots of soft skills 

can be achieved by students by implementing 

blended learning, which expands their abilities to 

manage life situations outside of the learning envi-

ronment, after finishing the study they attend.  

In purely face to face learning it is mainly lis-

tening and repetition, communication is in the 

background, it is impossible in a group that is first 

introduced to the taught knowledge. 

In blended learning is mainly communication, 

in the learning environment developed by the 
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teacher, and with the teacher and colleagues during 

group forms in the school and independent work at 

home. 

 

EIGHT YEARS BLACK BOARD IN THE 

FACULTY OF ENGINEERING AND PEDA-

GOGY OF TU-SOFIA 

Since 2012, a distance learning center has been 

functioning at the Faculty of Engineering and Ped-

agogy. The center has a platform for distance learn-

ing Black board, purchased with the financial sup-

port of the European Social Fund, Operational Pro-

gram "Human Resources Development Scheme 

BG051PO001-4.3.04: "Development of electronic 

forms of distance learning in the system of higher 

education" Contract № BG051PO001-4.3.04-0040 

"Development of a distance center for e-learning of 

engineering and pedagogical staff". 

The platform offers the following tools for 

building learning content: 

- Tools for building content - element, file, 

audio, image, video, web link, learning module, 

topic plan, curriculum, link to the discipline, con-

tent package (SCORM) , content folder, module 

page, blank page, photo from Flickr, Slide share 

presentation, video from You tube, xpLor content. 

- Assessment tools - test, research, assign-

ment, self-assessment and peer assessment, test 

compatible with mobile devices, Save Assignment, 

McGraw-Hill Assignment; 

- Tools - Discussion Board, Blogs, Maga-

zines, Wikis, Chat, Virtual Classroom, Toolbox, 

Achievement, McGraw-Hill High Education, Part-

ner cloud tools, Tasks, Email, Calendar, Contacts, 

My Ratings, Handbook, Home platform, Class-

fieds, Glossary, List, Messages for discipline. 

- Set Textbook - Search Textbook, Manually 

Add Textbook, McGraw-Hill content, Commercial 

content.  

- Control panel - Content collection, Disci-

pline tools, Evaluation, Electronic diary, Users and 

groups, Personalization, Packages and extras, 

Help. 

All this makes it possible to build a learning 

environment in any discipline that is intelligent 

enough and allows individualization of learning. 

For this purpose, however, another approach to the 

presentation of the learning content is needed:  

1. The activities are leading, the theory is a 

tool for their realization.  

2. The structure of the course: The five pillars 

of designing a course of Prof. Weller (Fig.2). 
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The first pillar "Content delivery". This means 

presenting knowledge through different channels 

of communication: visual "looks", "reads"; audio 

"listens". 

The second pillar "Browse". It means inde-

pendent search and discovery of knowledge. It is 

related to activities defined by the verbs: "exam-

ines", "seeks", "finds", "discovers". 

The third is "Collaborate". Means work in a 

group, team, class. It is related to activities defined 

by the verbs: "discuss", "participate", interact ". 

The fourth one is "Assess". Means an assess-

ment of what has been achieved in training. It is re-

lated to activities defined by the verbs: "answer", 

"present", criticize, demonstrate ". 

The fifth one is "Reflection". Means student 

development. Opportunities to think, make state-

ments. It is related to activities defined by the verb 

" I think ". 

 

EIGHT YEARS OF UNSUCCESSFUL AT-

TEMPTS TO BUILD A DISTANCE LEARN-

ING  ENVIRONMENT IN IPF-SLIVEN !!! 

WHY? 

Because the teachers think that they need to 

transfer the model of the face to face training to the 

Black Board. Which means: 

1. Theory is important, activity is secondary. 

2. The lectures are transferred one to one in 

Blackboard. Very often they are boring, incompre-

hensible to students. Nobody wants to read a 15-16 

page lecture that they don't understand and all they 

have to do is memorize it.  

3. Lack of knowledge structure. 

4. Lack of feedback tools. Blackboard instru-

ments are not used because teachers believe that the 

feedback is only during the exam. 

5. There are lack of assignments, self-control 

tests, collaboration assignments, etc. all of these 

unknown in our pedagogical practice. 

 

 

As an exception to these shortcomings are 

some of the following disciplines: Organization 

and road safety; Auto technical expertise; Com-

puter engineering analysis of machine-building 

products; Teaching methods; Pedagogy; Suspen-

sion and comfort of motor vehicles; Psychology; 

Synthesis and analysis of algorithms; Computer pe-

ripherals. Operating systems 

 

CONCLUSIONS 

1. Teachers can teach, but can not organize the 

learning of students. They believe that this is not 

their duty. 

2. Is blended learning better than face to face 

learning? 

3. Learning by doing is a methodology that 

develops "soft skills" in learners. 

4. Through the distance learning environment, 

everyone can learn according to the learning style 

they have.  

5. In the distance learning environment the 

learning time is individual 

6. The distance learning environment provides 

preliminary preparation for the practical classes. 

7. Blended learning allows the use of mainly 

interactive methods. 
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LANGUAGE STUDY: THE LINGUISTICALLY GIFTED AND TALENTED STUDENTS 
 

Anna TATARINCEVA 

 

ABSTRACT: The proposed research is very actual nowadays. 

Learning foreign languages was and is very important for all times. People are on the move 

nowadays. The English language became the international language. The majority of these 

people who are on the move are students, who learn the chosen language to achieve their goals 

in the future. A special part of them is gifted and talented students who demand the most careful 

attention to their study and development. Gifted and talented people are unique because they 

have their own specific approach to learning languages and the study on general. 

 Many gifted and talented students drop out their study because lecturers can’t recognize their 

special nature and approach to them as to usual students. The author gives some useful rec-

ommendations how to help both students and lecturers to create their relations more construc-

tively and thus promote successful study of gifted and talented students. That is why the given 

paper is significant. 

The author suggests the following approach to the development of gifted and talented students 

in order educators connected with education of the gifted and talented could understand and 

recognize the need to provide special education for their gifted and talented students, aware-

ness that they themselves can meet their needs, and tools with which to meet this formidable 

challenge.   

The author gives different definitions of thinking styles, giftedness and talent, investigates dif-

ferent approaches to the development of gifted and talented students in the areas of studying 

the languages and music and gives recommendations to encourage activities for systematic 

development of gifted and talented students through their learning approaches.  

The process of customizing education for gifted students is accomplished by differentiating the 

curriculum, individualizing the instructional process and developing a creative higher school 

environment. 
 

KEYWORDS: ability, achievement, approach, creativity, development, giftedness, language, 

musicality, individualization, instruction, success, talent, thinking style. 

 

Introduction 

“A good assessment instrument can be a learning experience. 

But more to the point, it is extremely desirable to have assessment occur 

in the context of students working on problems, projects, or products that 

 genuinely engage them, that hold their interest and motivate them to do well. 

Such exercises may not be as easy to design as the standard multiple-choice 

entry, but they are far more likely to elicit a student’s full repertoire of skills and 

to yield information that is useful for subsequent advice and placement.”   

          Howard Gardner (1983) 

 

The present article is necessitated because of 

some problems existing in the educational process 

nowadays. 

The first PROBLEM is that the educational lit-

erature devotes too little attention to the gifted and 

talented students at our higher schools, their prob-

lems, uniqueness, difficulties.      

The second PROBLEM is the necessity to take 

into account the individual style of talented and 

gifted students in conditions of the frontal form of 

work at higher school.   

The AIM of the article is to investigate peda-

gogical and psychological literature connected with 

the problem of gifted and talented students and to 

give recommendation of  the development of the 

gifted and talented during language learning.  

The METHOD of the research is the scientific 

analysis of literature on the given problem. 
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We can see the paradigm shift existing in edu-

cation of-today. Such a paradigm clearly defines 

what is real and what cannot be real in a given cul-

ture in a real state. This paradigm turns us, lecturers, 

face to face to our students, it presents us a new un-

derstanding of human intelligence and learning, es-

pecially, learning a second language, and appreci-

ates every learner as a unique human being with 

her/his individuality, the potential, abilities, skills, 

habits, talent, preferences…  

Therefore, instruction and testing must be indi-

vidualized and varied. The author believes that the 

human factor holds the key to an accurate assess-

ment process. 

For the author’s mind, teaching students how to 

learn, to think, to be intelligent in as many ways as 

possible, to choose his/her own preferable style of 

learning to reach success in their study in common 

and also in learning the foreign languages is the 

main goal of education. 

The author tried to investigate the problem of 

gifted and talented students in areas of learning lan-

guages and music, because, from the author’s ex-

perience of teaching the English language at higher 

school, those students who have the musical abili-

ties are always successful in learning a language.  

Lecturers, if they want to be successful in their in-

teraction with the students during   the educational 

process, should use the humanistic approach in or-

der to understand human development, which takes 

into account: 

• individual needs and goals, 

• differences, 

• cognitive, 

• physical, and 

• psychological factors, 

where any student’s understanding of self and the 

world around him is transformed, expanded, ques-

tioned, deepened, upset, stretched.  

Theoreticians and educators have developed 

many effective approaches and innovative materi-

als in a variety of subject matter areas. In many in-

stances, unfortunately, well-established research 

findings and reports of highly successful, innova-

tive advances in teaching strategies and curriculum 

materials fail to react those actively engaged in 

teaching gifted students. By the same token, re-

searchers rarely consider knowledge and experi-

ence gleaned from the field.  

Many important issues associated with teach-

ing gifted and talented students are raised and 

discussed in depth. The only thing all educators in 

this area agree with each other and it is uncontesta-

ble - the uniqueness of talented and gifted learners 

in our higher school life.  

These students love to study languages, litera-

ture, art, music. They are dreamers and very sensi-

tive to sounds in the environment; the chirp of a 

cricket, rain on the roof, varying traffic patterns. 

They study languages, literature and art better with 

music in the background. They can often reproduce 

any new foreign word and a melody after hearing it 

only once. 

Various sounds, tones, and rhythms may have 

a visible effect on them (that is, you can see a 

change in facial expressions, body movement, or 

emotional responses during your English lecture). 

They enjoy to create new different foreign lan-

guage items, sing and listen. They are very often 

quite skilled at mimicking sounds, languages, lan-

guage accents, and other speech patterns, recogniz-

ing different musical instruments in a composition. 

There is a greater tolerance for the separation of the 

gifted or talented student from the rest of the stu-

dents in the visual and performing arts than in any 

other dimension of education. 

But let’s have a look to our public higher 

school and its attitude to the gifted and talented stu-

dents. It has been said often that the public schools 

are a mirror of our society. The attitude of the pub-

lic schools in our society is that the visual and per-

forming arts are an extra, a sideline, not truly a part 

of “basic” education, and this probably accurately 

reflects the view of the larger society as well. Those 

who are extraordinarily talented and gifted in these 

areas have a difficult road ahead of them in terms 

of not only their acceptance in school but, more im-

portant, their acceptance in the adult world after-

ward. 

As Gardner (1961, p.44) put it, “Even in the 

case of genuinely important gifts - the gifts of the 

artist, writer, composer, linguist, architect, or 

sculptor - the individual can never assume that so-

ciety will support him in the exercise of his talent. 

Talent is one thing and the marketability of talent 

is something else”.  

A lecturer in their English classes faced with 

overwhelming daily pressures, is hard pressed to 

gain the perspective on the problems of gifted stu-

dents and is eagerly seeking specific guidance. Of-

ten justifiably impatient with esoteric discussions 

about definition, a lecturer and others in our society 
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fail to recognize that the definition of giftedness is 

bound to culture. 

Each culture appears to feature the type of gift-

edness that it rewards or values. The ancient Greeks 

produced orators, the Romans who followed them 

produced engineers, the Renaissance - artists of 

sixteenth-century Italy, Germany - composers of 

the seventeenth century, and Great Britain - Eng-

lish writers of the nineteenth century, who illustrate 

the emergence of talent that is specially rewarded 

in a particular culture at a particular time. 

Torrance (1999) pointed out sharp contrasts in 

the styles of learning of Japanese and United States 

students, with the emphasis in the Western world be-

ing placed on logic and intelligence, and in the East-

ern world upon intuition and imagination. As we 

view the differing talents that emerge from cultures 

with differing values, we in fact may be observing 

the remarkable adaptability of the human intellect. 

The meaning of giftedness is a topic of contin-

uing discussion in the literature. 

There are many versions of a definition of 

gifted children and giftedness in the educational lit-

erature, and the one that follows, is known widely 

as the Marland’s (1972) classical definition, it re-

flects the current concern with a variety of dimen-

sion of giftedness; 

Gifted and talented individuals are those identi-

fied by professionally qualified persons who by vir-

tue of outstanding abilities are capable of high per-

formance. These are learners who require differenti-

ated educational programs and services beyond 

those normally provided by the school program in 

order to realize their contribution to self and society. 

Students capable of high performance include 

those with demonstrated achievements and /or po-

tential ability in any of the following areas: 

• General intellectual aptitude; 

• Specific academic aptitude; 

• Creative or productive thinking; 

• Leadership ability; 

• Visual and performing arts (Milgram, 

1993:33). 

With the prestige of federal law behind it, Mar-

land’s (1972) omnibus definition of giftedness be-

came widely accepted. By 1980, 39 states had en-

acted legislation based upon this definition. 

The author of this paper would like to pay the 

reader’s attention to the words outstanding abilities 

in Marland’s definition. What do these words 

mean? Obviously, we have something more 

significant in mind: the ability to master and use 

those symbol systems that lie at the heart of the op-

eration of our modern society. This definition is ad-

vantageous because it defines giftedness broadly 

rather than in terms of IQ alone, and justifies the 

provision of services to different kinds of gifted 

and talented children. Unfortunately, it lacks con-

ceptual clarity, and the diverse abilities referred to 

have been difficult to define operationally and as-

sess reliable. To overcome these shortcomings, 

Roberta Milgram (1993) has developed the “4*4” 

Model of the structure of giftedness. 

According to her model, giftedness is concep-

tualized in terms of four categories, two having to 

do with aspects of intelligence (general intellectual 

ability and specific intellectual ability) and two 

with aspects of original thinking (general origi-

nal/creative thinking and specific creative talent). 

Each category of giftedness may be viewed as a 

cognitive process with a corresponding product or 

performance. Each of the four process is mani-

fested in the individual at one of four ability levels: 

• profoundly gifted,  

• moderately gifted, 

• mildly gifted, and  

• non-gifted, hence the name 4*4. 

There are two other aspects of the model:  

• there is the dimension of learning environ-

ment. 

Gifted and talented individuals and youth grow 

up in three interrelated learning environments:  

1. home, 2. school, 3. community. 

• giftedness is depicted as embedded in a 

solid circle of individual differences associated 

with age, gender, socioeconomic status, culture, 

subculture, and personality characteristics, e.g.; 

1. task commitment,  

2. learning approach, and 

3. autonomy 
The first category of the gifted and talented, 

general intellectual ability or overall general intel-
ligence, refers to the ability to think abstractly and 
to solve problems logically and systematically. The 
second category, specific intellectual ability, refers 
to a clear and distinct intellectual ability in a given 
area, such as languages, science, social science, lit-
erature, or drama, music, art. In the area of lan-
guages, it is reflected in aesthetic appreciation 
and/or ability to study the languages; in science by 
mastery of scientific information and principles, 
and it is reflected in learning the foreign languages 
and music by auditory discrimination (a good ear).  
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The third category, general original/creative 

thinking, may be defined as a kind of problem-solv-

ing by means of which original, i.e., unusual, solu-

tions of high quality are generated (Guilford, 1967; 

Mednick,1962). 

The ideas that result from the process of crea-

tive problem-solving in adults and children in the 

process of learning the languages are: 

4. imaginative, 

5.  clever,  

6. elegant, 

7.  surprising. 

Among the abilities mentioned most frequently 

are: 

• ideational fluency,  

• curiosity,  

• fantasy,  

• imagery,  

• problem-finding,  

• metaphoric production, and  

• selective attention deployment. 

Original thinking people are different from 

others not only at the output stage as reflected in 

ideational production but also at the input. They 

perceive and define problems differently and notice 

things that others ignore (Wallach,1997). They 

probably store and retrieve information differently 

as well. As a consequence of these basis differ-

ences, they produce unique and imaginative solu-

tions. The fourth category, specific creative talent, 

refers to a clear and distinct creative ability in one 

area. Talent is manifested in both children and 

adults in the generation of socially valuable, novel 

products in art, music, languages, science, social 

leadership, business, politics, or any other im-

portant human endeavors. 

The realization of potential talent often re-

quires time to incubate and develop as a result of 

life experience. One way to identify specific crea-

tive talent in students before these abilities become 

fully realized in anybody’s vocation, is by examin-

ing leisure time and out-of-school activities, be-

cause gifted children often use their leisure time in 

a way that is very different from the way it used by 

their less gifted peers. Individuals with special tal-

ent in languages, music, science, art spend long 

hours practicing and reflecting techniques on their 

own initiative. The enormous investment of time 

and effort over an extended period of time that fre-

quently characterizes the development of talent 

makes it clear that the actualization of talent is not 

only a gift but an achievement (Bloom, 1985). To 

identify a child who is gifted linguistically, we 

must recognize that we are looking for someone in 

possession of language aptitude rather than some-

one who has acquired knowledge and skills, alt-

hough some of this knowledge will be considered 

as a part of the screening operation. We have many 

definitions of music talent which include: 

• the ability to retain, 

•  recognize and reproduce a short musical 

phrase;  

• to have absolute pitch; 

• to recognize intervals; 

• to have a feeling for tonality; 

• to have general intelligence. 

But there is no clear definition of the ability to 

study languages. The author would like to pay 

reader’s attention to the existence of the theoretical 

orientation that regards 

The ability to study languages as something 

made up of a hierarchy of talents, many of which 

are independent of one another; or that regards a 

talent for study languages as comprising a number 

of elements subsumed under a general factor of 

personality (Mursell, 1932). 

Lehman (1968) differentiates between: 

• tests that are designed to measure capacity 

for learning the languages, taking into account dif-

ferent learning styles and 

• tests that are designed to measure how 

much has been learned or accomplished at a partic-

ular time. 

Since the intellectual abilities of gifted individ-

uals are often so remarkable, the cognitive aspects 

of giftedness in common receive most attention. 

The circle of the individual differences among 

gifted students plays the important role in the “4*4” 

Model (Milgram, 1993).  

 One can find variables of: 

• age, 

• gender,  

• culture,  

• subculture, and especially  

• personality characteristics in this circle of 

the individual differences. 

There is necessary connection between a spe-

cific approach to curriculum and individualization 

instruction for gifted students which should give 

major attention to learning differences of gifted and 

talented students. In addition to the positive effects 

of matching learning preferences and instructional 
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environment, negative effects have been noted, 

particularly with gifted learners, when their unique 

learning approach had been ignored. Some gifted 

learners remain unrecognized because teachers 

misinterpreted and misunderstood their individual 

learning that was in sharp contrast to conventional 

perceptions of requisite school behavior. (Dunn, 

1989, Dunn& Price,1977) 

Many creative learners became adolescent 

dropouts when they were required to learn in pro-

grams antithetical to their thinking styles (Gadwa 

& Griggs, 1985; Griggs, 1986). Numerous defini-

tions of thinking style that differ somewhat from 

one another have been suggested in the scientific 

pedagogical and psychological literature.  

Dunn, DeBello, Brennan & Murrain (1981) de-

fine thinking styles as the conditions under which 

each person begins to concentrate on, absorb, pro-

cess and retain new or difficult information and 

skills. Sternberg (1999) believes that thinking style 

is the preference in the use of abilities. 

According to Keefe (1999), thinking style is 

the cognitive, affective and psychological trait that 

is relatively stable indicator of how learners per-

ceive, interact with, and respond to the learning en-

vironment, but Spolsky (1990) points out that 

thinking style is the identifiable individual ap-

proach to learning situations. David Kolb (1985) 

believes that thinking styles are the generalized dif-

ferences in learning orientations based on the de-

gree to which people emphasize the four modes of 

the learning process as measured by a self-report 

test called the Thinking Style Inventory: 

• concrete experience, 

• reflective observation, 

• abstract conceptualization, and 

• active experimentation. 

Milgram (1993) on the base of the Model of 

Thinking Styles of Dunn (1989) defines thinking 

styles in terms of individual student’s reactions to 

23 elements of instructional environments: 
• immediate environment (noise, tempera-

ture, light, design), 
• emotional (motivation, persistence, respon-

sibility, the attitude to structure of the task) 
• sociological preference (learning alone, 

with peers, with adults present), 
• physical characteristics (auditory, visual, 

tactile/ kinesthetic perceptual strengths, time of 
day, intake, mobility), and 

• psychological inclinations (global/ analytic, 
hemispheric preference, impulsive/reflective). 

The author firmly supports Paivio (1975, 1986) 

in his opinion that if new and difficult information 

introduced through the primary perceptual strength 

of a student, then is reinforced through the second-

ary his/her perceptual strength, learning achieve-

ments of this student will increase significantly. 

Gagne (1996) claims that thinking styles are the 

ways that individuals use to focus their knowledge 

and skills on problem situations that may not pre-

viously have been encountered. The results of the 

investigation of thinking styles are presented in the 

form of an individual Thinking Style Profile 

(Dunn, 1989). Let examine some of 23 elements of 

this Profile. 

Sound affects each individual differently. 

Some youngsters, including almost eight out of ten 

of the high IQ gifted, need absolute quiet when 

working on new or difficult tasks. other learners 

work better with music or sounds of one type or an-

other and many people can block out noise when 

they wish to do so. Increased achievement resulted 

when learners who reported a strong preference to 

study in a quiet environment were taught in a quiet 

room and those who reported a preference for noise 

in the environment were taught with noise. De-

creased achievement resulted when learning pref-

erences and learning environments were mis-

matched on the element of sound (Pizzo,1981). 

Furthermore, a study by DeGregors (1986) demon-

strated that the kind of learning English task is im-

portant. Educators are cautioned to provide task 

without clear instructions, the gifted students tend 

to finish all the tasks they started. Lecturers should 

maintain concentration for those who work better 

with sound than in silence.  

For those who concentrate best with sound, 

should permit earphones, headsets during the Eng-

lish lectures, to offer English tasks connected with 

sound, music, learning through real life creative sit-

uations. One can establish such rules: 

• Students must pay special attention when 

their lecturer addresses them; 

• Their main talent must not interfere with an-

yone else’s learning; 

• They must achieve better on each subse-

quent test than they ever did before or, obviously, 

the experiment is not working and there is no need 

to continue. 

Some students, many among the gifted and tal-

ented, need brightly illuminated environments 

whereas others learn more efficiently in dim light 



 

volume 35 (2), 2020       ISSN 1311-2864 (print)          ISSN 2682-9827 (online)           том 35 (2), 2020 

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

Известия на       Announcements of  

Съюза на учените      Union of  Scientists   

Сливен, том 35 (2), 2020     Sliven, vol. 35 (2), 2020 

 

17 
 

(Dunn,1989). Few people can learn in either ex-

treme of warmth or cold, but the cold affects more 

students negatively than heat does (Murrain, 1983). 

The level of motivation interacts with students’ 

thinking style and seems to mediate its effects. 

Gifted and talented students tend to be highly mo-

tivated to learn, but many of them report that they 

are bored at higher school. In several studies that 

examined the sociological preferences of gifted 

youngsters, data reveal that the gifted and talented 

preferred learning alone significantly more often 

than the not gifted ones. 

The senses through which each individual ab-

sorbs and retains new information about new Eng-

lish patterns and also in listening to music, for ex-

ample, such common to most measured elements as: 

• tone, 

• rhythm, 

• pitch, 

• time, and  

• intensity, and  

other elements measured by one or another test 

relate to: 

• quality, 

• consonance,  

• melodic taste, 

•  timbre, and 

• harmony, 

have become known as perceptual strengths, 

which are of the great importance in the area of 

learning the languages and music, too. An auditory 

learner can remember about 75% of information 

from hearing. Apparently, a relationship exists be-

tween the early development of perceptual skills 

and high IQ. Phonics is more successful with audi-

tory students at the English lessons than with vis-

ual. Ricca (1983) found that gifted learners much 

more prefer games, the creation of different pro-

jects, independent study, nonverbal pursuits at the 

English lecture. The gifted and highly gifted 

demonstrated highly significant preferences for 

right hemispheres and integrated processing… 

They are holistic thinkers. 

According to Griggs (1985:40), there are the 

following tasks which lecturers can use at their 

English lectures for gifted and talented students: 

• Space-oriented tasks: 

1. Three-dimensional images; 

2. Patterns; 

3. Connections; 

• Synthesizing tasks; 

• Nonverbal tasks; 

• Tasks, connected with images, pictures, 

metaphors; 

• Tasks, connected with dreams; 

• Tasks, connected with intuition, insight. 

The author shares the point of view of McCar-

thy (1985), who believes that gifted and talented 

learners always seek a reason for learning and 

knowing something, they look for the personal 

meaning through their experience. 

You can help these students by encouraging 

them to explore the sounds of: 

• words of this mysterious English language,  

• of beautiful English songs,  

• of ancient English ballades, and  

• rhythms of the remarkable English poetry, 

the figurative language, limericks…  

 at your creative English lectures. 

The author could suggest the following meth-

ods to reach and teach talented and gifted students 

effectively: 

 design English lectures that incorporate the 

following tools: 

• rhythmic patterns - illustrate an academic 

concept by producing rhythms, beats, and vibration 

patterns to show its various aspects of the English 

language. 

• vocal sounds/Tones - illustrate something 

being studied with sounds produced by the vocal 

cords. 

• music composition and creation - compose 

or create music to communicate in English, under-

standing of a concept, idea, or process. 

• rapping - use raps to help communicate or 

remember certain concepts, ideas, or processes dur-

ing the English lessons. 

• environmental sounds - use the natural 

sounds that are part of something being studied and 

learned at the English lectures (for example, 

weather conditions, geographical situations, na-

ture). 
• instrumental sounds - use musical instru-

ments to produce sounds for a lecture (for example, 
background accompaniment, enhancements for 
teaching English). 

• singing / Humming -create English songs 
and/or vocal cord sounds about various pieces of 
academic content. 

• tonal patterns - recognize the tone dimen-
sion of topics being studied (for example, the 
sounds a computer makes, weather conditions, 
sounds of animals). 
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• musical performance - present a report in 

English about any aspect of life in which music and 

rhythm play a central role. 

• musical/rhythmic “schemas“ - find existing 

songs , instrumental or musical themes , or various 

kinds of rhythmic beats that go with what is being 

studied at your English lesson 

•  use musical-rhythmic games; 

1. music recognition games, such as “Name 

That Tune” from any English song, especially, for 

junior learners),  

2. music creation games that begin with “Cre-

ate an English song”, for example,  

The Sea, The Autumn, Summer, Dreams, My 

Love, Future… ”, 

3. rhythmic patterns and sound recognition 

games ”Guess what made this sound”, that could be 

used in learning any English words. 

4. rhythmic pattern and sound creation games 

such as “Going on a Lion Hunt”, “Strangers in the 

Night”, “Nocturne“, where the students have the 

possibility to create a performance, a play on the 

given theme. 

• create Musical-Rhythmic Discussion Ques-

tions: 

1. What sounds and noises do you remember? 

(of any English patterns). 

2. Where were you aware of music being used? 

Can you hum any of the themes? 

3. What words would you add to the musical 

production if you could? 

and so on… 

 

Conclusion 

The author can conclude that teaching and 

learning English as well as music at contemporary 

higher schools is a very complicated process, espe-

cially, for the gifted and talented. Successful teach-

ing is preparing students for effective living 

throughout their lives, it therefore focuses on teach-

ing for transfer of learning English beyond their 

higher school into somebody’s daily living. When 

interviewed after having achieved eminence in 

their fields, very few gifted adults mention their 

higher schools and lecturers as important influ-

ences in the development of their giftedness. That 

means our higher schools meet the needs of only a 

small number of gifted learners. 

The author believes this failure can be at-

tributed largely to undifferentiated education. 

One way to improve the situation is to 

customize higher school experience for each gifted 

and talented student. To customize means to tailor 

to the unique needs of each learner. 

The author firmly believes that the process of 

customizing language education of gifted and tal-

ented students is guided by following three main 

principles: 

• 1. Individualize the curriculum 

• 2. Individualize the instructional process 

• 3. Develop a creative higher school envi-

ronment, according to your students’ learning pref-

erences. 

Because the gifted and talented students tend to 

be highly motivated, independent, persistent, inter-

nally controlled, capable of providing their own 

structure, perceptually strong, and enjoy learning 

by themselves or with other gifted peers, individu-

alized language instructions and learning tasks cor-

respond well to many gifted students’ learning.  

If new and difficult information introduced 

through the primary perceptual strength of a stu-

dent, then reinforced through the secondary his/her 

perceptual strength, learning achievements of this 

student will increase significantly. This instruc-

tional approach increases students’ motivation, re-

sponds to the characteristics of gifted students, pro-

vides degrees of freedom, sociological and envi-

ronmental choices. Gifted and talented individuals 

by using this approach can achieve on their own 

pace much in a mainstreamed lecture-room where 

some students advance more or less rapidly than 

others. All gifted and talented students should be 

given the opportunity to choose the tasks and learn-

ing strategies in English to do these tasks in order 

to demonstrate individual domain-specific special 

interests and abilities.  

These would be manifested in individual or 

small-group projects that result in products to be 

evaluated by the English lecturer and in some in-

stances to be shared with peers. These products 

would reflect a continuing trend in the direction of 

the development of abilities and interests. Lecturers 

should consider intrinsically motivated domain-

specific behavior of the gifted and talented both in 

and out of higher school, as additional indices of 

potential eminence. These students spend many 

hours by reading, practicing an instrument, paint-

ing, working in their “laboratories“ reflect not only 

their intellectual abilities but task commitment, 

other cognitive and personal –social attributes that 

determine strongly learning outcomes. 
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One could argue that projects at higher school 

and leisure activities outside of higher school are 

more stable and valid indicators of giftedness than 

IQ scores (Milgram, 1993). The gifted and talented 

are more persistent in accomplishment tasks, they 

prefer creative linguistic tasks that are not struc-

tured, that allow them to perform their ability to cre-

ate, to imagine, to use their potential more widely. 

By responding to learning differences of their 

students, lecturers will have made a breakthrough 

towards maximizing the potential and innate talents 

and giftedness of individuals. The gifted and tal-

ented students, use learning English as the means, 

encourage themselves to self-esteem, responsibil-

ity, persistence, to the whole further successful de-

velopment of their unique personality and self-ac-

tualization. 
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ПРОУЧВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА УЧЕБНА СРЕДА ПО ХИМИЯ ВЪВ ВИСШЕТО ПРО-

ФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 
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STUDY OF THE ACADEMIC LEARNING ENVIRONMENT IN CHEMISTRY IN HIGHER 

VOCATIONAL EDUCATION 

 

Nadia Iv. ILIEVA, Elena Нr. BOIADJIEVA, Ivalina Sv. MARINOVA 

 

ABSTRACT: The studies of the academic learning environment allow teachers to use more 

in-depth concepts in training, by strength then the focus on the student and his personal aca-

demic achievements. The article presents the validation of the instrument “Constructivist 

Learning Environment Survey”, which study is conducted at the Faculty of Engineering and 

Pedagogy at the Technical University - Sofia. The survey contains six psychological dimen-

sions and is conducted with 170 students in the chemistry course (in three consecutive aca-

demic years). The presented results show that the learning environment, according to the stu-

dents' views, is constructivist. The survey proves high consistency of the different categories of 

the survey and proves its applicability for assessing the quality of the learning environment in 

higher education. 

 

KEYWORDS: vocational education, chemistry, Constructivist Learning Environment Survey, 

determining the reliability. The use of portfolio technology in the formation of professional 

competence of a University student 

 

Въведение 

През последните десет години има широка 

подкрепа за реформиране на образованието по 

природни науки като цяло, и в частност, на пре-

подаването по химия в световен мащаб..  Ос-

новни предпоставки за тази реформа са нуждата 

от научно грамотни граждани, от една страна, и 

намаляващия интерес към кариера в областта на 

науката и инженерството, от друга страна. Из-

вестно е, че изучаването на химията позволява  

да се обясни света около нас, както и да се ос-

мислят  непредвидените потенциални ползи за 

бъдещето. Едновременно с това се  подпомага 

разбирането на рисковете от много съвременни 

продукти и технологии, свързани с химията 

(Eilks & Hofstein, 2013).  

Нашите виждания за съвременните подходи 

на преподаване и учене в голяма степен се ос-

новават на конструктивистките идеи. Целта на 

изследването е да се направи сравнение на дейс-

твителната и желаната от студентите акаде-

мична среда по химия в Инженерно-педагоги-

ческия факултет на ТУ-София и да се оцени 

влиянието на характера на средата върху  наг-

ласите им и мотивацията за учене.  

Използван е модифициран вариант на 

изследователския инструмент „Проучване на 

конструктивистка учебна среда“, който съ-

държа шест психологически дименсии - значе-

ние за студента; научна несигурност; критичен 

глас; взаимодействие студент - преподавател; 

взаимодействие между студентите и нагласи. 

Последната скала е допълнена в класическия 

вариант на инструмента CLES и съдържа твър-

дения относно предварителната представа на 

всеки учащ за групата и нейното ниво, както и 

за въздействието на членовете й върху неговия 

интерес и  удовлетвореност от ученето.  

 

Теоретични основи на изследването 

Съдържанието на образованието все повече 

се фокусира върху методите за влияние над  

личността, които да осигурят баланс между об-

ществените и индивидуалните потребности и 

да задействат механизмите на саморазвитие, на 

готовност у личността да реализира своята ин-

дивидуалност в динамично променящото се об-

щество. Основателен аргумент за избора на „ус-

пешни” образователни стратегии и подходи е и 

познаването на значимите ключови компетен-

ции, а именно: учене (learning); изследване 

(searching); мислене (thinking); комуникация 
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(communicating); коопериране (co-operating); 

умение за правене (getting things done); прие-

мане на себе си (adopting oneself) (Hutmacher, 

1997). Възниква въпроса може ли подходящо 

моделираната учебна среда и прилагането на 

идеите на конструктивизма да подпомогнат 

формирането на тези компетенции. Резултатите 

от множество международни проучвания до-

казват, че ефективността на ученето и високите 

студентски постижения са пряко свързани с ха-

рактера на учебната среда. Много автори изс-

ледват с различен фокус  личностно-центрира-

ното преподаване (т.е. преминаване от органи-

зационно-центрирана към центрирана към уча-

щите учебна среда), което засилва  участието  и 

осигурява развитие на образованието на 21-век 

в посока, която гарантира, че всеки учащ ще 

постигне възможнo най-висок напредък. Нужно 

е отделният студент да може да избира адеква-

тен път на обучение, който да отговаря на лич-

ните му нужди, интереси и способности, като се 

насърчава независимост; развитие на социални 

умения и чувство за отговорност. Това е свър-

зано с осигуряването на среда, стимулираща 

свободата на  личността, както и създаването на 

комфортни, безконфликтни и безопасни усло-

вия, където учащите да преодоляват страха от 

предизвикателства. Нивото на развитие на от-

делния студент и на професионалните му ком-

петенции зависи от характеристики като позна-

вателна готовност, стремеж към системно са-

мостоятелно учене, взаимодействие с колеги и 

преподавателска подкрепа, изключваща прину-

дителен характер на ученето. Известни са мно-

жество инструменти, които позволяват да се 

направи оценка за постигането на описаните 

по-горе цели и характеризиране на учебната 

среда, както в средното, така и във висшето об-

разование. Те подпомагат усилията на препода-

вателите за саморефлексия и изграждане на 

конструктивистка учебна среда.  

Отчитайки динамиката в проучванията на 

образователните пространства и настоящата 

обстановка, където все повече се прилага дис-

танционно и онлайн преподаване и учене, на-

шият избор се фокусира върху инструмента 

COLLES, приложен от Taylor и Maor за проуч-

ване мнението на учители по природни науки, 

математика и технологии, участвали в курс за 

следдипломна квалификация.  Авторите  на из-

следването докладват, че според оценките на 

анкетираните, взаимодействието с колегите и с 

преподавателите в университетите е една от ос-

новните предпоставки за мотивацията и удов-

летворението им (Taylor & Maor, 2000). Респон-

дентите смятат, че ученето трябва да е социален 

процес, подкрепящ прилагането на творчески 

идеи и концепции на работното място. Общува-

нето и обменът на знания, разглеждани като 

близки до класическите форми на самообуче-

ние процеси, са базови за ефективното учене и 

успешната кариера на професионалистите. 

 

Методология и резултати  

Емпиричното изследване е проведено през 

последните три учебни години (2017/18 г., 

2018/19 г. и 2019/20 г.). Целевата група е 170 

студенти от първи курс на бакалавърските прог-

рами „Автоматика и информационни техноло-

гии“, „Електротехника“ и „ Компютърно и соф-

туерно инженерство“  в ТУ-София, ИПФ-Сли-

вен. 

Приложеният изследователски метод е про-

учване на мненията относно реалната и жела-

ната учебна среда по химия с модифициран ва-

риант на инструмента „Проучване на конструк-

тивистка учебна среда“.  В края на анкетата са 

добавени два въпроса със свободен отговор,  с 

цел да се установи отношението на студентите 

по инженерство към курсовете по природни на-

уки, и по-конкретно към включването на курс 

по инженерна екология в учебните планове на 

техните бакалавърски програми.  

Анкетата съдържа 6 категории твърдения, 

като всяко твърдение помага да се отговори на 

ключов въпрос относно характера на учебната 

среда. От описаните в литературата три форми 

на анкетата „предпочитана“, „действителна“ и 

„комбинирана“ (Emilov, Tafrova-Grigorova, 

2014)   е използвана комбинираната форма. 

Направена е известна корекция в броя на въп-

росите, с  оглед ограничения хорариум на курса 

и спецификата на целите. Във всяка от шестте 

психологически категории на двете форми на 

проучването се съдържат по четири твърдения. 

Те са подредени в цикличен ред, така че пър-

вото, второто, третото и четвъртото твърдение 

във всеки „блок“ измерват категориите полза за 

студента, научна несигурност, изказване на 

критично мнение, взаимодействие студент - 

преподавател, общуване между студентите и 

нагласи за подкрепа. Твърденията се оценяват 
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по скала на Ликерт, както следва: 1 - почти ни-

кога не е така, 2 - рядко е така, 3 - понякога е 

така, 4 - често е така, 5 - винаги е така. Студен-

тите могат да посочат мненията си за честотата 

на възникване на събитията (максималната въз-

можна средна оценка за всяка скала е 20, а ми-

нималната - 4).   

Допълнително създадената към класичес-

кия вариант на CLES (Taylor et al., 1994) шеста 

скала нагласи за подкрепа, оценява отношени-

ята на учащите в лабораторната група на курса 

по химия. Очакванията са благоприятните сту-

дентски представи за учебната среда да бъдат 

свързани с положителни нагласи към колегите 

в групата. Скалата включва твърдения, питащи 

респондентите за нивото на групата, както и за 

нейното въздействие върху техния личен нау-

чен интерес и удовлетвореност.  

В таблица 1 са представени някои демог-

рафски характеристики на участниците - пол и 

степен на образование. 

 

Таблица 1. Демографски данни за анкетираните 

Студенти Пол Образование 

Категории Жени Мъже Средно  Висше 

Брой,  N=170 28 % 72 % 98 % 2 % 

 

На твърденията в анкетата са отговорили  170 студенти (няма невалидни анкети), като 48 от тях 

са жени (28 %) и 122 са мъже (72%). Трима от анкетираните студенти имат висше образование - 

завършили са други програми: 1 - професионален бакалавър; 1 – бакалавър; 1  магистър. 

 

Събраните данни са обработени с компютърна програма статистически пакет за социални 

науки SPSS Statistics 21.0. Като единица за анализ са използвани стойностите за отделните участ-

ници в проучването (Харалампиев, 2009; Palland, 2011).  

Таблица 2 съдържа резултатите от направения вариационен анализ за цялата анкета, а именно: 

1) показател за средно равнище - средно аритметично - Xmean;  2) измерители за вариативност - 

размах (R), стандартна грешка (SE) и стандартно отклонение (SD); 3) категории за определяне вида 

на емпиричното разпределение - групиране около нормалната Гаусова крива (As - коефициент на 

асиметрия) и скосеност на кривата (Ex - ексцес); 4) коефициент на надеждност- алфа на Кронбах 

(Cronbach, 1988).  

 

Таблица 2. Описателна статистика за цялата анкета 

Брой ва-

лидни ан-

кети 

R Xmean SE SD 
As 

 
Ex 

Алфа на 

Кронбах 

170 132,0 166,13 1,690 22,045 0,031 0,253 0,92 

 

Коефициентът алфа на Кронбах за цялата анкета има стойност 0,92. Тази висока стойност e в 

съответствие с изискванията за статистическа надежност на изследванията в областта на социал-

ните науки (Джонев, 2004) и потвърждава отличната надежност на анкетата CLES  за изследо-

вателски цели.  

Полученото  емпирично разпределение на оценките за 48-те твърдения е нормално  (фиг.1). 

Eмпиричният коефициент на асиметрия е Asемп = 0,031. Критичната стойност на критерия асимет-

рия (Asкр)  при обем на извадката 170 (150 <N<200) и равнище на значимост (0,05) е Asкр = 0,344, 

следователно разпределението на емпиричните данни е симетрично (Asемп<<Asкр). Емпиричната 

стойност на ексцеса е Exемп.= 0,253. Критичната стойност на критерия при обем на извадката 170 

(150 <N<200) и равнище на значимост (0,05) е Exкр= 0,684. Следователно може да се приеме, че 

разпределение на емпиричните данни има нормален ексцес (Exемп.<<Exкр) (Харалампиев, 2009).  
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Фиг. 1.Емпирично разпределение на общите оценки 

 

Допълнително изчислени и анализирани са: 

А) средните стойности, стандартното отклонение и коефициента алфа на Кронбах за първата 

част на анкетата, съдържаща твърдения, отнасящи се до реалната учебна среда  -  таблица 3;  

Б) средните стойности, стандартното отклонение и коефициента алфа на Кронбах за втората 

част на анкетата, съдържаща твърдения, отнасящи се до желаната учебна среда по химия - таблица 

3; 

В) средните стойности и стандартното отклонение за всяка от шестте категории в първата част 

на инструмента (реална учебна среда по химия) и средните стойности и стандартното отклонение 

за всяка от шестте категории във втората част на инструмента (желана учебна среда по химия) - 

таблица 4. 

 

Таблица 3. Описателна статистика за реалната и желаната учебна среда 

Форма на анкета Брой твърдения Xmean SD Алфа на Кронбах 

Реална учебна среда 24 80,58 12,41 0,87 

Желана учебна среда 24 89,32 13,31 0,90 
Максимален възможен резултат - 120, минимален възможен резултат - 24. 

 

Двете части на инструмента показват много добра вътрешна съгласуваност, съответно алфа на 

Кронбах за реалната учебна среда е 0,87; алфа на Кронбах за желаната учебна среда има стойност 

0,90. Участниците в проучването характеризират реалната учебна среда по химия като конструкти-

вистка, макар, че получените средни  стойности за реалната учебна среда са по-ниски в сравнение 

с тези за желаната учебна среда (Табл. 3). Това показва, че студентите предпочитат това, което се 

случва в часовете по химия да е в още по-голяма степен в полето на конструктивистките идеи. 

Получените неголеми стандартни отклонения на средните оценки за отделните части предполага, 

като цяло, наличие на хомогенност в мненията на учащите.  

По-съществените различия са очертани при сравнението по психологически категории (Табл. 

4). Вижда се, че всички средни стойности на оценките по шестте категории за реалната учебна среда 

са по-ниски спрямо оценките за шестте дименсии за предпочитаната  учебна среда.  
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Таблица 4. Описателна статистика за отделните категории в  двете форми на анкетата 

Категории Брой твърдения Реална  среда Желана среда 

  Xmean SD Xmean SD 

Значение за студента 

Научна несигурност 

Критичен глас 

Взаимодействие сту-

дент - преподавател 

Взаимодействие между 

студентите 

Нагласи 

4 

4 

4 

4 

 

4 

 

4 

14,56 

11,99 

13,09 

13,75 

 

14,06 

 

13,22 

2,99 

3,22 

3,20 

2,78 

 

3,04 

 

3,12 

16,31 

11,98 

14,50 

15,42 

 

15,78 

 

15,05 

2,73 

4,07 

3,09 

3,04 

 

2,80 

 

3,04 

 

Най-високи средни оценки са получени за 

категорията „Значение за студента”. Чрез твър-

денията в тази категория се определят виждани-

ята на студентите за полезността на конкрет-

ните академични знания за справяне „в света 

извън университета” и връзката им с дейности 

и ежедневни преживявания извън институци-

ята. Следваща по значимост категория е „Взаи-

модействие между студентите”. Ясно е, че сте-

пента на доверие, подкрепа и сътрудничество 

между студентите има определящо значение за 

комфорта им в часовете. Регистрираните стой-

ности за категорията нагласи са по-ниски от 

оценките за  важността на взаимодействието с 

преподавателя - очевидно, почти единодушно 

се приема, че преподавателите могат да окажат 

много силно влияние върху разбирането, пред-

ставянето и мотивацията на студентите. Най-

еднородни и ниски по стойност са оценките на 

учащите за  категорията „Научна несигурност”, 

което се обяснява с ограничения обем акаде-

мични знания, тъй като химията се изучава още 

в първия семестър на бакалавърските програми, 

където е направено проучването.  

 

Заключение 

В работата са представени резултати от 

проучване на академичната учебна среда по хи-

мия, проведено със студенти от три бакалавър-

ски програми на ТУ-София. Високите стой-

ности за коефициента алфа на Кронбах за ця-

лата анкета доказват надежността и дискрими-

нативната валидност на инструмента за оценя-

ване на реалната и предпочитаната учебна 

среда, която студентите характеризират като 

конструктивистка. Оказва се, че позитивните 

нагласи и удовлетворението на учащите са 

свързани най-тясно с полезността на химичните 

знания, сътрудничеството с другите студенти в 

групата и подкрепата на преподавателя в акаде-

мичните дейности. Конструктивисткото препо-

даване е успешен  подход, водещ до засилване 

на социалния аспект на ученето и на самореф-

лексията. То подпомага ефективното форми-

ране на професионални знания и умения в среда 

на  сътрудничество, лична независимост и ак-

тивно ангажиране. Конструктивистката учебна 

среда е фактор за създаване на значим студент-

ският опит чрез подобряване на психологичес-

ката атмосфера и подпомагане на индивидуал-

ните  постижения. Бъдещата ни работа ще е на-

сочена към изследване на възможностите за 

трансформация на конструктивистките идеи в 

университетските онлайн курсове. 
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НЕОБХОДИМИ ЛИ СА МЕКИ УМЕНИЯ В ИНЖЕНЕРСТВОТО? 
 

Маргарита И. ТЕНЕВА 

 

IS THERE A NEED FOR SOFT SKILLS IN ENGINEERING? 
 

Margarita I. TENEVA 
 

ABSTRACT: The article defends the thesis that in order to adapt to modern reality, engineer-

ing needs soft skills. It presents results from various surveys conducted with experts, students 

and employers. The article also explores current trends and highlights good practices related 

to the integration of soft skills in the engineering education. 
 

KEYWORDS: modern society, education, engineering soft skills, students, teachers 
 

Преструктурирането на ценностите в глоба-
лен мащаб и бързата трансформация на работ-
ното място в  една по-приобщаваща среда, по-
ражда  необходимостта от специфични умения: 
критично мислене, решаване на проблеми, ко-
муникация, работа в екип, етична перспектива, 
емоционална интелигентност и творческо мис-
лене, които са важни предпоставки  успешна 
личностна и професионална реализация. 

Според Wheeler организациите наемат хора 
за техните твърди умения, но в крайна сметка 
уволняват хората заради липсата на меки уме-
ния (Wheeler, 2016).  

Дали тази максима  важи и за инженерното 
образование? 

В научната литература няма общоприета 
дефиниция и класификация на меките умения. 
Повечето изследователи подчертават, че това са 
специфични човешки умения, които не могат да 
се имитират от машина и, които без да са свър-
зани с определен вид дейност, подпомага ця-
лостното развитие на човека. 

Меките умения, включват „… лични качес-
тва, които са от съществено значение за всички 
житейски роли“ и включват: междуличностни 
умения, етичност, професионализъм, инициа-
тивност, надеждност и учене през целия живот“ 
(https://www.careeronestop.org/competencymodel
/competency-models/pyramid-home.aspx).  

Itani и Sprour отнасят меките умения към со-
циално-емоционалните умения, които човек из-
ползва, за да се свърже с другите, и които му 
помагат а изгражда социални мрежи. Авторите 
подчертават, че тези умения не се ограничават 
само до релационни характеристики, но включ-
ват и качества като социална отговорност, кре-
ативност, етика и емоционална интелигентност. 
(Itani & Sprour, 2015). 

Въз основа на множество изследвания сред 

работодатели и преподаватели „Центърът за 

моделиране на компетенции“ към Министерст-

вото на труда на САЩ създава модел на компе-

тенциите, необходими за успех на работното 

място. В основата на този модел се поставени 

компетенциите за лична ефективност или ме-

ките умения (United States Department of Labor, 

Competency Model Clearinghouse). 

С напредъка в технологиите и непрекъснато 

променящия се обхват на бизнес конкуренци-

ята, нуждата от меки  умения непрекъснато се 

увеличава и се наблюдава засилено търсене на 

специалисти, които ги притежават.  

През последните десетилетия различни 

американски организации като Националната 

инженерна академия (NAE) и Акредитацион-

ният съвет за инженерство и технологии 

(ABET) стартират инициативи  за изследване на 

меките умения и на тяхното място в инженерс-

твото. 

(https://www.scirp.org/journal/paperabs.aspx?pap

erid=102528З). 

Едно от най-задълбочените проучвания по 

този проблем  е проведено от екип  бразилски 

учени, които изследват меките умения в инже-

нерството в контекста на пригодността за зае-

тост и образованието (Campos et al., 2020). 

Авторите правят систематизиран преглед 

на литературата (SLR) за хуманитарни науки и 

инженерно образование от 2638 статии стигат 

до заключението, че най-важните меки умения 

в работа на инженерите могат да се групират в 

шест основни групи:  

1. Решаване на проблеми и критично мис-

лене,  

2. Комуникация, 

3. Работа в екип,  
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4. Етична перспектива, 

5. Емоционална интелигентност 

6. Творческо мислене.  

Учените привеждат редица изследвания, в 

подкрепа на тази класификация и я аргументи-

рат като се позовават на основните дейности и 

отговорности в инженерната работа и необхо-

димите умения за успешното и осъществяване 

(Campos et al. - 2020). 

Редица съвременни изследвания сред рабо-

тодателите показват, че организациите предпо-

читат да назначават инженери, които не само 

имат технически познания, но също така и спо-

собности да свързват тези знания с потребнос-

тите на своите служители и със социалните 

нужди. Компаниите все повече изискват креа-

тивни и иновативни инженери, защото по този 

начин повишават своята  конкурентноспособ-

ност (llamas et al., 2019). 

Проучване на австралийската агенция по 

заетостта, Monarch Institute още през 2015 

гoдина установява, че 85% от желаните умения 

за професионална пригодност на инженерите са 

свързани с меки умения, а 15% - с технически 

умения и подчертава необходимостта от препо-

даване на меките умения в университета 

(Monarch Institute, 2015). 

Редица изследователи са на мнение, че сту-

дентите – бъдещи инженери трябва да умеят да 

изразяват своите идеи активно, критично и не-

зависимо и да развиват способността да предос-

тавят оригинални и креативни решения на ре-

ални проблеми. Освен това е необходимо да мо-

гат да работят в екипи, да управляват интердис-

циплинарни групи, да разбират изискванията на 

обществото, като се отчитат екологичните, 

етичните и политическите последици от своите 

действия. Учените подчертават, че тези умения 

могат да се развиват чрез  хуманитарните и со-

циални науки (Campos et al. - 2020). В същото 

време други изследователи констатират нали-

чието на значително несъответствие между пот-

ребностите на организациите от хора с меки 

умения и ниското равнище на тези умения у 

дипломираните студенти 

(www.researchgate.net/publication/316066488_M

ixed_Signals_Do_College_Graduates_Have_the_

Soft_Skills_That_Employers_Want).   

Инженерно образование често е критику-

вано за пристрастеността си към преподаването 

на теория и технически дисциплини за сметка 

на преподаването на личностни, междуличнос-

тни и професионални умения (Sheppard, 

Macatangay, 2009). 

Това фокусиране на инженерното образова-

ние върху усвояването на дисциплинарни зна-

ния и пренебрегването на мултидисциплинар-

ните и преносими умения  в значителна степен 

затруднява развитието на меките умения. В 

опит да се преодолее това и меките умения да 

намерят своето място в инженерното образова-

ние се създават, експериментират и апробират в 

практиката иновативни методи. 

В Чандигарх, Индия се провежда цялостен 

изследователски проект, в който участват сту-

денти, преподаватели, професионалисти и екс-

перти. Основната цел на проекта е да се прос-

леди процесът на формиране на меки умения 

сред обучаемите. Изследователите анализират 

както общообразователните, така и професио-

налните курсове на бакалавърска и магистърска 

степен и констатират, че най- ефективният ме-

тод за развиване на меки умения е ученето чрез 

опит. Те установяват, че надеждността на даден 

метод варира в зависимост от предварителните 

знания, умения, произхода и стила на учене на 

обучаемите, затова препоръчват преподавате-

лите да използват не само един, а  различни 

комбинации от методи. Участниците в проекта 

отбелязват като най-предпочитани методите: 

учене чрез опит, ролева игра, работа в екип, ка-

зуси и работа по проекти (Wats, 2009). 

Меките умения на инженерите се модели-

рат успешно чрез симулации на поведението на 

работното място, организирани в университет-

ските зали и лаборатории. Участието в проекти, 

дискусии, дебати, решаване на казуси, ролеви 

игри, симулации, мозъчни атаки и фокус-групи 

съдейства за изграждане на тези умения. Най-

ефективно меките умения се усвояват, когато 

обучението се провежда в реална работна среда 

и има възможност за директно взаимодействие 

с работодатели и реални клиенти. 

CDIO e (цялостен педагогически подход 

към инженерното образование) обединява дис-

циплинарните технически знания с личните, 

междуличностните и специалните професио-

налните умения, които се изискват от инжене-

рите. Според CDIO, основна задача на инженер-

ното образование e да научи студентите как да 

измислят, проектират, изпълняват и управляват 

сложни инженерни продукти, процеси и 
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системи с добавена стойност в модерна среда, 

базирана на екип. CDIO създава реалистична 

учебна среда, която насърчава усвояването на 

професионални умения чрез използване на си-

мулация чрез ролеви игри, която е апробирана 

в два инженерни курса - в университета в Лунд 

в Швеция и в Техническия университет в Да-

ния. В хода на ролевата игра студентите усвоя-

ват изискванията и имплицитните правила на 

инженерството в реални условия като си взаи-

модействието с професионални инженери  и 

клиенти. Авторите на CDIO установяват, че ро-

левата игра с участието на представители на ин-

дустрията значително улеснява преподаването 

на техническо съдържание и формирането на 

професионални умения в инженерното образо-

вание. Според тях, повтарящите се срещи 

между студентите и професионалните клиенти 

действа като стимул за обучаемите, като ги под-

тиква да се представят възможно най-добре в 

проектното задание, което от своя страна се от-

разява позитивно  и върху усвояването на дис-

циплинарните знания. Симулацията чрез ро-

лева игра въвлича студентите в различни взаи-

модействия, в които те трябва да демонстрират 

високо ниво на разбиране на изискванията и им-

плицитни правила на реалното инженерство. 

Учебните постижения и резултатите от анкети-

рането на студентите свидетелстват за тяхното 

положително отношение към този подход. В 

заключение изследователите отбелязват, че ор-

ганизирането на симулации чрез ролеви игра с 

участието на индустрията улеснява преподава-

нето и ученето на професионални умения в ин-

женерното обучение и ускорява процеса на 

превръщането на студентите в професионални 

инженери, готови да навлязат в индустрията. 

(Andersson, Hammarq 2010). 

Друга добра практика  за развиване на меки 

умения в инженерното образование е състеза-

нието Chem-E-Car, което е интегрирано в 

учебна програма на студенти- химични инже-

нери. Chem-E-Car е събитие, което се органи-

зира всяка година в различни части на света по 

време състезанието студентите конструират ма-

лък електрохимично задвижван автомобил и 

представят плакат, който описва техните изс-

ледвания. По време на състезанието те изпроб-

ват своите модели на фиксирано разстояние, за 

да демонстрират техните възможности. След 

избора на победители на регионално и 

национално ниво, финалното състезание е на 

годишната студентска конференция. Катедрата 

по химическо и технологично инженерство 

(JKKP), в Националния Университет на Малай-

зия (Universiti Kebangsaan Malaysia), органи-

зира  за първи път Chem-E-Car състезание през 

2005 г. Тогава участието не е задължително. На 

студентите се дава пълна свобода да избират 

състава на екипа си, вида гориво или задвижва-

щата система и да проектират автомобилите си. 

Състезанието трае месец и половина. Трите 

най-добри отбора, които стават победители, 

представят университета на национално ниво. 

Състезанието Chem-E-Car дава възможност на 

студентите да развият своите меки умения като 

работа в екип, креативност и комуникативни 

умения. От учебната 2007-2008 година Катед-

рата по химическо и технологично инженерс-

тво официализира това събитие и го интегрира 

в изпълнението на учебната програма на курса 

„Въведение в химическото и биохимичното ин-

женерство“. Проучванията сочат, че включва-

нето на Chem-E-Car като част от учебните дей-

ности оказва позитивно въздействие върху  ак-

тивността на студентите и предоставя отлични 

възможности за развиване на техните меки уме-

ния (Kamaruddin, et al., 2012).  

В заключение може да обобщим, че днес па-

зарът на труда  е силно конкурентен, а намира-

нето на работа и способността за управляване 

на собствената кариера става все по-труден 

процес. Експертността в определена област, 

вече не е единствената предпоставка за успех и 

гаранция за високи постижения. Преструктури-

рането на ценностите в глобален мащаб и бър-

зата трансформация на работното място в  една 

по-приобщаваща среда, поражда  необходи-

мостта от специфични умения: критично мис-

лене, решаване на проблеми, комуникация, ра-

бота в екип, етичната перспектива, емоцио-

нална интелигентност и творческо мислене, ко-

ито са важни предпоставки  успешна личностна 

и професионална реализация. 
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НЯКОИ МЕРКИ ПРОТИВ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИ ДЕЦА 

ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

 
Марлена Й. ДАНЕВА, Марина К. НИКОЛОВА 

 

SOME ACTIONS AGAINST DROP-OUT OF ROMA CHILDREN 

OF EDUCATIONAL SYSTEM 

 

Marlena Y. DANEVA, Marina K. NIKOLOVA 

 

ABSTRACT: The dropout of Roma children and students from the education system in Bul-

garia is an issue that has not yet been resolved. The intervention by putting pressure on Roma 

families in order to socialize them produces resistance. The value system of the Roma family 

can naturally be enriched with a positive attitude towards education. At the same time, the 

value system of families with Bulgarian ethnicity has a deficit in the awareness of the need for 

joint and fruitful cooperation and life with Roma families. Actions that can address value def-

icits are incompatible with pressure of any kind, as well as with extending the period of com-

pulsory education. Effective actions intervene attitudes in both Roma and Bulgarian families, 

with a focus on the common benefit of our children's education. 

      

KEYWORDS: Roma, actions, innovative, school, dropping out of the education system 
 

Увод 

Според Агенцията за изследване, спазва-

нето на основните права в Европейския съюз 

(FRA) 31% от ромските деца в България не за-

вършват начална училищна степен, при средно 

ниво 27% за Европейския съюз. Тревожна е 

констатацията на същата агенция, че 67% от 

ромските деца в България напускат училище 

преди да навършат 16 години и с това се преви-

шава средното ниво от 56% на тази група за це-

лия Европейски съюз.[1,2-3] 

Отпадането на ромските деца от училище е 

наш проблем, на обществото на страната ни 

днес и ние сме морално отговорни за предприе-

мане на адекватни и навременни мерки за про-

тиводействие срещу него. Мерките, ограничени 

от културната и образователната рамка, уре-

дена в нормативните документи у нас, са фоку-

сирани към подобряване на процесите за укреп-

ване на мулти-културното гражданско общес-

тво. Визира се работата със семействата, обуче-

нието на учителите за работа в мултикултурна 

среда и представяне по подходящ начин на раз-

личията, по-голяма свобода в учебните прог-

рами за учителите с акцент на мултикултурните 

образователни и възпитателни нужди на децата. 

Основните дейности са насочени към ориенти-

ране на предучилищното и училищното образо-

вание към компетентностен модел и към 

прилагане на иновативни методи на обучение. 

Именно в тази връзка се поставя изискването за 

прилагане на редица мерки за реформиране на 

образователната система, включително с пре-

венция на отпадането на ромските деца от учи-

лище.[2] 

 

Политики против отпадането от образо-

вателната система 

Стратегическите и оперативните цели на 

Министерството на образованието и науката са 

в изпълнението на целите на Стратегията „Ев-

ропа 2020“ и на „Националната програма за раз-

витие на България 2020“ за намаляване дела на 

преждевременно напусналите и никога не посе-

щавали училище лица в края на 2020 под 11% 

[2]. Министерството на образованието и нау-

ката популяризира Добри практики за образова-

телна интеграция в изпълнение на институцио-

налните мерки против отпадането на децата от 

училище.  
Една от най-новите и много интензивно ра-

ботеща мярка е така нареченият Механизъм за 
обхват, приет с Постановление на Министерски 
съвет № 100 от 8 юни 2018 г., за създаване и 
функциониране на Механизъм за съвместна ра-
бота на институциите по обхващане и включ-
ване в образователната система на деца и уче-
ници в задължителна предучилищна и учи-
лищна възраст.  
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Като безспорно положителна тенденция, 

според Стратегията за образователна интегра-

ция на деца и ученици от етническите малцинс-

тва на Република България 2015-2020 [7, 8],  

трябва да се посочи пълното ограничаване на 

практиката здрави деца от семейства в нерав-

ностойно положение (изключително от ромски 

произход) да се насочват по социални причини 

към конкретен център за подкрепа. Така те няма 

да попадат в категорията „деца със СОП“. Прак-

тическият опит показа, че интеграцията и ин-

теркултурните взаимодействия могат да се реа-

лизират единствено в етнически смесена обра-

зователна среда. Неефективността на мерките 

за интеграция при някои етнически общности е 

в голяма степен свързана с отсъствието на нор-

мативни гаранции за провеждане на политики 

за преодоляване както на сегрегацията, така и 

на последващата вторична сегрегация на някои 

училища. Слаба е и активността на общините за 

последователна интеграция в училищата, вклю-

чително в нейните десегрегационни аспекти. 

Още по-ограничен е броят на общините, отде-

лящи средства от бюджетите си за провежда-

нето на интеграционни  политики [4]. 

 

Практически идеи за мерки против отпа-

дането от образователната система 

С настоящата статия представяме някои 

практически идеи за предприемане на мерки, 

съобразно нагласите на основните заинтересо-

вани страни в процеса на отпадане на ромски 

деца и ученици от образователната система. 

Тези мерки действат за тяхното задържане в 

училище. 

На първо място ефективните мерки следва 

да са фокусирани към дълбока вътрешна про-

мяна в ценностната система на ромските се-

мейства за ползата от образование и интегри-

ране в днешното общество. Тя трябва да върви 

успоредно с дълбока промяна в отношенията 

към ромите в семействата на останалите етни-

чески групи. Именно след разместване на най-

дълбоките пластове във възгледите на хората за 

неприемането на различните, ще може да се 

създаде почва за работа с ромските деца така, 

както и с всички останали.  

 

Необходими са мерки, чрез които да се из-

върши дълбока вътрешна интервенция на наг-

ласите на: 

• ромските семейства в полза на образова-

нието; 

• нагласите в семействата на останалите 

етнически групи да приемат ромските деца. 

Мерки, основани на прийома „вършене на 

нещата заедно“, с оглед създаване на по-здрава 

основа в семейната среда, ще подкрепят прие-

мането на посещението на училище и приема-

нето на различията в клас от останалите деца от 

друг етнос, което ще предизвиква промяна в 

нагласите по създадените на етно-културни сте-

реотипи.   

Масовизирането на иновативните училища 

в районите с преобладаващо ромско население 

и съвместното образование на деца и на възрас-

тни, акцентира върху участие на семейството 

като основен фактор в мотивирането на децата 

за образование и развиване на възпитателния 

процес в рамките на образователния. Нека не 

забравяме все пак, че иновативните училища са 

създадени именно в най-бедните жилищни ра-

йони в Индия като училища на улицата, без 

сгради, с преподаване и много емоции, с деца и 

възрастни. Друг пример: финансирана оранже-

рия, в която до обед се трудят родителите, а де-

цата зад стъклената стена, учат. Гарантиран е 

визуален контакт деца - родители. И следобед 

децата преподават на своите семейства. Учат се 

и на труд, и на единство, и на знания. Налице е 

обучителен и възпитателен процес, както за де-

цата, така и за семействата им. И е толкова 

близко до ценностната система на ромите. Под-

крепата на кооперативни занаятчийски групи 

ромски семейства, които учат заедно с децата 

си, да се изразява във възможност да завършват 

начално образование, придобиване на занаят и 

финансиране на стартъпи, които се дофинанси-

рат до устойчив прогрес. Финансирането на та-

кива мерки следва да поеме базовите нужди и 

стипендии за всички, както и достойно запла-

щане на положения труд. 

Нужни са много повече учители от ромския 

етнос в малките групи на детските градини и 

първи клас, за да се изграждат доверителни вза-

имоотношения по-лесно.  

От изключително значение са мерките, про-

менящи нагласите на семействата с български 

етнос и разчупващи стереотипите на сегреги-

ращо поведение и противодействие на етно-

културните интервенции в обществото.  

Мерки за недопускане на съществуване на 
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изцяло ромски училища биха изпълнили дър-

жавната политика за десегрегация в образова-

нието, мерки, с които следва да се променят 

нагласите на семействата с български етнос. Да 

се изгражда един обществен образ на приемане 

на участията при вършене на нещата заедно. Да 

се награждава точно подкрепата на лица от бъл-

гарски произход, изпаднали в житейска нужда, 

от роми. Непонятно е как в 21 век имаме все 

още ромски училища, следствие от вторичната 

сегрегация, когато родителите с български ет-

нос отписват децата си и училището остава 

само ромско. Мерки в тази посока следва да бъ-

дат закриване на такива училища и интегриране 

на децата във всички училища на населеното 

място. Вътрешните съпротиви у родителите мо-

гат да бъдат посрещнати от мерки, които са но-

сители на положителен заряд. Например деца, 

завършили такива училища, в които учат роми 

и българи, да имат предимства при кандидатст-

ване в различни учебни заведения, за различни 

желани културни и спортни прояви. До сега 

предимства се дават само на ромските деца. Но 

всъщност българските деца, които учат заедно 

с ромските, следва да имат привилегии, заради 

които техните родители от български етнос да 

имат устойчив интерес децата им да учат за-

едно. Това е един пропуск в образователната 

система у нас. Въвеждането на мотивиращи 

предимства за децата с етнос, различен от ром-

ския, завършили училища, в които учат 

ученици от ромски етнос, да бъде реална въз-

можност за продължаване на образованието в 

желани учебни заведения и специалности, пре-

доставена например, на квотен принцип. 

 

Анализ на данни за процеса на отпадане 

от образователната система. 

През 2017 г. у нас процентът на преждевре-

менно напусналите системата на образованието 

и обучението на възраст между 18 — 24 години 

е намалял за първи път от 2011 г. насам. Про-

центът бе 12,7 %, което е с 1,1 процентни пун-

кта по-малко спрямо 2016 г. Въпреки това той 

остава над средната стойност за ЕС от 10,6 % и 

над националната цел по стратегията „Европа 

2020“ от 11 %. Преждевременното напускане на 

училище се наблюдава особено много в селс-

ките райони (27,9 %) и сред ромите (67 %2 , 

(FRA, 2016 г.) [3,4]. 

По данни на Агенцията за изследване спаз-

ването на основните права в Европейския съюз 

(FRA) визираме алармиращото изследване, фо-

кусирано върху отпадането на ромските деца от 

училище в 11 изследвани европейски държави 

[1,3]: 

• 56% ромски деца са напуснали училище 

преди 16 годишна възраст средно в тези страни, 

с най-висок процент е България (67%), Испания 

(66%), Италия (63%) и най-нисък е за Унгария 

(53%), Чехия, Гърция и Румъния (по 52%), 

Франция (49%) и Полша (45%). 

Фигура 1 
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Заключение 

През юни 2017 г. в България е направено об-

ширно проучване за отпадане на децата от об-

разователната система и е установено, че 130 

000 деца не ходят на училище, с преобладаващ 

дял роми. [1,5]. 

Базов фактор за предприемане на мерки за 

предотвратяване на отпадането от образовател-

ната система считаме, че е нормативната рамка 

за възрастовия диапазон на задължителното об-

разование. На фиг.1 е представена задължител-

ната възраст и началната възраст на задължи-

телното образование [1,4]. Видно от там, този 

диапазон варира в различните държави в грани-

ците 3-7 за начална възраст и 15-19 за крайна 

възраст на задължителното образование. Про-

дължителността на задължителното образова-

ние  в отделните държави е от 9 г. в част от тях 

до 13 г., като най-продължителен период е в Ун-

гария, Австрия, Нидерландия, Македония.  

Дискусионен все още остава въпроса „Има 

ли пряка зависимост между параметрите на за-

дължителното образование и резултатите за от-

падане от образователната система?“.  Огром-

ните инвестиции в образователната система 

следват ученика и изясняването на този въпрос 

може да внесе яснота в ефективността на мер-

ките в образователната система, предприети за 

превенция на отпадането на деца от нея. 

 

 

За целите на анализа, предлагаме данни за периода на задължително образование за посочените 

по-горе страни с най-висок дял малолетни и непълнолетни майки [1,5]: 

 Унгария 3 г. – 16 г. с период за задължително образование 13 г. 

 България 5 г. – 16 г. с период за задължително образование 11 г. 

 Словакия 6 г. – 16 г. с период за задължително образование 10 г. 

 Румъния 6 г. – 17 г. с период за задължително образование 11 г.  

 

Видно е, че в групата държави с най-много отпаднали деца от образователната система влизат 

България, Испания, Италия,. При тях има следния период на задължително образование: 

 България 5 г. – 16 г. с период за задължително образование 11 г. 

 Испания 6 г. – 16 г. с период за задължително образование 10 г. 

 Италия 6 г. – 16 г. с период за задължително образование 10 г. 

 

Анализът на данните води до заключени-

ето, че по отношение на продължителността на 

задължителното образование резултатите са 

обичайни, близки в границите 10-11 г. и са раз-

пространени сред половината от изследваните 

41 държави. Не се очертава специфичен модел, 

който да определи държавите с най-голям дял 

ромски деца, напуснали образователната сис-

тема, да имат особен, специфичен, определящ 

период на задължително образование. Считаме, 

че така направено, изследването сочи липса на 

корелация между проблема „отпадане на ром-

ски деца от училище“ и „период на задължи-

телно обучение“.  

 

Заключение 

Усилията за превенция на отпадането на 

ромските деца от училище чрез различни 

мерки, включително финансови такива, не 

следва да се съотнасят към продължителността 

на образователния процес, а да се пренасочат 

към такива мерки, които ще бъдат ефективни. 

Такива са мерките, които интервенират наг-

ласите на ромските семейства в полза на обра-

зованието. От изключително значение са: мер-

ките, променящи нагласите на семействата с 

български етнос и разчупващи стереотипите на 

сегрегиращо поведение; противодействие на 

етно-културните интервенции в обществото. 

Прийома „вършене на нещата заедно“ с оглед 

създаване на по-здрава основа в семейната 

среда, може да се прилага като ефективна 

мярка, която предизвиква промяна в нагласите 

по създадените етно-културни стереотипи. Ма-

совизирането на иновативните училища в райо-

ните с преобладаващо ромско население и съв-

местното образование на деца и на възрастни 

акцентира върху участие на семейството като 

основен фактор в мотивирането на децата за об-

разование и реализиране успоредно с  възпита-

телния в рамките на училището. Въвеждането 

на мотивиращи предимства за децата с етнос, 

различен от ромския, завършили училища, в ко-

ито учат ученици от ромски етнос, да бъде 
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реална възможност за продължаване на образо-

ванието в желани учебни заведения и специал-

ности, предоставена например, на квотен прин-

цип. 

 

REFERENCES  

1. [1] “Final thematic report  approved by the 

experts of the thematic group and endorsed by the 

CAHROM at its 16th plenary meeting (Strasbourg, 

16-19 October 2018)”, CAHROM (2018)12,  

Strasbourg, 30 November 2018, 

 <https://rm.coe.int/cahrom-2018-12-en-final-

thematic-report-on-roma-children-s-compulsory-

/16808fef22>,  (accessed 26.04.20). 

2. Budget za 2020 г. i aktualizirana budgetna 

prognoza za 2021 I 2022 g. v programen format 

(publ. 24.01.2020 g.), 02-10,, 

<https://www.mon.bg/bg/67>, (accessed 

26.04.20). 

3. Monitoring na obrazovanieto i obuchenieto 

2018 v Bŭlgariya, Evropeĭska komisiya, 
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ТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УНИВЕРСИТЕТАХ КНР 
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UNIVERSITIES 
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ABSTRACT: The article describes the trends and main directions of higher education in mod-

ern Chinese universities. Particular attention is paid to the analysis of the goals and results of 

the implementation of state projects - Project 211 and Project 985. The authors pay attention 

to the variety of factors influencing the development of research activities, characterize trends 

and directions specific to Chinese higher education. The leading tasks of research activities in 

undergraduate and graduate programs are presented. Certain provisions are described on the 

example of the implementation of research activities by talented students of Southwestern Uni-

versity (Chongqing). 

 

KEYWORDS: higher education, educational environment, scientific projects, research labor-

atories and centers, experimental learning, academic mobility of students, introduction of tal-

ents 

 

Современные условия развития информа-

ционного общества требуют создания все более 

эффективных условий развития научных отрас-

лей. Ведущее место в этом процессе занимают 

научные центры и лаборатории высших учеб-

ных заведений, поскольку именно в них форми-

руются и новые научные идеи, и воспитыва-

ются молодые научные сотрудники. Современ-

ные университеты выполняют не только обра-

зовательные функции, но и являются базой для 

развития наукоемких технологий и передовых 

научных теорий. Научно-образовательная 

среда в университетах Китая обладает соб-

ственными характерными чертами, которые 

формировались в течение длительного времени 

под влиянием целого ряда факторов, в числе ко-

торых можно выделить политические особен-

ности, потребности рынка занятости, уровень и 

компетенции профессорско-преподаватель-

ского коллектива, социальные требования в 

специалистах высшей квалификации и научных 

кадрах и т.д.  Университетское образование, ко-

торое мы видим в настоящее время в Китае, бе-

рет свое начало с 1978 года, с момента, когда 

образование было провозглашено приоритет-

ным направлением развития. Основополагаю-

щим документом, направленным на проведение 

реформ в сфере образования КНР, выступает 

«Постановление ЦК КПК о реформе системы 

образования», изданное в 1985 году Централь-

ным Комитетом Коммунистической партии Ки-

тая. Основной акцент реформы был сделан на 

необходимость укрепления связей и расшире-

ния взаимодействия между учебными учрежде-

ниями и производством, а также научно-иссле-

довательскими центрами и социальными ин-

ститутами. Основные нововведения, предпола-

гаемые Постановлением, коснулись содержа-

ния обучения, технологий и системы организа-

ции образовательного процесса, а также общего 

повышения качества и уровня высшего образо-

вания. Перед вузами выдвинули задачи по реа-

лизации опытно-экспериментальных и научно-

исследовательских проектов; обновлению об-

разовательного содержания; развитию прак-

тико-ориентированного обучения; снижению 

количества обязательных предметов с целью 

повышения доли предметов по выбору; реали-

зации кредитной системы обучения; увеличе-

нию самостоятельного обучения и внеаудитор-

ной деятельности студентов и др. Принятый на 

4-ой сессии Всекитайского Народного собра-

ния закон «О высшем образовании» от 

29.08.1998 года закрепил ранее достигнутые ре-

ализацией реформ достижения и ввел дополни-

тельные положения, позволившие высшему 
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образованию Китая выйти на международный 

уровень. Так по закону, государство гаранти-

рует свободу научно-исследовательской дея-

тельности, литературному и художественному 

творчеству, а также другим культурным меро-

приятиям в высших учебных заведениях. При-

нятый закон предусматривает внедрение в выс-

шее образование КНР очной и заочной форм 

обучения; предполагает наличие трех образова-

тельных ступеней: курсы в рамках специальных 

учебных программ (срок реализации обучения 

составляет 2-3 года), бакалавриат (в течение 4-

5 лет) и магистратура (дополнительная ступень 

обучения длительностью 2-3 года); определяет 

три ученые степени: бакалавр, магистр и канди-

дат наук (Сборник основных нормативно-пра-

вовых документов о современном университет-

ском образовании в Китае, С. 14-24). Эти за-

коны и постановления реализуются посред-

ством государственных образовательных про-

ектов, включающих как разные высшие учеб-

ные заведения, так и разные источники финан-

сирования.   Министерство образования КНР 

финансирует, преимущественно, фундамен-

тальные исследования, прикладные исследова-

ния финансируются предприятиями и госкор-

порациями. Отметим, что это одно из наиболее 

значимых преимуществ развития науки в КНР. 

Начиная с 1995 года, в Китае реализуется один 

из наиболее крупных государственных проек-

тов, подготовленных Министерством образова-

ния КНР – Проект 211. Как следует из названия 

проекта, государство на рубеже XX-XXI веков 

стремится вывести 100 вузов Китая, относя-

щихся к ключевым областям научного знания 

имеющих общенациональное значение, в ранг 

лучших мировых вузов. Задачи настоящего 

проекта состоят в улучшении качества подго-

товки специалистов, в повышении уровня науч-

ного знания и эффективности административ-

ного управления вузами. Руководство страны 

стремится к созданию университетов мирового 

значения, а также к развитию ключевых науч-

ных областей.  Результатом реализации этого 

проекта стало объединение более 700 высших 

учебных заведений в примерно 300 университе-

тов. Такое слияние привело к уменьшению ко-

личества государственных высших учебных за-

ведений (при этом расширился частный сектор 

высшего образования в материковом Китае) и 

повышению качества: по состоянию на 2019 г. 

страна занимает второе место в мире по коли-

честву лучших университетов, согласно 

Academic Ranking of Word Universities. Проект 

985 — это проект, который был впервые объяв-

лен Генеральным секретарем КПК и президен-

том Китая Цзян Цзэминем на праздновании 

100-летия Пекинского университета 4 мая 1998 

года. Основная цель проекта − способствовать 

развитию и репутации системы высшего обра-

зования Китая, основав университеты мирового 

уровня XXI века. Данный проект преследует 

своей целью создание лучших отраслевых уни-

верситетов, которые работают благодаря фи-

нансовой поддержке центрального правитель-

ства.  Университеты проекта «985» — это, в ос-

новном, отраслевые университеты, которые не 

претерпели слияний и реорганизаций, они обла-

дают чрезвычайно высокими научными показа-

телями и имеют одну или две высшие учебные 

дисциплины, специфичные для конкретной от-

расли. Данные университеты высоко признаны 

в отрасли, имеют глубокие отраслевые знания, 

накопили выдающиеся научные достижения. 

Только колледжи и университеты «211 Про-

екта», находящиеся непосредственно в ведении 

национальных центральных министерств и ко-

миссий, могут быть выбраны для этого проекта. 

Указанные проекты требуют не только инсти-

туциональной и финансовой, но и внедрения 

новых организационных форм научно-исследо-

вательской деятельности. В рамках первого 

этапа проекта (1998-2003 гг.) финансирование 

предусматривало 14,5 млрд. юаней. Финансо-

вая поддержка была оказана 34-м университе-

там. В 2004 году стартовал второй этап. До 

конца 2008 года 39-и вузам различных провин-

ций была предоставлена поддержка. Большая 

сумма (12,9 млрд. юаней) была распределена на 

развитие различных аспектов научных исследо-

ваний. В итоге было учреждено 258 инноваци-

онных информационных платформ в сфере 

науки и техники, включающих следующие об-

ласти: энергоресурсы, экологию, обществен-

ную безопасность, информатику, материалы, 

производство, государственную безопасность, 

науку о жизни на Земле и др. Также, было со-

здано 114 инновационных направлений гума-

нитарного и социального научного знания, в 

числе которых экономика, филология, управле-

ние, история, социология, литература, фило-

софская мысль, педагогика, психология, 
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распространение информации, политология, 

юриспруденция и др. (Го Синьли, с. 34-35).  

Пользуясь классификацией Юань Фань-

фань, охарактеризуем современный этап разви-

тия высшего образования в Китае как этап ин-

тенсивного развития высшего образования (с 

1999-по настоящее время). В 1999 г. Министер-

ство образования КНР по указу Госсовета раз-

работало «План действий по развитию образо-

вания навстречу XXI веку».  В 1999 г. количе-

ство принятых новых студентов увеличилось на 

1,550 млн. человек, т.е. по сравнению с преды-

дущим годом рост составил 43%. Таким обра-

зом, общее количество обучающихся в вузах 

составило 4,090 млн. чел. (увеличение на 20%). 

Эти цифры стали историческим рекордом для 

КНР. Начиная с 1999 г. количество поступаю-

щих и обучающихся в вузах Китая демонстри-

рует ежегодный рост (План действий по разви-

тию образования навстречу ХХI веку). В 2014 

году университеты окончили 7,26 млн. китай-

ских студентов, что более чем в семь раз превы-

шает число выпускников 1999 г. (Sharma).  Та-

кие темпы развития высшего образования в Ки-

тае требовали как значительного финансирова-

ния, так и внедрения инновационных моделей 

развития университетской науки.  

В Китае также развиваются такие модели 

сотрудничества университетов с предприяти-

ями, как совместная разработка проектов; сов-

местная организация центров исследований и 

разработок; совместное строительство хозяй-

ственных объектов; совместная организация 

подготовки квалифицированных кадров; созда-

ние альянса технических инноваций (产业技术

创新联盟, объединение высших учебных заве-

дений, предприятий, исследовательских орга-

низаций и других сообществ с целью повыше-

ния инновационного уровня в конкретной обла-

сти промышленных технологий) и др. (Цуй 

Сюй, Син Ли). 

Задачи, выдвигаемые к обучающимся в ба-

калавриате и в магистратуре имеют определен-

ные отличия: если итогом обучения студентов-

бакалавров должна быть реализация начальной 

или базовой профессиональной подготовки, то 

обучение магистрантов направлено  на расши-

рение знаний в сфере базовой научной теории. 
Посредством организации научно-исследова-

тельской практики на данном этапе обучения 

происходит углубленное изучение 

профессиональных дисциплин, а также той или 

иной области научного знания. Магистранты 

овладевают методами проведения самостоя-

тельных научных исследований, они должны 

предложить новые идеи и творческие решения 

исследовательских задач в рамках своей про-

фессиональной специальности. В магистерской 

подготовке не только ставится задача накопле-

ния базовых знаний по специальности, здесь 

выдвигаются более высокие требования к осво-

ению научного знания и проведению научных 

исследований.   Можно с уверенностью утвер-

ждать, что цель магистерского образования − 

развитие способности проводить самостоятель-

ное научное исследование. Этим обусловило и 

изменение форм проведения занятий в маги-

стратуре (дополнение традиционных лекцион-

ных занятий лабораторными, практико-ориен-

тированными занятиями, коллоквиумами, се-

минарами), и активное включение магистран-

тов в работу научных лабораторий, центров. 

Магистранты принимают участие в научных 

конференциях как на этапе подготовки конфе-

ренции, так и на этапе самостоятельного иссле-

дования и представления его результатов науч-

ному сообществу.  В учебных программах ма-

гистратуры в КНР существует требование 

«двойной эффективности», которое подразуме-

вает подготовку талантливых специалистов для 

социально-экономического развития страны, а 

также вклад магистрантов в научные исследо-

вания. В этом состоит еще одна особенность, 

отличающая магистерское образование от бака-

лаврского. Магистерское образование органи-

зуется посредством развития социального парт-

нерства университетов и направлено на подго-

товку управленческого, технического и научно-

исследовательского персонала для различных 

предприятий. На основании договоров реализу-

ются исследовательские проекты для производ-

ственных и общественных структур. Маги-

странты (наряду с аспирантами), при написании 

дипломной работы должны быть ориентиро-

ваны на запросы производства, учитывать со-

циальные потребности эпохи, своевременно на 

основании проблем, выявленных в ходе произ-

водственной практики, определять научные 

проблемы и тему исследования. Магистерское 

исследование должно иметь определенное тео-

ретическое или практическое значение для эко-

номического строительства, научно-
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технического прогресса и социального разви-

тия (Юань Фаньфань, с 58).    

Значимым факторам развития научной ком-

петенции студентов является образовательная 

среда. В университетах КНР она создается на 

всех уровнях: информационном (создание соб-

ственных информационных образовательных и 

научных ресурсов), психолго-педагогическом 

(к руководству магистерскими диссертациями 

привлекаются ведущие ученые, создавшие соб-

ственную научную школу, пользующиеся ува-

жением в научном мире), мотивационном (вы-

дающиеся китайские и зарубежные ученые при-

глашаются для проведения спецкурсов, семина-

ров),  психологическом (создание комфортных 

условий для обучающихся в кампусах универ-

ситетов, предоставление всесторонней по-

мощи, в т.ч. финансовой), материальном (созда-

ние учебных научно-исследовательских лабо-

раторий, научных центров, библиотек с боль-

шим объемом научной информации, информа-

ционных платформ, которые являются необхо-

димым условием для организации самостоя-

тельной работы студентов и для развития и про-

ведения научного исследования).  

В 2005 году Министерством образования 

Китая приняло решение о создании националь-

ных демонстрационных центров эксперимен-

тального обучения в университетах, среди це-

лей которых выделяют такие направления как 

повышение качества высшего образования; 

формирование у студентов компетенций в 

практике и инновациях; создание в университе-

тах экспериментальной образовательной среды 

на базе современного оборудования и других 

ресурсов совместного использования и обслу-

живания;  демонстрация китайским вузам поло-

жительного опыта экспериментального обуче-

ния. До сентября 2015 г. на основе вузовских 

демонстрационных центров эксперименталь-

ного обучения было создано 800 центров, кото-

рые располагаются в 368 вузах 31 провинции, 

охватывают 44 отрасли естественных, инженер-

ных, аграрных, медицинских и гуманитарных 

наук.  К примеру, в Юго-Западном универси-

тете (г. Чунцин) на 2019 год создано 12 нацио-

нальных демонстрационных центров экспери-

ментального обучения. 

Для того, чтобы создать исследовательские 

наукоемкие университеты, правительство Ки-

тая и сами университеты широко развивают 

научно-исследовательские лаборатории и цен-

тры в вузах. Ярким примером активного разви-

тия студенческой науки в Институте иностран-

ных языков Юго-Западного университета стало 

создание в 2018 году Центра изучения русско-

говорящих стран при Министерстве высшего 

образования КНР (директор центра − доктор 

филологических наук, профессор Се Чжоу). Не-

смотря на то, что сотрудниками Центра в мо-

мент его создания стали ведущие китайские и 

иностранные исследователи, студенты-бака-

лавры и магистранты стали через год актив-

ными участниками научных исследований цен-

тра. Результаты их деятельности отражены в 

ряде научных публикаций в Китае и за рубе-

жом, участии в научных проектах центра, рас-

пространении научно-популярных знаний о 

русскоязычных странах среди китайской моло-

дежи.  

Студенты бакалавриата Института ино-

странных языков Юго-Западного университета 

участвуют в конкурсе на различные образова-

тельные и научные стипендии как для дальней-

шего обучения в Китае, так и за рубежом. 

Наиболее значимым, с точки зрения академиче-

ской мобильности студентов, являются между-

народные обмены и международные образова-

тельные программы.  С наступлением в конце 

1970-х годов этапа "реформ и открытости" ки-

тайское правительство, озабоченное подготов-

кой высококвалифицированных кадров для ин-

тенсивной модернизации, перестало препят-

ствовать выезду молодежи на учебу за рубеж. В 

одном из выступлений Дэн Сяопина от 1978 г. 

была высказана надежда, что 90% получивших 

образование за рубежом вернутся. В 1992 г., в 

период перехода страны от плановой к рыноч-

ной экономике, китайский лидер подтвердил, 

что руководство страны не будет препятство-

вать выезду молодежи на учебу в иностранные 

университеты, даже если вернется лишь поло-

вина, а для оставшихся найдутся способы по-

мочь родине. Именно после этих слов была 

сформулирована новая политика, выраженная в 

12 иероглифах: "поддерживать обучение за ру-

бежом, поощрять к возвращению на родину при 

свободе въезда и выезда". А вскоре формули-

ровка "вернуться, чтобы служить стране" 

(huiguo fuwu) была заменена лозунгом "слу-

жить стране" (weiguo fuwu) (Боревская).  С 1993 

г. вузам КНР было предоставлено больше 
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автономии, в том числе право на установление 

самостоятельных контактов с зарубежными 

университетами. Это сыграло ключевую роль в 

развитии международных студенческих обме-

нов, поскольку теперь студенты университеты 

имеют право самостоятельно заключать дого-

вора о партнерстве, а студенты могут пройти 

один-два семестра обучения в зарубежном вузе. 

Доля таких студентов растет с каждым годом. 

Популярностью данная программа пользуется 

не только потому, что студенты имеют возмож-

ность провести 6 - 8 месяцев в иностранном 

университете, но и потому, что у них появля-

ются возможности завести новые научные кон-

такты, проводить исследования под руковод-

ством ведущих иностранных докторов наук, по-

лучить опыт научных исследований на между-

народной научной базе. Имея опыт академиче-

ских обменов, студенты могут не только расши-

рить свои международные горизонты, пройти 

различные подготовительные курсы, испытать 

на себе различные педагогические модели, по-

высить собственные профессиональные 

навыки, но в тоже время получают определен-

ное конкурентное преимущество для последу-

ющих поездок за границу или для дальнейшей 

карьеры. В отдельные годы до 80% студентов-

бакалавров и до 50% магистрантов факультета 

русского языка Юго-Западного университета 

проходят такое обучение. Программы студен-

ческих обменов между вузами Китая не тре-

буют прохождения специального отбора или 

экзамена, выбор происходит на основании об-

щей оценки успеваемости студента, его специ-

альности, личного опыта и т.д. Некоторые про-

граммы подразумевают выбор студентов от-

правляющим вузом. Как правило, через одну-

две недели после прекращения приема заявок 

на сайте учебной части публикуются официаль-

ные списки студентов. Такой подход, в отличие 

от рейтинговых экзаменов, проводимых в дру-

гих странах, делают, с одной стороны, про-

граммы студенческого обмена доступными, с 

другого, повышают мотивацию студентов к 

обучению, поскольку студенты понимают, что 

обучение будет проходить полностью на ино-

странном языке в новом для них образователь-

ном пространстве. В последние годы развива-

ются программы "двойных дипломов", осо-

бенно популярные среди студентов. Еще одной 

формой приобщения китайских студентов к 

научным и образовательным обменам являются 

различные ассоциации. Например, ассоциация 

"Волга-Янцы" и Российско-китайский моло-

дежный форум "Волга-Янцзы". В настоящее 

время в ассоциацию "Волга-Янцы" входят 32 

китайских и 50 российских вузов.      

Важным аспектом развития мотивации сту-

дентов и магистрантов к международным ис-

следованиям является привлечение известных 

зарубежных ученых к работе с китайскими сту-

дентами. Многие китайские университеты сего-

дня привлекают ведущих докторов наук и про-

фессоров для работы как по временному кон-

тракту, так и для работы в качестве штатных 

научных сотрудников, руководителей лабора-

торий и научных центров, преподавателей.  

Проводимая КНР политика "охоты за умами" 

оказалась успешной. Если в 1980 г. в КНР рабо-

тало только 468 иностранных специалистов, то 

в 2009 г. их численность достигла 300000 чело-

век. В своем выступлении в начале 2010 г. пре-

мьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао назвал эту 

цифру недостаточной и заявил, что стратегиче-

ским курсом КНР на длительное время является 

"привлечение капитала" и "привлечение умов". 

"Национальный план развития талантов на 

среднесрочную и долгосрочную перспек-

тиву" показывает, насколько интенсивно пра-

вительство КНР готово работать в этом направ-

лении. Основной тренд − заключение соглаше-

ний по взаимному признанию дипломов. Ки-

тайское правительство подписало соглашения о 

взаимном признании дипломов с 64 странами и 

регионами, в том числе с Россией, Англией, 

Германией, Италией и др. (Боревская). При 

этом с 2015 г. ужесточились требования  к при-

глашаемым иностранным специалистам − это 

должны быть выдающиеся ученые, достигшие 

значимых научных высот у себя на родине, спо-

собные организовать качественную и целена-

правленную научно-педагогическую деятель-

ность в китайском вузе.     

Подводя итог, отметим, что нынешнее со-

стояние научно-технического комплекса КНР, 

современные технические и социально-эконо-

мические достижения были бы невозможны без 

целенаправленного строительства научно-ис-

следовательской университетской базы. Зада-

чей ближайшего будущего для научной мысли 

в КНР является приобщение молодых ученых и 

исследователей к созданию собственной 
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уникальной системы генерации знаний и техно-

логических новаций. Реализуемые формы при-

общения молодежи к научным исследованиям, 

помогут не только обогатить китайскую науку, 

но и улучшить равноправный обмен технологи-

ями и научными достижениями для всех стран 

мира.     
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САМОСТОЯТЕЛНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ МАГИСТРИ 

ПРИ ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ИМ ПОДГОТОВКА 

 

Марина И. ДИМИТРОВА 
 

INDEPENDENT RESEARCH ACTIVITY OF MASTERS IN THEIR PEDAGOGICAL 

PREPARATION 

 

Marina I. DIMITROVA 

 

ABSTRACT: Improving the quality of university education is closely linked to mastering re-

search. There is an increasing interest of student pedagogues in conducting independent stud-

ies. The purpose of this article is to explore the attitude and mindset of students of the master's 

program "Preschool and primary school pedagogy" for independent research and participa-

tion in scientific forums. 

 

КЕУWORDS: independent work, cognitive activity, research activity 

 
Въведение 
Обучението в университет е етап на активно 

социално, психологическо и нравствено разви-
тие на младите хора от особено значение за бъ-
дещето им. В съвременното педагогическо обра-
зование централната роля е отредена на обучава-
ния. Повишаването на качеството на обучение е 
тясно свързано с овладяването на изследовател-
ската дейност. Тя е показател за готовността на 
бъдещите начални учители за разработване и 
внедряване на педагогически иновации. 

Познавателната дейност на студентите се 
проявява когато те имат поставени цели, знаят 
за какво учат, за какво са им необходими раз-
личните знания, умения и навици и къде да ги 
използват. По този начин в студентите се раз-
вива самостоятелно мислене, характеризиращо 
се с умения да се отдели главното, логично 
обяснение на дейността - организиране и конт-
ролиране, проявяване на нестандартен подход 
към самостоятелно решаване на задачи. Самос-
тоятелното мислене на студентите се проявява 
в случаите, когато имат поставен пред себе си 
проблем и могат рационално и качествено да го 
решат. Това обаче, зависи и от уменията на пре-
подавателите да организират и стимулират поз-
навателната самостоятелна дейност на студен-
тите. Не трябва да се пропуска и създаване на 
благоприятна среда за творческа работа.  

 
Студентска изследователска дейност в 

ИПФ-Сливен 
Научната и изследователска дейност е абсо-

лютно необходима част от мисията на всеки 
университет. В стратегията за развитие на НИС 

в ИПФ – Сливен и стратегията за развитие на 
професионално направление 1.2 Педагогика е 
заложено да се поддържа високо ниво на анга-
жираност към качеството на образователния 
процес и създаване на възможности за твор-
ческа изява на студенти и активно участие в 
публикационна и научно-приложна дейност. 

Можем да разделим студентската изследо-
вателска дейност на две основни, допълващи се 
направления /фиг.1/ 

 
Фиг.1 Студентска изследователска дейност 

 
Учебно изследователската дейност на сту-

дентите е свързана с активизиране на познава-
телната им дейност и развитие на изследовател-
ски компетенции. Осъществява се главно чрез 
решаване на задачи, казуси и тестове, изготвяне 
на презентации, разработване на академични 
есета, реферати, курсови и дипломни работи.  

Научноизследователската дейност е насо-
чена към овладяване на самостоятелна теоре-
тична и експериментална работа, съвременни 
методи на научно изследване и техника за осъ-
ществяване на педагогически експеримент, 
сравнителни изследвания, статистическа обра-
ботка, анализ и обобщения на емпирични данни, 
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подготовка на научни доклади и различни ви-
дове публикации. 

За да се изследва отношението и нагласата 
на студентите за самостоятелна научноизследо-
вателска дейност и участие в научни форуми 
през юли 2020 г. в ИПФ-Сливен бе проведено 
анонимно анкетно проучване. В изследването 
взеха участие 31 студенти от магистърска прог-
рама „Предучилищна и начална училищна педа-
гогика“. 

На въпроса: „Какво е отношението Ви към 
самостоятелна научноизследователска дей-
ност?“, 83,3% от анкетираните избират отговор 
„харесва ми, когато участвам в нея“, „не ми ха-
ресва да вземам участие в нея“ са отговорили 
12,8% и само 3,9% -„трудно ми е“. От получе-
ните резултати е видно, че студентите имат по-
ложително отношение към самостоятелната на-
учноизследователска дейност. /фиг.2/ 

 

 
Фиг.2 Отношение на студентите към самостоятелна научноизследователска дейност 

 

Трудностите, които срещат при самостоятелна изследователска работа са най-често следните: 
• липса на учебници и учебни помагала- 83,3%; 
• трудност при намиране на допълнителни учебни материали в библиотеки и в интернет- 

28,8%;  
• недостатъчна информация на лекции и упражнения- 19,2%;  
• необходимост от стимулиране за участие в различни форми на самостоятелна работа- 70,4%. 
Бъдещите учители в предучилищна и начална училищна възраст искат да имат възможност за 

научноизследователска дейност по психологически и педагогически проблеми по време на обуче-
нието си в ИПФ-Сливен. Анкетираните са посочили следните отговори: „да, необходимо е да се 
създадат условия за това“- 32%; „да, при условие, че се предостави възможност за самостоятелен 
избор на тема“- 64,8% и отговор „не“ само 3,2%. /фиг.3/ 

 

 
Фиг.3 Възможност за научно-изследователска дейност по психологически и педагогически 

проблеми 
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време на обучението ви в ИПФ-Сливен?
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създадат условия за това

да, при условие, че се 

предостави възможност за 

самостоятелен избор на тема

не
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Потребността на студентите от участия в различни форми на научни форуми бе проучена и се 

получи следния резултат: „да, участвал съм“-22,4% ; „не, нямам желание“-13,6%; „не, но проявявам 

интерес“-64% /фиг.4/. През последните години в ИПФ се наблюдава интерес на студентите към 

участия в научни форуми. Студентите от бакалавърските и магистърски програми имат възможност 

да вземат участие в двете ежегодни национални конференции, организирани от факултета- Нацио-

нална конференция с международно участие "Инженерни и природни науки" – Сливен и Нацио-

нална конференция с международно участие "Образователни технологии“- Каварна. Докладите се 

публикуват в рецензираното издание на Съюза на учените клон-Сливен „Известия на съюза на уче-

ните-Сливен“. Тази възможност допълнително мотивира и стимулира студентите за изследовател-

ска дейност. 

Дали студентите срещат подкрепа от страна на преподавателите за научноизследователската 

дейност е друг въпрос, който бе засегнат в анкетното проучване. Резултатите са следните: „доня-

къде“- 19% и „да“- 81%. Данните показват, че по-голямата част от преподавателския състав съдейс-

тва, подпомага и стимулира самостоятелните проучвания на студентите. Това е резултат, който още 

веднъж показва, че академичният състав осъзнава необходимостта от самостоятелна научноизсле-

дователска дейност. 

 
Фиг.4 Участие в научни конференции или форуми 

 

За изграждане на умения за научноизследователска дейност е необходимо предварително обу-

чение и подготовка. В учебния план са включени такива дисциплини, но проучихме до каква степен 

студентите могат да се справят самостоятелно: „60,8 % от анкетираните могат да се справят самос-

тоятелно, а нужда от помощ имат 39,2%. Тези резултати показват необходимостта от допълнително 

обучение относно провеждането на самостоятелни изследвания, методи и статистическа обработка 

на данните /фиг.5/. 

 

 
фиг.5 Необходимост от помощ при подготвяне на доклад или постер 

0

10

20

30

40

50

60

70

да, участвал съм не, но проявявам 

интерес

не, нямам желание

Участвали ли сте в научни конференции или 

форуми? 

61%

39%

Имате ли нужда от помощ при подготвяне на 

доклад или постер?

мога да се справя самостоятелно имам нужда от помощ



p 

volume 35 (2), 2020       ISSN 1311-2864 (print)          ISSN 2682-9827 (online)           том 35 (2), 2020 

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

Известия на       Announcements of  

Съюза на учените      Union of  Scientists   

Сливен, том 35 (2), 2020      Sliven, vol. 35 (2), 2020 

44 

 

„Кои са темите, по които бихте искали да 

правите научно изследване?“ е въпрос, който 

ще насочи вниманието на преподавателите към 

конкретни теми и области при обучението на 

студентите. Отговорите са свързани най-често с 

нетрадиционните и иновативни методи на обу-

чение в ДГ и НУ; съвременни проблеми на въз-

питанието, образованието и развитието на дет-

ската личност; приобщаващо образование и ра-

бота в мултикултурна среда. 

Интересно бе да се проучи мнението на сту-

дентите относно това дали участието им в на-

учни конференции, издига качеството на обуче-

нието. Всички анкетирани са посочили утвър-

дителен отговор. Това показва, че те са осъз-

нали значението и участието в различни научни 

форуми, което допринасят за съвременно и ка-

чествено образование. 

 

Заключение 

Изследователската дейност на бъдещите 

учители, развива способност за научно и педа-

гогическо изследване, самостоятелност, иници-

ативност, креативност, компетенции за индиви-

дуално и екипно решаване на професионални 

задачи. Тя формира професионално компетен-

тни и творчески мислещи специалисти, спо-

собни самостоятелно да се справят с предизви-

кателствата на педагогическото ежедневие, 

внедряването на иновации в областта на обра-

зованието.  

Проведеното изследване потвърди желани-

ето на студентите за провеждане на качествена 

научноизследователска самостоятелна работа 

по време на обучението им. Участието в научни 

форуми допринася за повишаване на личност-

ното развитие и мобилността на студентите, а 

резултатът е - педагози с придобити знания, 

умения и нови области за реализация в областта 

на образованието. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCES 

1. Gyurova, V, Dermendzhieva G, 2006, 

Priklyuchenieto ucheben protses, Agentsiya 

Evropres, Sofiya  

2. Konakchieva, P, 2017, Izsledovatelska 
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THE ROLE OF A CULTURAL COMPONENT IN A MODERN ACADEMIC ENVIRONMENT 

 

Natalya D. PARSHINA, Petr V. MENSHIKOV, Vitaly A. EPSHTEYN 

 

ABSTRACT: The author of the research investigates the importance of a cultural component 

in a language study process. Language is used as the main means of communication in a mod-

ern world. In the world of globalization and permanent interaction with the representatives of 

different cultures the traditional acquisition of the main academic language skills seem to be 

inefficient for a productive communication. The problem of misunderstanding in communica-

tion may be solved by concentrating on a cultural component. The study of culture types, ste-

reotypes and nonverbal communication may result in an elimination of communicative barri-

ers.     

 

KEYWORDS: national character, communication, extralinguistic factors, reactive cultures, 

multiactive cultures, linear active cultures, cross-cultural interaction   

 

A unique ability which all human beings pos-

sess enables us to use language as the main means 

of communication. Speech production is realized in 

diverse socio-cultural situations which can range 

from different everyday routine talks to friends and 

relatives up to the top-level meetings and negotia-

tions among business partners and politicians. Re-

gardless the circumstances of human communica-

tion all interlocutors aim at achieving rapport in the 

process of interaction. Nowadays communication 

does not claim to be only the process of exchanging 

information between the participants it presup-

poses mutual understanding and relevant feedback. 

This goal is definitely not so easy to achieve taking 

into account the variety of communicative partners 

we deal with today. Globalization process compels 

people to use productive tools for collaboration 

where language plays a significant role.  
Learning foreign languages is one the main 

components of any curriculum in most educational 
institutions. It seems to be reasonable to concen-
trate on a practical approach of a language study. 
We learn foreign languages to communicate suc-
cessfully with the representatives of different coun-
tries and cultures. That is why considerable atten-
tion is paid to the vocabulary and grammar struc-
tures which can presumably help us to verbalize 
our ideas and concepts.  

The aspect which seems to become dominant 

in a modern academic process goes far beyond ac-

quiring skills in speaking, writing, reading and lis-

tening. A modern reality requires a vital skill of 

proper decoding of a cultural component of com-

munication. Our perfect knowledge of vocabulary 

and grammar as well as mentioned above well-

trained skills will not necessarily guarantee 

successful communication. Every day cultural mis-

understanding appears to be a serious problem of 

communication. That is why cultural interpersonal 

skills start playing a particularly important role. 

Cross-cultural communication takes place between 

people belonging to different cultures. While inter-

acting, they reveal common and essential commu-

nicative styles of their cultures. Basically, cross-

cultural communication is the usual communica-

tion process, influenced by the two cultural fields 

that the communicators are placed in. 

One of the core problems of modern cross-cul-

tural interaction is lack of knowledge or insuffi-

cient knowledge of a communicative behaviour of 

the partners. There is a connection between a com-

municative behaviour and cognitive and linguistic 

consciousness. People all over the world definitely 

differ from each other and these differences effect 

communication. When we speak about some pecu-

liar features of the whole nation we speak about 

‘national character’. This term is used to describe 

the unique characteristics, lifestyle and cultural 

background typical of a certain nation.   

The concept of national character has been of 

huge interest for generations. From literature to pop 

psychology and through to learned research people 

have struggled to determine whether there is such a 

thing, and if there is, what does it mean? The study 

of a national character has purely practical ap-

proach for human interaction all over the world. 

Particularly it is important when we deal with a for-

eign language study. Though the main function of 

language is a communicative one it should be 

stated that language is artificial which means that it 

is a creation of human beings. 
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People agreed to use certain notions for nomi-

nations of some objects of reality. Language has no 

connection with this reality of the world outside the 

mind of people who use this language. People es-

tablish an artificial link between the nomination 

and the object and this link will differ from nation 

to nation.  That is why effective communication is 

much more than the vocabulary and meaning of 

lexical units. Words and meanings cannot exist 

without people who use them. Language is an es-

sential part of culture that is why it seems to be cru-

cial to study the culture of people who speak the 

language.  

All world cultures can be traditionally classi-

fied due to their attitude to the main aspect of life, 

such as attitude to action, time, power and power. 

Cultures can also be individualistic and collective, 

masculine and feminine. Awareness of these core 

cultural features improves our communication and 

helps us to avoid misunderstanding.  

Richard L. Lewis divides all cultures into three 

main groups.  The Lewis Model of Cultural Types 

indicates the variations in personal interactive qual-

ities, indicating three poles: "linear-active" cul-

tures, which are characterized as cool and decisive 

(Germany, Norway, USA), "reactive" cultures, 

characterized as accommodating and non-confron-

tational (Vietnam, China, Japan), and "multi-ac-

tive" cultures, characterized as warm and impulsive 

(Brazil, Mexico, Italy). This classification is based 

on the attitude of people to the action they fulfil. 

Knowledge of this culture types enables us to de-

code the delivered information and the behaviour 

of your communicative partner correctly. In case of 

collaboration with the representative of multi-ac-

tive cultures one should be ready to be rather flexi-

ble with these representatives. There will be a par-

ticular attitude to time, planning, deadlines and ex-

pression of emotions. Much attention is paid to the 

current situation of communication, to the associ-

ated factors which can interfere into the earlier 

agreements. The participants of a communication 

act should be ready to be interrupted and should be 

ready to face up to an open expression of feelings 

and emotions. Communication tends to be emo-

tional and energetic. 

Unlike multi-active cultures the representa-

tives of reactive cultures will have absolutely dif-

ferent communicative behaviour. Thus, the partici-

pants of a communicative act will also have to take 

these cultural features into account. The main 

principle of a reactive communication is a particu-

larly careful attitude to the speaker. Reading be-

tween the lines is a core skill required for this type 

of interaction. Direct statements are tabooed among 

these people.  Much attention is paid to silence as 

it can be more informative than words for the peo-

ple of this culture type. These cultures are esti-

mated as high context cultures that is why extralin-

guistic factors play a crucial role in the interaction. 

Linear active cultures are concentrated on one 

task a time, pay much attention to thorough plan-

ning, observe deadlines and emotionally are re-

served. 

Low-context cultures stick to and act on what 

is actually being said. By contrast, in high-context 

cultures ‒ such as the Southern European, Latin 

American, Arabic and Asian worlds ‒ communica-

tion tends to be implicit and indirect, and the mean-

ing depends on the context, as well as on who de-

livers it and on the body language with which it is 

delivered. A lot of information is left unspoken and 

is understandable only within the context.  

In high-context cultures, everyone stays in-

formed informally. The interaction of both commu-

nication styles is frequently full replaced with mis-

understandings.  

High-context people are apt to become irritated 

when low-context people insist on giving infor-

mation they don't need. It makes them feel being 

treated as inferior replaced. For example, profes-

sionals from a high-context culture tend to prefer to 

receive high-level instructions and figure out the 

job themselves, and would therefore consider it of-

fensive when American managers give them de-

tailed instructions. 

Gerte Hofstede divides the majority of all 

world cultures into collectivist and individualist 

ones. Such classification emphasizes self- percep-

tion of the people in the society. In individual cul-

tures such as the USA particular attention is payed 

to a personal contribution of each member, people 

are concentrated on personal achievements, com-

petition is a core component of a social life. While 

collective cultures such as Russia or China perceive 

themselves as a unity. This approach is vividly ver-

balized in the language and the usage of personal 

pronouns in particular. Thus, in the Russian lan-

guage a personal pronoun “we” is more often used 

in the description of some social events while in the 

English language the pronoun “I” will be more 

preferable. 
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Another obstacle in modern communication 

can be stereotypes. Stereotypes are considered to 

be a generalization of characteristics; they reduce 

complexity, provide stability and also can offer op-

portunities to identify ourselves with others. When 

we use a stereotypical approach to describe some 

people, we generalize the description and apply 

some very limited and shallow characteristics 

which cannot be valid for each individual of a 

group. Thereby we simplify the reality. Many re-

searchers believe that we form stereotypes because 

we are so overwhelmed with new information com-

ing in every day that we have to categorize the in-

formation so that we can make things simpler and 

more predictable and easier to handle. This need to 

categorize people and things can become even 

more intense when we are in a busy, fast paced, 

cross-cultural environment. In common practice 

we assume a certain attitude by to a group of people 

and start using our assumption as a reality and 

thereafter all our analyses are based on our assump-

tion. The problem is compounded when listeners 

(receivers) also start taking the assumption for 

granted and so once a wrong done continues to cast 

shadows in our communication which at times re-

sults in complete disaster.   People tend to have ste-

reotypes not only about other people but also about 

themselves.  

When a person applies a stereotype onto him-

self/herself as a member of the group we deal with 

auto-stereotype. When a person is projecting their 

own prejudices onto the group of others, this type 

of stereotyping could be called a projected stereo-

type. 

Stereotyping is our attempt to make sense out 

of an unpredictable world and everyone does it to 

some extent. They are our cognitive schemes, that 

is why it is impossible to get rid of them but it is 

possible to learn to deal them. They are mental 

structures, which simplify the complex stimuli 

from one's environment and facilitate their compre-

hension. 

Communication in general is the process of 

sending and receiving messages that enables hu-

mans to share knowledge, attitudes, and skills. Alt-

hough we usually identify communication with 

speech, communication is composed of two dimen-

sions - verbal and nonverbal. Lack of sufficient 

knowledge of nonverbal means can cause misun-

derstanding and communicative failures. That is 

why to interact productively it is necessary to learn 

to decode messages delivered by other people, no 

matter if they belong to your or other culture. Peo-

ple perceive up to 85 % of all information nonver-

bally and we tend to trust to what we see but not 

hear. In case there is a contradiction between the 

words and nonverbal means people get the mes-

sages from nonverbal sources. It is estimated that 

the average person actually speaks words for a total 

of about ten or eleven minutes a day and that the 

average sentence takes only about 2.5 seconds and 

at the same time people can make and recognize 

around 250,000 facial expressions.  

Nonverbal communication skills are developed 

at a very young age. Young children know far more 

than they can verbalize and are generally more 

adept at reading nonverbal cues than adults are be-

cause of their limited verbal skills and their recent 

reliance on the nonverbal to communicate. As chil-

dren develop their verbal skills, nonverbal channels 

of communication do not cease to exist but rather 

they become entwined in the total communication 

process. 

The main aspect of nonverbal means of com-

munication which seem to be reasonable to study 

in educational institutions to prevent misunder-

standing are kinesics (body movement), vocalics 

(use of voice), proxemics (space rules) and haptics 

(use of touch).  

Nonverbal communication means include a 

wide range of components which are important for 

communication. We use gestures to substitute for 

words or to reinforce what the speaker says. The 

speed and pitch of our voice may make the state-

ment easy or difficult to understand. The distance 

between the speakers is an important component of 

interaction, which is necessary to take into account 

particularly while interacting with the representa-

tives of different cultures.  A correct decoding of 

this information helps the recipient of data to get 

the message in the write way and make communi-

cation productive.  
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ИГРАТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ТРАДИЦИИ 

 

Десислава Ог. ПАРУШЕВА 

 

THE GAME IN EDUCATIONAL TRADITIONS 

 

Desislava Og. PARUSHEVA 

 

ABSTRACT: The diversity of research perspectives on the game is a real prerequisite for its 

holistic theoretical reflection. The answers given by the different directions are partial. There-

fore, despite the availability of a huge amount of scientific literature on the problems of the 

game, the creation of a common theory that summarizes the most significant achievements still 

remains unrealized. Play activity is a spontaneous phenomenon, most often occurring in early 

childhood. Through it, children get to know and analyse the world around them and look for 

their place in it. Game is the method by which the teacher can effortlessly initiate activities, 

related to a certain pedagogical, educational or inclusive goal. 

 

KEYWORDS: game, game motivation, education, game development 

 

Въведение 

Многообразието на изследователските пер-

спективи към играта е реална предпоставка за 

нейното холистично теоретично отражение. 

Отговорите, които различните направления да-

ват, са частични. Ето защо въпреки наличието 

на огромно количество научна литература по 

проблемите на играта, все още остава нереали-

зирано създаването на една обща теория, която 

да обобщи най-съществените постижения до 

момента и да опровергае убедително противо-

положните схващания.  

Игровата дейност е спонтанно явление, въз-

никващо най-често в ранна детска възраст. Чрез 

играта подрастващите опознават и анализират 

заобикалящия ги свят и търсят своето място в 

него. Тя е методът, чрез който учителят може 

непринудено да инициира дейност от страна на 

децата, свързана с определена педагогическа, 

възпитателна или приобщаваща цел. 

 

Теоретични аспекти на играта. 

Според Велева (2014), авторите, които пра-

вят обзор на съществуващите психологически 

концепции за играта обикновено ги обособяват 

в две големи групи: класически и съвременни. 

Класическите са разработени през ХІХ и нача-

лото на ХХ век, а съвременните – след 1920 го-

дина. 

Класическите теории се стремят да обяс-

нят причините за съществуването на играта и 

нейната функция. Те са: теории за излишъка на 

сили, теории за релаксацията, теории за упраж-

нението, теории за рекапитулацията. 

Велева (2014) твърди, че всяка от посоче-

ните теории има свои положителни страни, но 

никоя от тях не съумява да дефинира детската 

игра. Първите две теории (за излишъка на сили 

и за релаксацията) възприемат феномена в сми-

съла на регулиране на енергията. Вторите две 

концепции (за рекапитулацията и за упражне-

нието) свързват играта с инстинктите. Класи-

ческите теории са „кабинетни”, тъй като се ко-

ренят по-скоро във философията, отколкото в 

експерименталното изследване. Техните поста-

новки до определена степен са налице и у съв-

ременните концепции.  

Съвременните теории по-малко се инте-

ресуват от въпроса „Защо децата играят?”. Те 

приемат играенето като факт и се стремят да 

обяснят съдържанието на феномена. Към тази 

група се отнасят теориите на З. Фройд, Ж. Пи-

аже, Дж. Сингер, Дж. Елис, Р. Уайт и др. От съв-

ременните теории съществуват няколко перс-

пективи (еволюционна, психоаналитична, ког-

нитивна, социокултурна и екологична), които 

са представителни за основните направления в 

актуалните изследвания върху играта. 

Еволюционните теории търсят произхода 

на играта в отговора на въпроса дали тя е пове-

дение, което е било адаптивно за животните. 

При еволюционния подход на феномена се 

гледа като на резултат от естествен подбор. 

Еволюционните концепции се обособяват в три 
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основни направления: описателно, мотиваци-

онно и функционално 

Психоаналитичните теории се фокуси-

рат върху емоционалните аспекти на детското 

развитие. Според тях играта има два източника. 

Първият е желанието на детето да бъде голямо, 

да действа като възрастен, а вторият — тенден-

цията за натрапчиво възпроизвеждане на нега-

тивни ситуации от живота, върху които лич-

ността няма контрол.  

Когнитивните теории поставят когници-

ята в центъра на изследването на играта. Ж. Пи-

аже обвързва игровото развитие с генезиса на 

интелекта и го описва като последователно пре-

минаване през следните стадии: сензомоторна 

игра, символична игра и игра с правила. Когни-

тивната перспектива към феномена гледа на 

него като на средство за консолидиране на поз-

навателния опит и възможност за натрупване на 

нови знания и умения в безопасна атмосфера. 

Това направление в изследването на играта 

оказва значително влияние върху педагогичес-

ката практика, като утвърждава необходи-

мостта от приоритет на игровите методи и 

форми при възпитанието и обучението на де-

цата.  

Социокултурните теории, също както и 

когнитивните, дискутират функциите на фено-

мена по отношение на интелектуалното разви-

тие. Те приемат, че играта е „водеща” (най-

важна в детска възраст) дейност, която съдейс-

тва за преодоляване на познавателния егоцент-

ризъм, за развитие на мотивационната сфера, на 

волевата регулация на поведението, на внима-

нието, символната функция и абстрактното 

мислене.  

Екологичните теории са отговор на настъ-

пилите през последните десетилетия драстични 

промени в жизнения свят на децата – семейст-

вото, възпитателните цели, жилищното обкръ-

жение, нахлуването на медиите, съблазните на 

индустрията на консуматорството и на свобод-

ното време, педагозирането на ежедневието. 

Счита се, че всичко това води до ограничаване 

на детските игри и редуциране на игровите уме-

ния у съвременните подрастващи. 

Съвременните теории покриват широк 

диапазон от изследователски проблеми и са 

значим принос за разбиране същността на иг-

рата. За разлика от класическите, те се базират 

на солидни експериментални данни.  

Според казаното дотук игровата дейност се 

разкрива като условна, обобщена, имаща имп-

ровизационен характер, отчитаща определени 

правила. Това е свободно проявление на жизне-

ната активност на личността – временен „от-

дих” от „правилата” на живота, заради утвърж-

даването, опознаването и изменението на себе 

си в цялост (Иванова, 2005). 

От посочените определения се налага схва-

щането, че „игра” – това е произволна дейност, 

отразяваща в условно обобщена форма отноше-

нието на човека към света, към хората, към са-

мия себе си, имаща за цел самоизразяването на 

индивида и формиране у него на типично соци-

ално поведение и прогнозиране на ситуациите 

за общуване. И още, че „игра” – това е един от 

начините за усвояване на света и самоутвърж-

даване на човека, състоящ се в произволното 

конструиране на действителността в условен 

план.  

В играта се създава репертоар от адаптивни, 

гъвкави реакции към неочаквани събития в 

среда, отделена от реалните последствия от 

тези събития. (Hewes, J., 2014). Чрез играта се 

изживява поток - чувство, че уменията са дос-

татъчни за справяне с дадените предизвикател-

ства в рамките на една целенасочена, обвързана 

с правила система на действие, която осигурява 

ясни показатели за това колко добре се справя 

вършителят (Чиксентмихай, 2016). 

В допълнение, Иванова (2005) посочва, че 

за децата играта е толкова естествена, колкото 

са сънят и храненето, тя заема централно място 

в живота им, защото чрез нея те се научават да 

оцеляват и да се ориентират в околния свят. Иг-

рата е важна за децата сама по себе си, тъй като 

тя е най-спонтанният начин за самоизразява-

нето им и прекрасно средство за общуване 

както между тях, така и с възрастните, защото в 

играта може да се общува и без думи. 

Играта е ориентирана към личността, а иг-

рачките и предметите за игра помагат на детето 

да пресъздаде важни за него събития от живота. 

Така играта се разкрива като функция на инди-

вида в процеса на неговите взаимодействия с 

околния свят, защото в нея и чрез нея той се от-

нася към обектите и явленията преднамерено, 

превръща ги в същност на своята активност. 

Така в играта детето изучава своите чувс-

тва, прави опити да си обясни това, което не 

разбира, търси отговори на колебанията си, 
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изменя събитията, така, че да станат поносими 

и дори приятни за самото него, снижава усеща-

нето за страх и тревожност.  

 

Играта в образователните традиции 

Игрите са неразделна част от живота на хо-

рата още от зората на човечеството. Те заемат 

важно място в битието на примитивните народи 

и в културата на древните цивилизации. 

Първата известна дискусия за играта и ней-

ното отношение към възпитанието се появява в 

работата на древногръцките философи Платон 

(427-348 г. пр. Хр.) и Аристотел (384-322 г. пр. 

Хр.). Платон смята, че децата имат естествена 

склонност към игра и затова е целесъобразно тя 

да се използва за целите на възпитанието и обу-

чението. Авторът обаче се опасява, че нерегу-

лираните от възрастните игри могат да оказват 

негативно влияние върху личността. Според 

него е задължително децата да играят, като се 

придържат стриктно към установените пра-

вила; ако те променят правилата на своите игри, 

съществува рискът когато пораснат да се опи-

тат да променят законите, а това е недопустимо 

и пагубно за държавата. Така още с първия апел 

към педагозите да използват възпитателните 

резерви на играта се прокарва и многократно 

възвръщащата се в историята идея за необходи-

мостта от контрол върху детската игрова дей-

ност от страна на възпитателите. Аристотел е 

първият, който отбелязва практическата значи-

мост на феномена за психическото развитие на 

детето. Според него редица игри (най-вече сло-

весни и каламбури) имат роля за подема в инте-

лектуалната сфера. Може да се каже, че най-

ранното интерпретиране на играта третира ас-

пекти от нейната проблематика, които не са за-

губили своята актуалност и продължават да са 

дискусионни: естествената склонност към игра, 

нейния развиващ потенциал, играта като метод 

на обучение, необходимостта от педагогическо 

ръководство на игровата дейност. 

За съжаление, отбелязва Г. Иванова, стату-

тът, който има играта в живота на древните об-

щества, не се запазва през следващите истори-

чески периоди и особено през ранното Средно-

вековие, когато феноменът се третира като отк-

лонение от обществено приетото поведение и 

затова често е забраняван от господстващата 

религия (Иванова, 2004). Това се отразява както 

върху теорията, така и върху образователната и 

възпитателната практика, въпреки че хората не 

престават да играят. 

Негативното отношение към играта прави 

почти невъзможно насочването на теоретич-

ната мисъл към изследване на тази „безпо-

лезна“ и „разточителна” човешка дейност. Иг-

рата се счита за празно развлечение и „сатанин-

ска съблазън”. Едва хуманистите в края на 

Средновековието се обръщат отново към ра-

достта от играта, характерна за Античността, и 

я включват в своите образователни концепции 

Постепенно се осъзнава, че за децата е по-пъл-

ноценно, ако обучението е приятно и се отх-

върли строгата дисциплина и наизустяването 

(Иванова, 2004). Тази тенденция се усилва в пе-

риода на Просвещението, когато редица изсле-

дователи започват отново да говорят за дейст-

вителното практическо значение на играта за 

човека. Значимостта на играта е „реабилити-

рана” в трудовете на Джон Лок (1632 — 1704), 

Жан-Жак Русо (1712 — 1778) и Имануел Кант 

(1724 — 1804). Според тях игровата дейност не 

е загуба на време или пък безделие, а е начин, 

по който децата могат да учат. 
Повратен момент в изграждането на възпи-

тателната перспектива към играта настъпва 
през ХVІІІ век, когато Фридрих Фрьобел (1782 
— 1852) не просто признава значението на фе-
номена за детското развитие и апелира за из-
ползването му от възпитателите, а създава пър-
вата педагогическа система за предучилищно 
възпитание, основана изцяло върху игровата 
форма на дейността. Фрьобел разработва иг-
рови предмети, които нарича „дарове” (топки, 
кубове, цилиндри и др.), и предлага система от 
дидактични игри с тях, построени на принципа 
на постепенното усложняване. Голяма част от 
игрите са придружени с песни, стихове и при-
казки с оглед усилване обучаващото им въз-
действие. Системата на Фрьобел е критикувана 
от педагози като К. Ушински, П. Лесгафт, Л. 
Толстой и Е. Тихеева както заради строгата рег-
ламентация на детската дейност и усвояването 
на знания в ущърб на занимателността, така и 
заради методиката на провеждане на игрите, ос-
нована на подражание на действия от страна на 
децата (Велева, 2013). 

През ХІХ век игрите все по-често присъст-

ват в трудовете по педагогика – разглеждат ги 

К. Ушински (1824 — 1870), Л. Толстой (1828 — 

1910), Дж. Дюи (1859 — 1952). Постепенно се 

оформят два противоположни възгледа за 
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мястото на възпитателя в игровата дейност. 

Според първия играта се развива само, ако е ръ-

ководена от възрастния. Част от привържени-

ците на този подход признават значението на 

игровата дейност единствено в случай, че е под-

чинена на дидактични цели. Второто виждане 

утвърждава самоценността на играта като са-

мостоятелна и свободна детска дейност. Ролята 

на възрастния се изчерпва с осигуряването на 

благоприятстваща играенето среда (време, 

пространство, материали). 

През ХХ век с развитието на детската пси-

хология и осъществяването на редица експери-

ментални изследвания в областта на играта тя 

окончателно се утвърждава като дейност с изк-

лючително голям принос за пълноценното из-

растване на детето. Голяма роля за това имат 

концепциите на Ж. Пиаже (1896 — 1980), Л. 

Виготски (1896 — 1934), Д. Елконин (1904 — 

1984), Дж. Брунер (1915). В този период про-

дължава да се задълбочава противоречието 

между възгледите „За” и „Против” регламента-

цията на детските игри от страна на педагога. 

След 1945 година страните в този спор се раз-

делят на регионален принцип – обособяват се 

западна (Западна Европа и САЩ) и източна 

(държавите от бившия соцлагер) зони на педа-

гогическата перспектива към играта. Източните 

теории и практики се стремят да разработят и 

приложат прецизни методики за целенасочено 

развитие на игровата дейност. Западните кон-

цепции се въздържат от стриктни предписания 

към възпитателните въздействия на учителя. Те 

поставят акцент върху идентифициране на бла-

гоприятстващите играта условия и оттук детер-

минират необходимите за възникването и разг-

ръщането й параметри на средата, в която се ре-

ализира педагогическата дейност. Общите мо-

менти между източната и западната перспек-

тиви са три основни: 1) деклариране, че играта 

е от решаващо значение за пълноценното разви-

тие; 2) определянето на играта като основна 

форма на педагогическо взаимодействие в пре-

дучилищна възраст и стремежът към построя-

ване на своеобразния процес на обучение в дет-

ската градина върху игрова основа; 3) в проти-

воречие с предходните две точки – дидактизи-

рането на детската игра, подчиняването й на об-

разователните цели и оттук ограничаването на 

свободата, импровизацията и спонтанността в 

полза на обучението. 

В продължение на десетилетия педагоги-

ческите теория и практика у нас се основават на 

тезата, че играта е водеща дейност в предучи-

лищната възраст. Тази постановка произтича от 

дейностната концепция, разработена от руските 

психолози С. Рубинщайн, А. Леонтиев и др. 

Съгласно дейностния подход за всеки възрас-

тов период съществува определен тип дейност, 

която е от решаващо значение за развитието. 

Приема се, че вън от тази дейност не могат да 

се формират психологическите новообразува-

ния и в този смисъл тя се определя като водеща. 

След като възникнат и укрепнат във водещата 

дейност, новообразуванията проникват в дру-

гите пластове на психиката и по този начин със-

тавляват предпоставките за успешен преход 

към следващия етап на развитие. 

 

Изводи 

Играта отразява психическото развитие на 

детето.  Тя разкрива емоциите и мотивите му, 

защото е наситена с разнообразни ситуации на 

общуване и преживявания. Чрез нея детето из-

разява себе си, интеграцията си със заобикаля-

щия го свят. 

Отражението на действителността в различ-

ните игри се осъществява по различен начин, но 

винаги присъства в нея. Играта се променя съг-

ласно промените, които настъпват в общест-

вото, като в същото време му оказва въздейст-

вие. 

Играта може да се разглежда като форма и 

метод на обучение. Чрез нея се повишава моти-

вацията за изпълняване на поставените задачи, 

което дава отражение върху постигнатите ре-

зултати от децата.  

 Използването на играта като форма и метод 

на обучение следва да бъде съобразена с въз-

растта на децата и да се използва с мярка, за да 

не възникне ситуация, в която децата играят 

само заради забавлението, без това да допри-

нася за придобиване на нови умения и знания, а 

поддържани единствено от външна мотивация 

за получаване на удоволствие.  

Обучението играе съществена роля за раз-

витието на играта. За нейната поява и развитие 

се изискват определен опит и знания от страна 

на децата. Затова според изследователите раз-

витието на игровата дейност предполага обога-

тяването на познавателния опит в процеса на 

обучението.  
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Чрез наблюдение на поведението на децата 

в играта може да се проникне във всекидневния 

им живот, да се открият значимите за тях 

обекти и явления. Всичко това легитимира иг-

рата като абсолютно необходимо пространство 

в развитието на подрастващите, като средство 

за тяхната самореализация и развитие. В този 

смисъл определено може да се каже, че играта е 

своеобразна житейска школа за детето, че тя е 

значима сама за себе си, като специфичен вид 

дейност, обогатяваща детския живот. Възгле-

дите на изследователите за ролята на играта в 

образованието и възпитанието през отделните 

периоди са противоречиви. Съвременните изс-

ледвания утвърждават играта като положите-

лен фактор в образователния и възпитателния 

процес, чрез който се  отговаря на разнообраз-

ните образователни потребности на децата и се 

насърчава активното им участие.   
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ОТ ДИГИТАЛИЗИРАНО КЪМ ДИГИТАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

 

Калина И. БЕЛЧЕВА, Юрий П. КЛИСАРОВ 

 

THE PROCESS OF DIGITAL TRANSFORMATION IN 

LEARNING 

 

Kalina I. BELCHEVA, Yurii P. KLISSAROV 
 

ABSTRACT: Technology-enhanced teaching and learning has modernised education and 

training. The extent of implementation of digital technologies in the classroom has become a 

significant factor to measure the process on digitization of educational institutions and educa-

tion systems. It is regarded also as an environment that integrates digital resources, services 

and digital competences. This paper outlines the process of digital transformation in education 

implemented in two stages – digitized learning and digital learning. For each stage certain 

sub-stages are proposed. An algorithm is presented and discussed as well as certain models 

for technological implementation. Detailed learning solutions are introduced to optimize dig-

ital learning and to allow the development of higher-order thinking skills, to enhance life-long 

learning competencies based on cooperative and project-based learning. Scientific advances 

in modern natural sciences and humanities propose new opportunities and higher efficiency 

for formal and informal continuing education. 

 

KEYWORDS: digitized learning environment, digital transformation, digital trends in educa-

tion 
 

Въведение 

В този бързо променящ се свят предизвика-

телствата са много – икономически, еколо-

гични, социални. Научните знания създават 

нови възможности и решения за нови модели, 

които да улеснят живота ни. Безпрецедентните 

иновации в науката и технологиите ускоряват 

процесите на растеж и интеграция. Въпросите, 

свързани с това какви знания и умения са необ-

ходими на днешните обучаеми, за да оформят 

своя бъдещ свят и да се реализират успешно, 

стават все по-актуални, но намират по-трудно 

точен отговор. В този смисъл Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие 

(ОИСР) стартира проект „Бъдещето на образо-

ванието и уменията 2030“ като целта му е да се 

помогне на държавите да намерят отговор на 

тези конкретни въпроси, както и да се посочи 

пътя за ефективно развитие на образователната 

система, така че тя да се адаптира към съвре-

менните ученици и да отговори на изисквани-

ята на обществото. 

Двадесет и първи век е век на технологиите  

и те се използват във всички области на живота 

като образованието не прави изключение. Иг-

раят водеща роля в процеса на глобализация и 

демократизация на образованието, способстват 

за осъществяване на концепцията за учене през 

целия живот, повишат ефективността на препо-

даване, подпомагат ученето, допринасят за не-

говата персонификация и гъвкавост. 

 

Дигитализирано обучение  

В много научни статии, блогове, коментари 

могат да се срещнат словосъчетанията диги-

тално обучение, дигитално съдържание, диги-

тални ресурси. Като основен приоритет, опре-

делен от Европейската комисия по образование 

е процесът на дигитализация на образованието, 

който обхвана цялата образователна система в 

условията на пандемия. Тази нова терминоло-

гия се налага лесно и бързо, тълкува се едноз-

начно или разнопосочно. Получава се семан-

тично объркване, което води до неправилна 

употреба на термини като дигитализиран и ди-

гитален. В много случаи, когато се говори за ди-

гитален учебен ресурс, се има предвид дигита-

лизиран учебник, при който, без да се правят 

промени в оригинала, е сканиран и подаден 

като PDF файл на обучаемите. Двата термина 

дигитален и дигитализиран се различават по 

значение, обхват и употреба. Изясняването на 
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тяхната същност е важно и необходимо, за да се 

обясни процеса на дигитална трансформация, 

която бързо настъпва в бизнеса, рефлектира 

върху образованието и налага усвояването на 

нови знания и компетенции.  

Всяка фирма разработва свой план за дейс-

твие за разширяване на обхвата на дигитализа-

ция и очертава своя стратегия за преминаване 

към дигитален бизнес модел. Дигиталната тран-

сформация се явява поредица от конкретни 

стъпки, с които компаниите, институциите пре-

минават в режим на функциониране, пригоден 

за 21-ви век – по-бърз, по-ефективен, иновати-

вен и ориентиран към нуждите на гражданите и 

бизнеса. Дигитализацията е „процес на преоб-

разуване на информация на аналогов носител в 

цифров формат (т.е. електронен) с помощта на 

електронни устройства по метода на сканиране, 

който обхваща процесите на преобразуване на 

аналоговата информация в цифрова.“  

В областта на образованието моделът на ди-

гитална трансформация е изграден от две конк-

ретни стъпки – процес на дигитализация на обу-

чението и преминаване към дигитално обуче-

ние. Всяка от тях включва два стадия. 

(Clark:2011) Първият стадий в процеса на диги-

тализация е заместване. Учителите просто заме-

нят традиционните методи на преподаване с но-

вите технологии или с някои от техните инстру-

менти, като най-разпространеният от тях е пре-

зентация на PowerPoint. Други възможности са 

работа с учебник, който от хартиен носител се 

трансформира в електронен вид /дигитализира 

се/ или че на този етап използването на ком-

пютри като заместители на учителите в тради-

ционните обучаемите оформят отговорите си 

във файл и не ги пишат на хартиен носител. 

Констатациите са, упражнения за затвърдяване 

води до по-голям успех на обучаемите, но се от-

чита фактът, че този успех не е свързан с разви-

тието на процедурни знания. Крайният про-

дукт, в който са изброени факти с информация, 

е пренесен, копиран, често на шаблони на 

PowerPoint презентация, без проява на креатив-

ност и критично мислене.  

Вторият стадий от първото ниво на модела 

за дигитална трансформация е надграждане. 

Тук акцентът е върху придобиване на компе-

тентности, но се оказва, че тяхното овладяване 

не може да бъде доказано или демонстрирано 

чрез прилаганите методи за оценяване и 

мониторинг на напредъка, тъй като не дават ця-

лостна представа за получените крайни резул-

тати. Когато преподаването е на ниво надграж-

дане се използват по-интерактивни приложе-

ния, задачите за самостоятелна работа се пред-

ставят и подават онлайн в съответната папка на 

платформата. По този начин не се налага персо-

нално предаване на решенията на задачите от 

страна на учениците към учителя в класната 

стая и се осъществява бърза обратна връзка. 

Проучванията подчертават, че учителят е кри-

тичният фактор за подпомагане на учениците, 

без значение дали съдържанието е адаптивно, 

интерактивно и дали се предоставя инстантна 

обратна връзка на учениците относно тяхната 

изява. Учителите подкрепят учениците, като 

допълват, обясняват концепциите и координи-

рат дискусиите. Това се отразява на напредъка 

на слабите ученици, които успешно овладяват 

минимума от знания и умения с помощта на 

учителя и преминават заключителните изпити, 

държавните изпити например.  

Тези две нива са характерни за дигитализи-

раното обучение, при което взаимоотношени-

ята в педагогическия състав, както между учи-

телите и учениците са строго регламентирани. 

Структурите на власт и подчинение са верти-

кални - във фирмата, в училището, в държавата. 

Новите технологии, Интернет предлагат хори-

зонтална структура, която рефлектира върху 

поведението и начина на общуване и взаимо-

действие между хората (Пешева: 2011). 

На този етап управлението е централизи-

рано. Училищата си партнират, но и конкури-

рат. Налице е строго разпределение на задълже-

нията по роли в образователната система. Дос-

тиженията на обучаемите се оценяват като ин-

дикатори за оценка на процеса на обучение и 

коректив за подобряване на системата. В съ-

щото време учителите, преподавателите, акаде-

мичния състав поставят въпроси доколко ефек-

тивни са педагогическите иновации, които да 

заместят традиционните форми и методи на 

обучение със съвременните подходи на препо-

даване и учене в онлайн платформите за обуче-

ние, дали са готови да си партнират и консоли-

дират образователни ресурси,  да използват ек-

спертизата на представителите на музейния 

сектор, на библиотеките, на другите културни 

институции, за да създават учебно съдържание 

(EPALE:2020). 
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С какво се характеризира учебното съдър-

жание? – На първо място то е стандартизирано. 

Налице са държавни образователни изисква-

ния, които налагат унифициране на знанията и 

уменията. Доминиращ е печатно ориентира-

ният подход с линеен метод на представяне и 

статика на изображенията. Поставя се началото 

на представяне на учебното съдържание във 

цифров вид. 

Развитието на информационните и комуни-

кационните технологии и тяхното интегриране 

в образованието и обучението дават възмож-

ност за изменение на модела на учебния процес 

– осъществяване на преход от репродуктивно 

обучение към креативен модел, при който се 

пресъздава една реална ситуация или процес с 

помощта на новото технологично и техническо 

осигуряване. Обучаемите прилагат своите зна-

ния и творчески способности за анализ на моде-

лираната ситуация, като предлагат различни ре-

шения на поставените задачи. Те изграждат и 

овладяват стратегии за търсене в информацион-

ните масиви,  развиват умения за оценка и ана-

лиз, сътрудничество и взаимопомощ.  Посте-

пенно се утвърждава нов тип учебно съдържа-

ние – преход от различни дигитализирани 

учебни материали към създаване на цифрово и 

динамично, обогатено със знанията и опита на 

експертите в дадената област и представено по 

интерактивен и запомнящ се начин. Наличието 

на възможности за избор за достигане до пра-

вилния отговор на задачата, както и критичната 

самостоятелна интерпретация на съдържанието 

и ценността на информационните източници 

определят този нов модел на обучение, който е 

основан на приемственост  от страна на тради-

ционното обучение, както и на изградените 

вече мрежи и партньорства между  училищата. 

 

Дигитално обучение 

Първата стъпка към дигитална трансформа-

ция в обучението е ниво Модификация. Той се 

характеризира с адаптивност и диференциране 

на ученето. Наблюдава се значителна промяна 

между случващото се в традиционната класна 

стая, когато обучението е лице в лице, съчетано 

с електронно обучение. Започва навлизането и 

използването на виртуални среди за обучение, 

които предлагат не само управление на учебния 

процес, но и създаване на учебно съдържание, 

прилагане на инструменти за оценяване и 

самооценяване. Тези интегрирани системи за 

обучение могат да бъдат от по-ново поколение 

и да предлагат персонализация в съответствие 

със стила на учене на обучаемия или на групата 

обучаеми. На този етап се разглеждат различни 

гледни точки, разработват се становища въз ос-

нова на доказателства в резултат на осигурения 

достъп до различни авторитетни източници на 

информация. Целта е да се развиват уменията, 

да се повишават компетенциите според потреб-

ностите на обучаемите, според обстоятелствата 

в зависимост от професионалната или обучава-

щата среда, според способностите и интересите 

на групата обучаеми. Ролята на новите техноло-

гии е „подсилване“ на свързаността, на интег-

ративността чрез разработването на специ-

фично съдържание, ориентирано все повече 

към отделния обучаем. Прилагане не само на 

интегративен, но и меджудисциплинарен под-

ход чрез използването на отворени образова-

телни платформи, каквито са портала за учи-

лищно образование (School Education Gateway) 

и Академията за учители (Teacher Academy). 

Отличителна черта е създаването на автен-

тичен оригинален проект/продукт в група от 

един или двама студенти, споделянето на про-

дукта за получаване на конструктивна обратна 

връзка от преподавателя и колегите и публику-

ване на създаденото в онлайн платформата за 

обучение или като уеб-ресурс.  

Този стадий е наречен адаптивен, защото се 

осъществява приспособяване към начина на 

учене - компютризираният урок (или електрон-

ният формат) е съобразен с индивидуалните 

особености на обучаемите, като се отчита ско-

ростта и задълбочеността на усвояваната 

учебна информация. 

И накрая достигане стадия на диференцира-

ност, когато се създава нещо, което не би могло 

да съществува без използването на дигиталните 

инструменти, ресурси и електронен достъп. 

Идеите и продуктите се генерират от учениците 

като автори на съдържание, обогатено от тех-

ния опит и нови натрупани знания. В техноло-

гичен план се предлага цифрово, дигитално съ-

държание, което е интерактивно, нелинейно, 

динамично. То е с най-ниска структурираност, 

раздробено на малки стъпки, които се усвояват 

последователно. Други възможности са то да се 

актуализира бързо,  да е оптимално, гъвкаво и 

задълбочено, да се усъвършенства от 
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множеството потребители. Персонализацията е 

представена чрез различни пътища на позна-

ние, всеки да учи по свой път, начин и темп. 

Разработени са различни варианти по степен 

трудност: високо, средно и ниско равнище. При 

направени  грешки обучаемите да се връщат на-

зад, за да се елиминират допуснатите пропуски 

при усвояване на учебното съдържание, а ако 

няма такива – продължават напред. По този на-

чин се индивидуализира обучението, стиму-

лира се академичната свобода.  

Чрез дигиталното обучение се формират 

умения за решаване на сложни проблеми, раз-

вива се критично мислене, разгръщат се твор-

чески способности, постига се емоционална ин-

телигентност. Усъвършенстват се компетенци-

ите за учене през целия живот, кооперативно 

учене, сътрудничество, адаптивност към изме-

нящите се условия на средата. 

Този модел на обучение позволява решава-

нето на нов тип проблеми - търсене на решение 

в реално време, споделяне на информация и 

идеи, постоянна права и обратна връзка – не 

само при изпълнение на поставените задачи, но 

и привнасяне на нещо ново на всички нива на 

познание. 

 

Възможности за реализация 

Този модел на обучение предоставя големи 

възможности за реализация в онлайн курсове, 

онлайн изпити, дигитални учебници, анимация, 

обучение чрез онлайн платформи, електронни 

ресурси, онлайн комуникация и видео-конфе-

риране, онлайн административни дейности. 

Акцентът е върху ученето, не толкова върху 

преподаването на готови знания отгоре надолу. 

Инструментите и методите за прилагане на из-

куствен интелект и постиженията на съвремен-

ните природни  и хуманитарни науки обещават 

нови възможности и по-висока ефективност за 

продължаване на образованието в неговите 

формална и информална разновидности. 
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ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА УЧИТЕЛИТЕ 
 

Ангел Х. ОГНЯНОВ 
 

IMPLEMENTATION OF INNOVATION IN PEDAGOGICAL ACTIVITY OF TEACHERS 
 

Angel H. OGNYANOV 
 

ABSTRACT: The use of innovations in teachers' pedagogical practice is a process that has 

already begun. Teachers need to be prepared for their implementation. To what extent are they 

ready to accept and implement innovations? Does the age of teachers influence the building of 

such readiness for work? Are there any psychological barriers to them? These are important 

questions that are being answered in this article. The results of a study conducted with primary 

school teachers in the village of Yablanovo are presented. The results are presented in figures 

and a table. 

 

КЕУWORDS: innovation, pedagogical innovation, innovation in education. 

 

Увод 

Когато се говори за иновации е необходимо 

да се отчита, че това понятие има две страни на 

тълкуване. От една страна иновацията е процес 

на обновяване, внедряване на ново, а от друга – 

това е дейност, свързана с усвояване на новото 

в границите на отделна социална практика. 

Иновациите присъстват във всяка сфера от жи-

вота на човека, в това число и в образованието. 

Целта на образователните иновации е да 

формират и развиват познавателните способ-

ности на учениците и да повишават качеството 

на обучението и да подобрят образователните 

резултати на учениците. Дали ще се постигнат 

целите, зависи и от една друга иновация – под-

готовката на учителите да ги използват в своята 

работа. 

 

Образователна иновация – същност и ха-

рактеристики на иновациите 

По думите на В. И. Слободчиков, „Инова-

цията е свързана с въвеждането на новото в оп-

ределена сфера  на живота, което води до ожив-

ление в нея и от това произтичат редица изме-

нения в тази сфера.“ (Слободчиков, В. И. 2005 - 

41) Макар да е казано за иновациите по прин-

цип, то е съотносимо и за образованието.  

От друга страна, приемаме конкретно тъл-

куването на педагогическата иновация като:  

• процес на подобряване на внедряването 

на новости;  

• акт на въвеждането  на нещо ново;  

• нова идея, метод или устройство;  

• успешно използване на нова идея;  

• изменение, което създава нови аспекти в 

педагогическите дейности;  

• творческа идея, която може да се осъ-

ществи в образованието;  

• нововъдение, преобразование в педаго-

гическата и други области, свързано с нови 

идеи, изобретения и открития (Крысин, Л. П. 

2012). 

Много автори подчертават, че при използ-

ването на иновации в педагогическата практика 

настъпват промени, които се отразяват положи-

телно върху работата и успеваемостта на учени-

ците (Загвязинский, В. И. 1990; Крысин, Л. П. 

2012; Шумпетер, Й. А. 2000; Blanco, A. F. 2018). 

Е. Rogers (Rogers, Е. (2003) разглежда пет групи 

характеристики на „новото като иновация“, 

приемани от хората и оказващи значително вли-

яние на темпа на нейното внедряване: 

• Относително преимущество на иноваци-

ята от гледна точка на нейното предимство, от-

носно масовата практика, защото може да на-

мери отражение в: качествено нови резултати; 

икономия на време на учителите; привлекател-

ност на иновацията за учениците. 
Съвместимост. Иновацията може да се раз-

глежда като съответствие на новото на същест-
вуващата педагогическа практика и се приема 
по-лесно, когато става дума за прилагането им 
от повече или от всички учители в училището. 
Новото, което не съответства на приетите 
норми от социално-педагогическата среда на 
училището и на ценностната система на учите-
лите ще бъде възприето  много трудно. 
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• Сложност. Тази характеристика опре-

деля степента на разбиране и приспособяване 

на иновацията към дейността на конкретния 

учител или на учителите от цялото училище. 

Може  да се предположи, че трудността ще въз-

препятства избора за внедряването на иноваци-

ята. 

• Апробация на иновацията. Тази характе-

ристика може да се свързва с етапите при внед-

ряване на иновацията (например – апробиране 

на нов метод за обучение на учениците). 

• Комуникативност – възможност за разп-

ространение на иновацията между други учи-

тели. 

 

Отношение на учителите към иноваци-

ите в педагогическата им практика 

За приемането и внедряването на една обра-

зователна иновация е важно да се има предвид 

отношението и готовността на учителите към 

нея. На основата на това, Е. Rogers (Rogers, Е. 

2003 -409) определя пет вида учители: 

• Новатори 

• Последователи на новаторите 

• Последователи в група с други учители 

• Късно приели иновациите 

• Колебаещи се. 

Всяка от посочените групи учители, прите-

жава отличителни качества. 

Новаторите се отличават с повишена чув-

ствителност към новото. Те са авантюристи и 

това се проявява в склонността им да прилагат 

новости в работата си. Това намира изражение 

в „изпробване“ на интересна за тях образова-

телна иновация (идея, метод, система, техноло-

гия и др.) в конкретната им работа с ученици. 

Към групата на последователите на нова-

торите се обединяват учители, които се възпри-

емат от колегите им като лидери. Точно към тях 

се обръщат за съвет. Приемайки опита на „но-

ваторите“, те бързо стават проводник за всяка 

иновация в училището, в което работят. 

Към „последователи в група с други учи-

тели“ се отнасят тези, които е възможно да се 

колебаят до момента на внедряване на иноваци-

ята. Причина за несигурността им е това, че те 

се нуждаят от повече време, за да изградят в 

себе си готовност за приемане на новото. По из-

следванията на Е. Роджъерс, тази група учители 

е представена от една трета от целия колектив. 

В групата на „късно приели иновациите“ са 

учители, които се отличават със своята скеп-

тичност, по отношение на всяка промяна, вклю-

чително и приемане на иновациите. Те приемат 

новото само в случаите, когато то съответства 

на техните потребности и желания или  под вли-

яние на средата, в която работят. 

„Колебаещите се“ са представители на 

традиционното и консервативното в педагоги-

ческата практика. Те последни приемат новото 

и често при среща с трудности се отказват от 

внедряването на иновацията в тяхната работа. 

Те са ориентирани повече към миналото, а не 

към бъдещото развитие на образованието. От-

насят се подозрително към всичко ново и раз-

лично от досегашната практика. 

Каква е причината, поради която не всички 

учители желаят да приемат и приложат инова-

ции в педагогическата си работа? Този въпрос е 

стоял  на дневен ред от момента, в който за-

почва да се говори за образователни иновации.  

 

Психологически бариери при приемане 

на иновациите 

Изучавайки причините за това, А. М. 

Хоном (по Яковлева Э. Н., Красилова. И. Е., 

2016 -158-175) определя два типа психологи-

чески бариери при среща на учителите с новото 

в обучението и педагогическата им работа, под 

формата на иновация. Това той прави през 80-

те години на 20 век.  

Първата група психологически бариери са 

когнитивните.  Те проявяват пасивно противо-

действие за приемане на новото, което се дължи 

най-вече на липса на представа за конкретната 

иновация и на второ място – липса на положи-

телно отношение за внедряване на новости в ра-

ботата им. 

Втората група психологически бариери у 

учителите, А. М. Хоном нарича регулативни. Те 

се харектеризират с активно противодействие 

на учителите на иновацията, която трябва да се 

внедрява. Това се дължи на недоверие от тези 

учители към други техни колеги, които настоя-

ват за внедряване на иновацията.  

С това не се изчерпват психологическите 

бариери у тези учители, които се противопоста-

вят на новостите. Към тях могат да се отнесат 

още и следните: 

•  Бариери, създавани от некомпе-

тентност на учителите, по отношение на инова-

цията. Тези бариери се дължат на неувереност в 
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собствените  сили и възможности, особено в 

тези случаи, когато учителите трябва да се обу-

чават специално за целта. При такива учители е 

налице страх от провал, опасения, че няма  да 

могат да се справят и ще пострада техния  авто-

ритет. 

• Бариери, свързани със затвърдени вече 

навици, привички и традиции. Те са предизви-

кани от желание на определени учители да съх-

ранят съществуващите методи и организация за 

работа в училище, към които те са привикнали. 

Тези конкретни бариери са характерни за учи-

тели с голям педагогически стаж, особено ако 

им остават няколко години до пенсиониране. Те 

отсъстват при младите учители и тези с малък 

педагогически стаж. 

• Бариери на удовлетворението. Те се 

проявяват от учители, които са удовлетворени 

от собствените си постижения и социалния си 

статус и не желаят промени. Всяка иновация 

може да внесе в работата им напрежение и ще 

ги извади от зоната им на комфорт. 

• Бариери, поради които се увеличава на-

товареността. Редица иновации в областта на 

образованието са свързани точно с това, което 

от своя страна е възможно да доведе до напре-

жение у част от учителите. 

• Бариери, свързани със съмнения от 

страна на учителите, че непедагогическия пер-

сонал ще се справи с иновацията. Част от ино-

вациите в училищата са свързани с промяна в 

организацията на  учебния процес. Това 

предполага промяна и увеличаване на натоваре-

ността на непедагогическия персонал, работещ 

в училище. В  каква степен ще се справят хората 

от тази група и ще го направят ли така, че да 

съответства на замисъла на иновацията? Ето 

това предизвиква изграждането на допълни-

телни психологически бариери. 

 

Изследване на проблема в реална среда 

В статията се представят резултатите от из-

следване готовността на учителите от ОУ „Н. Й. 

Вапцаров“ в село Ябланово,  за внедряване на 

иновации в педагогическата им дейност. То е 

реализирано в началото на 2020/2020 учебна го-

дина. Чрез него ще  се решат две основни за-

дачи: 

1. Да се изследва готовността на учителите 

при приемането и внедряването на образова-

телни иновации в училище. 

2. Да се изследва наличието на психологи-

чески бариели пред учителите, относно приема-

нето на иновациите в педагогическата им прак-

тика. 

Изследвани са деветнадесет учители от учи-

лището, от които девет от начален етап и десет 

от прогимназиален. Използвано е анкетно про-

учване с дванадесет въпроса. След обработка на 

получените резултати, те се представят в обоб-

щен вид. 

На фиг. 1 е представено разпределението на 

учителите от изследователската извадка по учи-

лищен етап, в който те работят. 

 

 
а – 45% учители от начален етап 

б – 55% учители от прогимназиален етап 

 

 

Фигура 1 

 

По възрастов признак изследваните учители се разделят в три групи. Резултатите са отразени 

на фиг. 2.  

 

а

б



 

volume 35 (2), 2020       ISSN 1311-2864 (print)          ISSN 2682-9827 (online)           том 35 (2), 2020 

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

Известия на       Announcements of  

Съюза на учените      Union of  Scientists   

Сливен, том 35 (2), 2020     Sliven, vol. 35 (2), 2020 

 

61 
 

 
 

Фигура 2 

 

В изследователската извадка участват най-много учители във възрастовата група от 30 до 40 

години, които съставляват 33% от всички.  С почти равен брой са учителите до 30-годишна възраст 

(25%) и тези слез 50-годишна възраст (27%). На-малък е броят на учителите от 40 до 50 години. 

При проучване готовността на учителите за внедряване и използване на иновации в конкретната 

им работа с ученици, се получиха следните резултати. 

 

 
готовност за прилагане на иновации 

в процес на изграждане на готовност 

липса на готовност 

 

Фигура 3 

 

В групата учители до 30-годишна възраст всички изследвани, с изключение на един са готови 

да прилагат иновации в педагогическата си работа. В групата до четиридесетгодишна възраст все 

още не се наблюдават явни противници по изследвания проблем. Там се очертават също две групи: 

първата с готовност и положително отношение към образователните иновации и втората (от двама 

учители), при които е налице изграждане на такава готовност. В трета възрастова група – до петде-

сет години се наблюдават три групи учители с еднакъв процент – 5% готовност за прилагане на 

иновации, 5% готовността е в процес на изграждане и 5% липса на готовност. 

Резултатите от фигура 3 потвърждават, че младите учители са по-отворени за приемане на но-

востите в дейността си, а с увеличаването  на възрастта започва да се проявява известна съпротива. 

При изследването на психологическите бариери пред учителите, относно прилагане на инова-

ции в педагогическата им практика, се използва отворен въпрос. Получиха се следните обобщени 

резултати, отразени в таблица 1.: 

 
 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

до 30 г. до 40 г. до 50 г. след 50 г.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

до 30 г. до 40 г. до 50 г. след 50 г.

не

в процес

готовност
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Таблица 1 

Психологически бариери пред учителите, относно  

използване на иновации в педагогическата им практика  

психологически възраст 

бариери до 30 г. до 40 г. до 50 г. след 50  г. 

Затвърдени навици в работата. - - 1 5 

Нежелание да се изучават и 

прилагат новости в работата. 

- - 1 3 

Ще се изпитват трудности. - - 2 3 

 

От резултатите в табл. 1 може да се направи извод, че учителите до 40-годишна възраст приемат 

с готовност прилагането на иновации в педагогическата си работа и нямат изградени никакви пси-

хологически бариери. За разлика от тях във възрастовата група до 50 години, един от общо трима 

за групата декларират, че ще имат затруднения, поради затвърдените си навици за работа и изразя-

ват нежелание да учат новости, свързани с иновациите. Двама учители посочват, че ще им е много 

трудно. В следващата възрастова група – над 50 г. всичките пет учители от тази група посочват, че 

имат достатъчно трайни навици и това ще се яви като проблем за приемането на иновациите. По 

трима учители посочват нежелание да учат новости, защото ще изпитват трудности. (фиг. 4) 

 

 
а) Наличие на затвърдени навици в работата. 

б) Нежелание да се изучават и прилагат новости в работата. 

в) Ще се изпитват трудности. 

 

Фигура 4 

 

Заключение и изводи 

Иновациите в образованието трябва да са 

свързани с педагогическите традиции и да бъ-

дат тяхно естествено обновление и развитие в 

по-добра насока. Всяка образователна инова-

ция има относителна автономия. Идеята в от-

делните иновативни практики, които се прила-

гат в процеса  на обучение или в неговата орга-

низация да не са сами за себе си, а да се изгради 

една система от иновации и иновативни прак-

тики. 

От работата ми по въпроса за образовател-

ните иновации, стигнах до извода, че ефектив-

ността от внедряването им зависи от три фак-

тора: 

На първо място е новото, което се съдържа 

в конкретната образователна иновация. То 

трябва да притежава определени характерис-

тики, свързани с педагогическата работа. Тези, 

които ще работят с тази новост (учители и уче-

ници) трябва да бъдат подготвени за работа с 

нея. Формирането на готовност за приемането 

на това ново и различно, понякога е труден и 

продължителен процес. Хората, които ще го из-

ползват, трябва да бъдат убедени в неговата 

ефективност. Когато добрите резултати се поя-

вят, друго доказателство не е необходимо. Въп-

реки това, макар и малко остават съмняващи се 

в приложението на иновациите. Причините мо-

гат да бъдат различни. На първо място е удобс-

твото да се работи по начин, който е създал ру-

тина и не изисква допълнително време и усилия 

за научаване на нещо различно, и най-вече да не 

се излиза от зоната на комфорта. На второ място 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

до 30 г. до 40 г. до 50 г. над 50 г.

а

б

в
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се явява липсата на достатъчно финанси, тъй 

като прилагането  на образователни иновации е 

процес, съпътстван от допълнителни средства. 

На второ място е личностното и профе-сио-

нално ниво на учителите. Това зависи от педа-

гогическия опит на учителите и в значителна 

степен от възрастта им. Младите учители и тези 

до 40-годишна възраст са по-склонни да прие-

мат и използват новостите, в това число и ино-

вациите. Може би най-добре ще бъде, когато е 

налице достатъчен педагогически опит и готов-

ност за прилагане на новото, за да се разчупи 

статуквото на консервативното в образовател-

ния процес.  

На трето място - за обезпечаване процеса на 

успешно внедряване на иновации в педагоги-

ческата практика е важно учителите да бъдат 

предварително подготвени.  За тази цел трябва 

да се организира допълнително обучение, кон-

кретно насочено към овладяване на иновацията 

и приложението й в практическата работа на 

всеки учител. 
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ДВИЖЕНИЕ НА ТВЪРДИ ПРИМЕСИ В ХОРИЗОНТАЛЕН ТУРБУЛЕНТЕН ПОТОК 

 

Румен В. ЯНКОВ 

 

MOVEMENT OF SOLID IMPURITIES IN HORIZONTAL TURBULENT FLOW 

 

Rumen V. YANKOV 

 

ABSTRACT: A mathematical model for inertial transport of single solid impurities in a hori-

zontal turbulent flow has been developed. For this purpose, the Lagrange method is applied. 

The forces included in the equations of motion are: drag (drag force); Saffman's power; the 

force of gravity corrected by the force of Archimedes. 

Quantitative dependences have been obtained for the movement of impurities, for the flight 

distance and their precipitation, etc. 

A specific numerical example illustrates the applicability of the results, which is shown graph-

ically. 

The proposed results are applicable to low concentration polydisperse mixtures. 

 

КЕУWORDS: solid impurities; horizontal turbulent flow; mathematical model 
 

Въведение 

В хоризонтален полуограничен поток е пос-

тавена вертикално ориентирана тръба с висо-

чина (h), мерена от ограничаващата отдолу 

стена. От горния отвор на тръбата се подават 

напречно на течението твърди частици с на-

чална вертикална скорост (vpo ). Практически 

интерес представляват параметрите на движе-

ние на частицата и, особено, далечината на сво-

бодния й полет, до срещата й с ограничаващата 

хоризонтална стена. 

 

Задачата е да се изследват параметрите на 

движение като функция от времето, както и от 

размерите и масата на частицата. 

 

1. Постановка на задачата. 

Координатната система, спрямо която се 

описва движението, е равнинна: ос (x) e по по-

сока на течението, разположена в равнината на 

ограничаващата стена; ос (y) e перпендику-

лярна на токовите линии и  насочена верти-

кално нагоре. Ос (y) съвпада с осовата линия на 

тръбата. По посока на тази ос течението е неог-

раничено. 

Компонентите на скоростното поле на течението са: 

 𝑈𝑔 = 𝑈𝑔𝑜 + 𝑢𝑜. 𝑐𝑜𝑠(𝜔. 𝑡)   по ос (x);     (1) 

 𝑉𝑔 = 𝑣𝑜. 𝑐𝑜𝑠(𝜔. 𝑡)                по  ос (y).     (2) 

 

Според тези изрази хоризонталната компонента е съставена от една постоянна и една 

хармонична пулсационна съставящи. Вертикалната компонента е представена само с една 

хармонична пулсация. 

През изходящото сечение на тръбата, напречно на токовите линии, се подава твърда сферична 

частица с диаметър  ( 𝑑𝑝)  и маса(𝑑𝑚𝑝 = 𝜌𝑝. 𝑑𝑤) с начална верткална скорост (𝑣𝑜,𝑝).   

Приема се, че скоростта на потока (𝑈𝑔) на потока се променя по посока на ос (y) по линейната 

зависимост 

 𝑈𝑔 = (
𝑈𝑔,𝑜

ℎ
⁄ ) . 𝑦   .        (3) 

Тук 𝑈𝑔,𝑜 е скоростта на потока на височината на изходящия отвор на тръбата (h) ;  y -  

височината до произволна точка от течението, мерена от стената. 

 

Преобладаващо действие върху движението на частицата оказват силите: 
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а). Аеродинамичното съпротивление (drag force), чиито проекции по координатните оси са: 

   𝐹𝑠,𝑥 = 𝐴(𝑈𝑔 − 𝑢𝑜. 𝑐𝑜𝑠(𝜔. 𝑡) − 𝑢𝑝);      (4) 

 𝐹𝑠,𝑦 = 𝐴(𝑣𝑜. 𝑐𝑜𝑠(𝜔. 𝑡) − 𝑣𝑝).      (5) 

 

b). Масовата сила на тежестта, коригирана с подемната сила на Архимед: 

 𝐹𝑚,𝑥 = 0 по ос (x); 

 𝐹𝑚,𝑦 = 𝑚𝑝. 𝑔. (1 − 1
휀𝑝

⁄ ) по ос (y).     (6) 

Тук  (𝑚𝑝) – масата на частицата; (휀𝑝 =
𝜌𝑝

𝜌𝑔
⁄ )  - относителната плътност на частицата. 

 

c).Силата на Сафман, породена от напречния скоростен градиент и релативната скорост на 

частицата. Нейните компоненти са 

 𝐹𝑠𝑓,𝑥 = −𝐵. (𝑣𝑜.𝑐𝑜𝑠(𝜔. 𝑡) − 𝑣𝑝);      (7) 

 𝐹𝑠𝑓,𝑦 = 𝐵. (𝑈𝑔,𝑜 + 𝑢𝑜. 𝑐𝑜𝑠(𝜔. 𝑡) − 𝑢𝑝).     (8) 

Уравненията за равнинното движение на частицата са съставени по метода на Лагранж и имат 

вида 

 
𝑑𝑢𝑝

𝑑𝑡
= 𝐴. (𝑈𝑔,𝑜 + 𝑢𝑜. 𝑐𝑜𝑠(𝜔. 𝑡) − 𝑢𝑝) − 𝐵(𝑣𝑜. 𝑐𝑜𝑠(𝜔. 𝑡) − 𝑣𝑝);  (9) 

 

 
𝑑𝑣𝑝

𝑑𝑡
= 𝐴. (𝑣𝑜. 𝑐𝑜𝑠(𝜔. 𝑡) − 𝑣𝑝) + 𝐵. (𝑈𝑔,𝑜 + 𝑢𝑜𝑐𝑜𝑠(𝜔. 𝑡) − 𝑢𝑝) − 

  g.(1 − 1
휀𝑝

⁄ ).        (10)  

 

В общия случай честотата на скоростните пулсации по направление на двете координатни оси 

са различни. Тук  е прието, че те са еднакви. 

Началните условия са 

При  t=0,    𝑢𝑝 = 0; 𝑣𝑝 = 𝑣𝑝,𝑜;  𝑈𝑔 = 𝑈𝑔,𝑜;  
𝑑𝑢𝑝

𝑑𝑡
=

𝑑𝑣𝑝

𝑑𝑡
= 0.   (11) 

Зависимостите (9);(10);(11) образуват математичния модел на описвания процес. 

 

2. Решение на задачата. 

Като се елиминират скоростта (𝑢𝑝) и производните й от системата уравнения (9) и (10), за ско-

ростта на частицата по  (y) се получава уравнението: 

 
𝑑2𝑣𝑝

𝑑𝑡2 + 2. 𝐴.
𝑑𝑣𝑝

𝑑𝑡
+ (𝐴2 + 𝐵2). 𝑣𝑝 + 𝐴. 𝑔. (1 − 1

휀𝑝
⁄ ) = 

  (𝐴2 + 𝐵2). 𝑣𝑜. 𝑐𝑜𝑠(𝜔. 𝑡) − 𝐴. 𝜔. 𝑣𝑜. 𝑠𝑖𝑛(𝜔. 𝑡).   (12) 

Решението на горното уравнение е сума от решението на уравнението за собствените колебания 

(лявата страна) и частен интеграл, отчитащ влиянието на скоростните пулсации в заобикалящия 

частицата флуид (дясната страна). 

Характеристичното уравнение на дясната страна има  комплексни корени, в съответствие с ко-

ето, решението е 

 𝑣𝑝 = (𝐶1. 𝑐𝑜𝑠(𝐵. 𝑡) + 𝐶2. 𝑠𝑖𝑛(𝐵. 𝑡)). exp(−𝐴. 𝑡) −
𝐴.𝑔

𝐴2+𝐵2 (1 − 1
휀𝑝

⁄ ) + 

  𝐻1. 𝑐𝑜𝑠(𝜔. 𝑡 + 𝛿1).       (13) 

Тук 

 𝛿1 = 𝑎𝑡𝑎𝑛 (
(𝐴2+𝐵2+𝜔2).𝐴.𝑣𝑜.𝜔

(А2+Б2−𝜔2)(𝐴2+𝐵2).𝑣𝑜+2𝐴2𝜔3.
) ;      (14) 

 

 𝐻1 =
(𝐴2+𝐵2).𝑣𝑜

(𝐴2+𝐵2−𝜔2)𝑐𝑜𝑠(𝛿1)−2.𝐴.𝜔.𝑠𝑖𝑛(𝛿1)
.      (15) 

са ъгълът на дефазиране и модулът на принудителните пулсации на скоростта на частицата.  

Интеграционните  константи  𝐶1, 𝐶2  се определят съгласно началните  условия (11). За тях се получава: 
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 𝐶1 = 𝑣𝑝,𝑜 +
𝐴𝑔

𝐴2+𝐵2 (1 − 1
휀𝑝

⁄ ) + 𝐻1. 𝑐𝑜𝑠(𝛿1);    (16) 

 

 𝐶2 = 𝐶1(𝐴
𝐵⁄ ) + (

𝐻1𝜔

𝐵
) 𝑠𝑖𝑛(𝛿1).      (17) 

 

Преместването на частицата по направление на ос (y) се определя от решението на интеграла 

  𝑦𝑝 = ∫ 𝑣𝑝𝑑𝑡. 

в който скоростта се замества с (13): 

𝑦𝑝 = exp(−𝐴. 𝑡) .
((𝐵𝐶1−𝐴.𝐶2)𝑠𝑖𝑛(𝐵.𝑡)−(𝐴𝐶1+𝐵.𝐶2)𝑐𝑜𝑠(𝐵.𝑡))

(𝐴2+𝐵2)
−

𝐴.𝑔

𝐴2+𝐵2 (1 − 1
휀𝑝

⁄ ) . 𝑡 +
𝐻1

𝜔
sin(𝜔. 𝑡 + 𝛿1) + 𝐶5. (18) 

 

Константата  (𝐶5) се определя от началното условие при 𝑡 = 0, 𝑦𝑝 = ℎ: 

 𝐶5 = ℎ +
𝐴𝐶1−𝐵𝐶2

𝐴2+𝐵2 −
𝐻1

𝜔
𝑠𝑖𝑛(𝛿1).      (19) 

 

На фиг.1 е представен графичният вид на функцията на скоростта на частицата във вертикално 

направление. Според графиката началната скорост на изхода на тръбата е 10 м/с. След около 0.7сек  

скоростта сменя знака си и частицата се насочва надолу. След втората секунда скоростта става пос-

тоянна  и стойността и е около 1м/с. Колебанията се дължат на пулсациите в заобикалящия флуид. 

Без да се представят допълнителните изследвания, се добавя факта, според който началната верти-

кална скорост не влияе на големината на установената скорост на утаяване на частицата. 

 

 
Фиг.1. 

 

На фиг. 2 е представен графичният вид на вертикалното преместване на частицата като функ-

ция от времето, считано от  момента на стартиране до  

Паданетоo й върху ограничителната хоризонтална стена. Съгласно графиката частицата е пус-

ната в потока от височина h=20m и след около 25 секунди тя достига хоризонталната стена, т.е. тя 

се е утаила напълно. Големината на началната скорост оказва незначително влияние върху времето 

за утаяване.  

Продължителността на полета на частиците съществено влияние оказват размерите и плът-

ността на  частиците. Това обуславя разсейването на попадналите върху стената примеси с раз-

лични размери и намаляването на натрупването им в опасни концентрации. 
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Фиг. 2. 

 

На Фиг. 3. е показана графиката на изменението на хоризонталната скорост на частицата като 

функция отвисочината.Съгласно графиката, веднага след старта (т. Start point) хоризонталната 

скорост (Up) бързо нараства, достига скоростта на потока на нивото на на отвора (10м/с), достига 

максимума си и започва да спада (наклонената линия наляво). Скоростта (Up) спада до нула, когато 

достига до стената, т.е.,когато е изминала вертикалното разстояние равно на височината на 

тръбата.Увеличението над скоростта на потока се дължи на издигането на частицата над изхода на 

тръбата следствие началната вертикална скорост (Vpo).  Пулсациите в графиката на скоростта на 

частцата се дължат на турбулентните пулсации в течението около частицата. 

 

 
Фиг. 3 
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Показаните резултати от изследването на 

движението на твърдите примеси в хоризонта-

лен неограничен поток се приближават с доста-

тъчна за практиката точност с резултатите от 

други автори. Това и предложените в предста-

вения от автора математичен модел количест-

вени зависимости обуславят  научно- практи-

ческия принос на разработката. Възможността 

за бързо  и точно прилагане на количествените 

зависимости за различни варианти на описва-

ните процеси потвърждава полезността на 

представената публикация. 
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granichniya sloĭ na na ravninno techenie s 

nadlŭzhni skorostni pulsatsii., Izvestiya na TU – 

Sliven,kn.4, 2008;  

3.Sommerfeld, M. Theoritical and 

experimental modeling of particulate flows, 

Karman Institute, April, 3-7,2000;  

4.L.D. Landau, E. M. Lifshits, 

“Gidrodinamika”, Moskva, Nauka, 1988;  

5.Tikhonov, A.N., Samarskiĭ, A.A. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВИРТУАЛНАТА ОБУЧАВАЩА 

СРЕДА „BLACKBOARD“-„ZOOM“ ВЪРХУ НАГЛАСИТЕ ЗА УЧЕНЕ НА СТУДЕНТИТЕ 

 

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

 

INVESTIGATION OF THE IMPACT OF THE ELEMENTS OF THE VIRTUAL LEARNING 

ENVIRONMENT “BLACKBOARD” - “ZOOM” ON STUDENTS 'LEARNING ATTITUDES 

 

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

ABSTRACT: The object of study in this work is the impact of the choice of methodology in 

applying the elements of the virtual learning environment of teachers on attitudes to learning 

the cold. Examines a specific configuration of e-learning platforms - "Blackboard" and 

"Zoom", called in the article a virtual learning environment. Discussed are certain elements 

of the virtual learning environment realized and algorithms for their implementation, the ef-

fectiveness of which is evidenced by the results obtained. The target groups for this study were 

students from various engineering disciplines and degrees of Engineering and Pedagogical 

Faculty - Sliven. The initiative for the survey was prompted by an emergency situation where 

the training of students and pupils held a default form. This period of training in general has 

serious effects on motivation and attitudes towards learning. This work is provoking discussion 

questions related to improving the quality of education. 

The expected effect of the article is to promote the best practices for building effective e-learn-

ing content, combined with the modern means of communication. 

 

KEYWORDS: virtual learning environment, methodology, students, objectives, activities 
 

1. Въведение 

Необходимостта от педагогически изслед-

вания е доказана по категоричен начин в нау-

ката от различни поколения изследователи. 

Този род изследвания по подобие на тези в 

други научни области имат основна цел: Полу-

чаването на нова информация за процесите про-

тичащи в изследваната област [Бижков, Г. 

(1999)], [Иванов, И. (1999)], [Иванов, И. (2006)], 

[Скаткин, Н. (1986)]. За никого не е изненада 

констатацията, че е налице спад в мотивацията 

на обучаемите за учене във всички степени на 

българското образование. Обектът на изслед-

ване, провокирал екипа, участващ в настоящата 

работа са студенти от Технически Университет 

София, Инженерно-педагогически факултет – 

Сливен. От друга страна съвременната действи-

телност предлага достатъчно предизвикателс-

тва, най-вече в образованието. Възникналата 

извънредна епидемиологична ситуация постави 

множество въпроси, които винаги са съществу-

вали, но техните отговори винаги са били отла-

гани. Безспорно в състояние на извънредна си-

туация алтернативите за провеждане на учебен 

процес са ограничени и това неминуемо доведе 

до вземане на решения, продиктувани от обсто-

ятелствата. Основните въпроси, които възник-

ват могат да се систематизират така: 

- До каква степен приложените подходи за 

провеждане на неприсъствено обучение покри-

ват минималните изисквания, предписани от 

учебната документация? 

- Как учебното съдържание трябва да бъде 

преструктурирано за да се интегрира ефективно 

в системите за електронно и дистанционно обу-

чение? 

- Какви дейности трябва да се дефинират за 

обучаемите, за да бъдат целенасочено ангажи-

рани в процеса на обучение? 

- По какъв начин приетата конфигурация на 

учебния процес - методически, технически и 

организационни средства се отразяват на моти-

вацията на обучаемите? 

Вероятно възникват и множество други 

въпроси, но акцентът на настоящото изследване 

се поставя именно в тази посока. С оглед на 

това, че изследваната област е широко обх-

ватна, настоящата работа не може да претен-

дира за категоричност и окончателен характер 

на предложените решения. От друга страна тя 
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може да бъде основа от синтезирани основни 

насоки за бъдещи изследвания. Актуалността 

на този вид изследвания все повече ще нарас-

тва, продиктувано от непрекъснатото развитие 

на информационните и комуникационни техно-

логии и все по-широката им приложимост в 

процеса на обучение. По тази причина изслед-

ванията не би трябвало да се капсулират в тър-

сене на частни решения при вече установили се 

трайно негативни тенденции. Преди всичко 

трябва да се търсят и прилагат подходи пови-

шаващи мотивацията за учене и провокиране на 

личен интерес към развитие в обучаемите. 

 

2. Цел и задачи на изследването 

2.1. Цел на изследването 

Основна предпоставка за провеждане на 

настоящото изследване, респ. формулирането 

на целта на работата е мнението на обучаемите 

по различни въпроси, споделено в неформални 

разговори по време на учебния процес. Наблю-

денията показват, че неформалното общуване с 

обучаемите може да се определи като естест-

вена среда за дискутиране на вълнуващите ги 

въпроси. 

Целта на изследването е оценка на мнени-

ето на студентите по отношение на някои фак-

тори, които според авторите влияят върху мо-

тивацията за учене на студентите: 

- Осъзната от студентите полезност на дос-

тавеното им учебно съдържание; 

- Достъпност на учебното съдържание по 

отношение структура и логическа свързаност 

на отделните елементи от него; 

- Сложност на поставените за изпълнение 

към студентите дейности и задачи; 

- Обем на доставеното учебно съдържание; 

- Степен на комуникативност между препо-

давателя и студентите в процеса на обучение. 

2.2. Задачи 

От формулираната цел произтичат след-

ните задачи: 

2.2.1. Планиране и реализация на проучване 

със студенти, които провеждат обучение във 

виртуалната образователна среда „Blacboard“ - 

„Zoom. 

2.2.2. Анализ на получените резултати. 

Важно е да се направи следното уточнение: 

Постигането на целта, респективно планира-

нето и реализацията на проучването имат чисто, 

практико-приложна насоченост. Настоящата 

работа не претендира за конкретни приноси в 

педагогическата наука, а за поставяне на една 

чисто практическа основа за неутрализиране на 

факторите, които влияят негативно върху моти-

вацията за учене на обучаемите. 

По тази причина планираните анализи не са 

ориентирани в дълбочина към изследване на 

функционални зависимости между наблюдава-

ните фактори и мотивацията за учене на обуча-

емите. 

 

3. Планиране на проучването 

Участниците в проучването са студенти, с 

които е проведено „online“ обучение по фунда-

ментални дисциплини. Специалностите, в ко-

ито се обучават студентите от целевите групи 

са в различни образователно-квалификационна 

степени (ОКС) – „Бакалавър“, „Професионален 

бакалавър“ и „Магистър“. Мотивът за избра-

ната конфигурация на участниците е да бъдат 

обхванати в проучването базовите квалифика-

ционни степени на висшето образование. Фор-

мираните за нуждите на изследването целеви 

групи са показани на таблица 1. 

 

 

№ ОКС Специалност Курс Дисциплина Бр. участ-

ници 

1 Професионален 

бакалавър 

Ремонт и експлоатация 

на автотранспортна тех-

ника 

2 Организация и 

безопасност на 

движението по 

пътищата 

36 

1 Бакалавър Автотранспортна тех-

ника 

3 

2 Компютърни технологии 

в машиностроенето  

2 Съпротивление 

на материалите 

26 

3 Автотранспортна тех-

ника 
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4 Отоплителна, вентила-

ционна и климатична 

техника 

4 Магистър Компютърна бизнес ин-

форматика 

1 Системи бази от 

данни 

15 

5 Автотранспортна тех-

ника 

1 Технически екс-

пертен анализ 

на ПТП 

19 

6 Автотехническа експер-

тиза 

1 8 

Таблица 1. Целевите групи при различни образователно-квалификационна степени 

 

От голямо значение за подготовката на изс-

ледването е и поддържаната активна обратна 

връзка със студентите в учебния процес. При 

формулирането на въпросите в проучването са 

взети под внимание изказани мнения и лична 

позиция на студенти в неформални разговори с 

преподавателите. Изследването е фокусирано 

върху някои свойства на предоставеното 

учебно съдържание като: полезност, достъп-

ност, изпълнимост на поставените задачи, ба-

лансираност като отношение между обем на 

предоставеното учебно съдържание и степен на 

натоварване и сложност. От друга страна обект 

на изследването са и някои качества на препо-

давателя като: комуникативност и преоблада-

ващ подход при предоставяне на учебното съ-

държание. Не на последно място е и индивиду-

алната оценка на всеки от обучаемите по отно-

шение на: комбинирането на платформите 

„Blackboard“ и „Zoom“ в единна виртуална об-

разователна среда, препоръки към преподава-

теля и до каква степен цялостната организация 

на учебния процес влияе на мотивацията за 

учене. Изложеното до тук е основание за фор-

мулиране на следните въпроси: 

1. Оценете по шестобалната система: До 

каква степен предоставеното ви учебно съдър-

жание по изучаваната от вас учебна дисцип-

лина, чрез виртуалната образователна среда 

“Blacboard”+”Zoom” е полезно за вас? 

2. Оценете по шестобалната система: До 

каква степен предоставеното ви учебно съдър-

жание по изучаваната от вас учебна дисциплина 

е на достъпен за вас стил? 

3. Оценете до каква степен преподавателят 

отговаря на вашите очаквания за комуникация? 

4. Оценете по шестобалната система до 

каква степен възможността за изпълнение на за-

дачите (курсови и др.) е адекватна на предоста-

веното учебно съдържание? 

5. Оценете по шестобалната система до 

каква степен предоставеното ви учебно съдър-

жание по обем отговаря на вашите критерии за 

натоварване? 

6. Как определяте предоставеното ви 

учебно съдържание по дисциплината, която 

изучавате? 

7. Оценете по шестобалната система слож-

ността на предоставеното ви учебно съдържа-

ние по дисциплината, която изучавате. 

8. Какво е вашето виждане за комбинира-

нето на платформите „Blackboard“ и „Zoom“ в 

единна виртуална образователна среда? 

9. Какви препоръки бихте отправили към 

водещият преподавател (от изброените), които 

според вас ще повишат качеството на обучени-

ето ви по изучаваната от вас дисциплина? 

10. Оценете по шестобалната система до 

каква степен вашата нагласа за учене се про-

мени, при използване на виртуалната образова-

телна среда “Blackboard”+”Zoom” по дисципли-

ната? 

Въпросите от проучването предполагат из-

бираем отговор, като в преобладаващата част от 

тях, това е оценка по шестобалната система. Из-

ключение правят тези, които касаят качества на 

преподавателя и индивидуалната оценка на 

обучаемите като там отговорите също са изби-

раеми, но конкретно ориентирани спрямо спе-

цификата на изследваните аспекти. 

Системата „Blackboard“ разполага с инстру-

мент „Проучване“, който предоставя възмож-

ности за обективно провеждане на планираното 

проучване. Аргументи за това са: възможността 

на всеки от участниците, независимо и самосто-

ятелно, в удобно за него време да отговори на 

поставените въпроси. Не на последно място е и 

възможността за автоматизирано получаване на 

резултатите. В конкретния случай се предвижда 

използването на опцията за експорт на 
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получените резултати във формат на Excel. Ма-

тематическата им обработка се извършва из-

цяло в MS Excel. 

 

4. Анализ на получените резултати 

При анализирането на получените резул-

тати е възприет подход зададените въпроси да 

бъдат комбинирани по два. Изборът на комби-

нациите е предпоставка за търсене на 

отношения между изследваните фактори. При 

анализа на резултатите условно се приема, че 

положителната тенденция в отговорите се опре-

деля от оценките много-добро и отлично ниво. 

Общият брой участници в проучването е 

104, разпределени в посочените по-горе специ-

алности. На фиг. 1 е представена диаграмата на 

получените отговори на въпрос №1 и въпрос № 

2, съответно: 

 

 
Фиг. 1. Диаграма на получените резултати за въпроси №1 и №2 

 

Въпрос № 1: Оценете по шестобалната система: До каква степен предоставеното ви учебно съ-

държание по изучаваната от вас учебна дисциплина, чрез виртуалната образователна среда 

“Blacboard”+”Zoom” е полезно за вас?  

Въпрос №2: Оценете по шестобалната система: До каква степен предоставеното ви учебно съ-

държание по изучаваната от вас учебна дисциплина е на достъпен за вас стил? Видно от диаграмата 

е, че за повече от 60% от участниците е осъзната полезност на доставеното учебно съдържание. 

Може да се твърди, че и осъзнаването за достъпен стил на учебното съдържание от участниците в 

проучването е в този порядък. Логично е, че достъпността на учебното съдържание, води до осъз-

наване на неговата полезност. 

Съпоставянето на оценките за комуникативност в отношенията преподавател-студент и препо-

ръките на студентите към преподавателя определя основа за множество изследвания. На фиг. 2 е 

представена диаграма на получените резултати от въпрос №3: Оценете до каква степен преподава-

телят отговаря на вашите очаквания за комуникация? Въпрос №9: Какви препоръки бихте отпра-

вили към водещият преподавател (от изброените), които според вас ще повишат качеството на обу-

чението ви по изучаваната от вас дисциплина? предполага избор на конкретна препоръка.  

В контекста на настоящата работа акцентът се поставя върху това, да се установят очакванията 

на студентите за подобряване на качеството на обучението с конкретни предложения от тях. В от-

говорите на въпрос №9 няма открояващ се с дял близък до 50%, което в известна степен е показател 

за отсъствие на крайна необходимост от промяна. С най-голяма тежест е отговорът: „Обогатяване 

на дисциплината в платформата „Blackboard“ с различни форми на комуникация между изучава-

щите дисциплината – блог, проучване и др.“ – 28,298%. Този резултат поставя въпроса за по-
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пълноценното прилагане на инструментите, които предлага платформата „Blackboard“ по отноше-

ние на комуникацията между студентите. 

Видно от диаграмата (фиг. 2) е налице високо ниво на комуникация между преподавател и сту-

денти.  

 
Фиг. 2. Диаграма на получените резултати за въпрос №3 

 

На фиг. 3 е представена диаграмата на получените отговори на въпрос №4 и въпрос № 5, съот-

ветно: 

Въпрос №4: Оценете по шестобалната система до каква степен възможността за изпълнение на 

задачите (курсови и др.) е адекватна на предоставеното учебно съдържание? 

Въпрос №5: Оценете по шестобалната система до каква степен предоставеното ви учебно съ-

държание по обем отговаря на вашите критерии за натоварване? 

 

 
Фиг. 3. Диаграма на получените резултати за въпрос №3 

 

В търсеното отношение под адекватност на 

предоставеното учебно съдържание следва да 

се разбира: До каква степен то е необходимо и 

достатъчно за изпълнение на задачите. От друга 

страна на търсената зависимост е, до колко обе-

мът на предоставеното учебно съдържание е 
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балансиран спрямо планираното натоварване за 

студентите. Видно от диаграмата следва да се 

обърне внимание на прецизирането на предос-

тавеното учебно съдържание като един по-

ефективен инструмент за постигане на целите 

на обучението. Основна цел на обучението е 

придобиването на компетенции от студентите 

по съответните тематични области. Тук следва 

да бъде направено уточнението, че за всяка от 

изследваните дисциплини по съответните теми 

са формулирани и представени конкретни цели. 

Основна теза за авторите е, че постигането на 

целите е в пряка зависимост от пълноценно из-

пълнение на дейностите. 

На следващ етап от анализа на резултатите 

е търсенето на зависимост между оценката за 

преобладаващ тип на предоставеното учебно 

съдържание и тази за неговата степен на слож-

ност. На въпрос №6: „Как определяте предоста-

веното ви учебно съдържание по дисциплината, 

която изучавате?“ получените отговори са 

както следва: Близо 1/3 от участващите в про-

учването определят предоставеното учебно съ-

държание като „класическо с преобладаващо 

съдържание на печатни материали в електронен 

формат“ (31,731%), по-голямата част от тях са 

посочили: „интерактивно – с балансирано съче-

таване на текст, графика и мултимедия“ 

(53,846%). Независимо от положителната 

оценка за интерактивност на предоставеното 

учебно съдържание, не може да се пренебрегне 

по-горе посоченото определение на 1/3 от учас-

тниците. От отговорите на Въпрос №7: „Оце-

нете по шестобалната система сложността на 

предоставеното ви учебно съдържание по дис-

циплината, която изучавате.“ се открояват след-

ните: Оценката за сложност на предоставеното 

учебно съдържание за „много добро ниво“ е 

41,346%, съответно за: „отлично ниво“ – 

28,846% и за „добро ниво“ – 22,115%.  

Безспорно оценката за сложност на предос-

тавено учебно съдържание зависи от множество 

индивидуално действащи фактори, които в нас-

тоящото изследване не могат да бъдат отчетени. 

Един от тях са компетенциите на студентите по 

предходно изучавани дисциплини. 

Получените отговори на въпрос №8: „Какво 

е вашето виждане за комбинирането на плат-

формите „Blackboard“ и „Zoom“ в единна вир-

туална образователна среда?“ показват преоб-

ладаващото мнение, че комбинирането на двете 

платформи в единна виртуална образователна 

среда е рационално и те се допълват - 76,923%. 

Едва 5,040% от участниците са на мнение, че 

комбинацията е неподходяща. Получените от-

говори на въпрос №10: „Оценете по шестобал-

ната система до каква степен вашата нагласа за 

учене се промени, при използване на виртуал-

ната образователна среда “Blackboard”+”Zoom” 

по дисциплината?“ очертават като цяло също 

положителна тенденция. Преобладаващата 

оценка е между добро, много добро и отлично 

ниво, като няма категоричен отговор. Оценките 

„много добро“ и „отлично“ ниво са равнос-

тойни с по 31,731% от получените. 

 

5. Изводи 

Изводите от проведеното изследване, фор-

мулирани в контекста на констатациите в ана-

лиза на резултатите са както следва: 

1. Налице е необходимост от оптимизиране 

на средствата за комуникация между студен-

тите. Това е постижимо с дефиниране на дей-

ности, ангажиращи студентите в екипна работа. 

2. Конфигурираната виртуална образова-

телна среда “Blackboard”+”Zoom”, в рамките на 

настоящото изследване се оценява от като ус-

пешна. 

3. Установяването на причините за получе-

ните колебливи и/или негативни резултати е 

обект на по-задълбочени изследвания с прила-

гане на известните методи на статистиката. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНЖЕНЕРНИ СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ ПРИ 

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Ивелина Х. МЕТОДИЕВА, Стоян Х. БОЖКОВ 

 

USE OF SPECIALIZED ENGINEERING SOFTWARE PRODUCTS IN DISTANCE LEARNING 

OF ELECTRICAL ENGINEERING STUDENTS 

 

Ivelina H. METODIEVA, Stoyan H. BOZHKOV 
 

ABSTRACT: The article describes a simulation model, implemented through the software 

ELEK™, for analysis EMF performance created by the conductors of the cable line, MV. The 

aim is to actively participate personally in the students during their training with a team of 

computer modeling tools, in which the student is a passive observer who is an active partici-

pant in the learning process. The conclusions are made regarding the success of the students, 

which used the virtual model. 

 

KEYWORDS: electrical magnetic fields, distance learning, modelling, software product 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Електромагнитните полета са неизменна 

част от съвременното ежедневие. Терминът 

ЕМП включва две различни, макар и свързани 

понятия - електрически и магнитни полета.  

Полета с ниски честоти възникват нався-

къде, където протича ток по електрическата 

мрежа: от електроцентралата до крайният пот-

ребител. Електропроводите и трафопостовете, 

като част от ЕЕС, са едни от големите източ-

ници на смущения и „генератори“ на ЕМП. 

Динамиката на днешния ден, иновациите и 

бързия темп на развитие на технологиите пред-

полагат постоянната употреба на електричес-

тво, което само по себе си означава повече ЕМП 

около нас, индукционни уреди, кафе машина, 

телевизор, компютър, мобилен телефон, осве-

тителни тела, захранващи линии, електропро-

води, трафопостове, подстанции и пр. 

Многообразието и интензитетът на съвре-

менните източници с основание привличат вни-

манието на инженери и научните работници, 

както и на широк кръг от потребители и ползва-

тели на  техника [Ник, 2007]. 

Не са малко разработките в областта на би-

ологичните ефекти и опасността от прекомер-

ното излагане [Ush et all,2017], [Hel,2010]. 

Всичко това обуславя необходимостта от все по 

-задълбочена подготовка на бъдещите инже-

нерни кадри, които оптимално да проектират, 

рационално да използват, внедряват и компе-

тентно да обслужват такъв вид източници. 

Ограниченият хорариум от учебни часове, зала-

гането  на все по – голям дял от изучаваният ма-

териал като часове за самоподготовка правят 

наред с традиционните методи,  използването 

на компютърната техника и технологии осно-

вен помощен инструмент при процеса на обуче-

ние. Въвеждане в процеса на обучение, на си-

мулационно моделиране на изследваните кла-

сове електрически вериги, процеси и системи 

спомага за по-лесното и задълбочено усвояване 

на изучаваният материал.  Електронните обра-

зователни ресурси стават универсално средство 

за дидактическо обезпечаване на  обучението в 

новата информационна среда, без които про-

веждане на качествено инженерно обучение е 

немислимо. 

Поради което наред с класическите форми 

и методи на обучение, с напредването на  елек-

тронните информационни технологии все по-

успешно се налагат и така наречените интерак-

тивни методи, при които се осъществява висо-

коефективно взаимодействие между човекът и 

компютърните системи. 

Това е решение на проблема и с обучението 

в извънредна, пандемична обстановка. Извън-

редното положение, причинено от COVID19 не 

е причина за прекъсване на учебния процес. 

Развитието на компютърните и информационни 

технологии през годините допринасят за усъ-

вършенстване на методиката за преподаване не 

само по техническите науки, но и за цялостно 

преосмисляне на подходите на преподаване 
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[Лал, 2004]. Това налага   използването се все 

по-нови и универсални програмни продукти, 

основното значение на които безспорно е поз-

навателно и мотивационно.   

Тенденциите в развитието на техниката 

през последните няколко години утвърдиха 

софтуерният пакет ELEK™ като един от доб-

рите софтуери и език за технически изчисления, 

научна и научно-приложната  дейност разви-

вана от  студенти, докторанти и специализанти 

в областта на ЕМП.  

Чрез достъпния интерфейс се осигурява ин-

терактивна, графична среда за моделиране, си-

мулиране и анализ на модели на кабели въз ос-

нова на тяхната конструкция. Наред с другите 

предимства, не бива да се пропуска факта, че е 

възможно конструиране на графични модели на 

реални и несъществуващи обекти. 

Докладът е структуриран както следва: 

В този доклад е представено параметрично 

проучване на някои от факторите, които влияят 

на разпределението на ЕМП около проводни-

ците на въздушен електропровод. Моделира-

нето се извършва с помощта на предлагания в 

търговската мрежа специализиран софтуер 

ELEK™ Cable High Voltage Tm (HV). 

В частта, озаглавена „Тестване на модела“, 

са представени числени и графични резултати 

от реализираните изследвания.  

В последната част са обобщени основните 

моменти от направения анализ. Оформени са 

изводи и препоръки. 

 

РАЗРАБОТКА НА ELEK Cable МОДЕЛ 

Направено е вариантно изследване на тем-

пературата и ЕМП около проводници. За целта 

е използван програмен продукт ELEK™ Cable 

HV, който има специализиран модул за лесно и 

точно изчисляване на магнитните полета от ка-

белите. Единствено условие за адекватни резул-

тати е подбора на обследваните параметри спо-

ред вида на симулацията. 

При въздушните линии се вземат под вни-

мание параметри като: размер на проводника, 

излагане на пряка слънчева радиация. Докато 

при вкопаните кабели се акцентира върху раз-

мер на проводника, влажността на почвата, тем-

пература на почвата и начин на полагане. 

Всичко това е във възможностите на софтуера 

(фиг.2). 

Проводниците, които се наблюдават при 

симулирането са силови кабели за пренасяне и 

разпределение на електрическата енергия за 

средно напрежение в градски и селищни ел. 

мрежи, подстанции, разпределителни уредби и 

ел. централи. Положени са  директно в земята, 

а конструктивните параметри са съгласно дейс-

тващото в България и Европейският съюз зако-

нодателство.  

Изследването е извършено за три фази на 

кабелна линия за Ср.Н. 20 kV и се изпълнява с 

кабел САХЕкТ 3х1х95 . Основните му техни-

чески характеристики са: 

• Максимално допустима работна темпе-

ратура на жилото +90 С. 

• Допустима температура при претовар-

ване +130 С. 

• Максимално допустима температура в 

режим на к.с. с продължителност до 5sec. +250 

С. 

• Температура на експлоатация и съхране-

ние от -30 С до +50 С. 

• Максимално допустимо работно напре-

жение 24kV. 

Данните от реализираното изследване са 

представени за нагледност в графичен вид: 

 

 
 

Фиг.1. Общ вид на взаимното разположение 

на проводниците при хоризонтално полагане, 

без разстояние между тях. 
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Фиг.2. Температурно разпределение на трифазна, хоризонтално разположена линия (САХЕкТ 

1х95 ). 

 

Графичните резултати от изследване на интензитета на магнитното поле на проводниците 

от трифазна, хоризонтално разположена, линия 20кV са показани на фиг.3. 

 

 
 

Фиг.3. Интензитет на магнитното поле на проводниците на  трифазна, хоризонтално разполо-

жена линия, 20kV. 

 

ТЕСТВАНЕ НА МОДЕЛА  

Работоспособността на модела се доказва, 

чрез извършване на експериментално модели-

ране и съпоставяне на получените резултати с 

измервания от реална функционираща система.   

Както бе казано по-горе, за входни данни се 

използват каталожните технически параметри 

на моделираните кабели.  

      Преди стартиране на симулацията  се за-

дават  влияещите параметрите: координати на 

кабела [m], разположението им един спрямо 

друг, начина на полагане, температура на окол-

ната среда [°C]; работна температура [°C]; 

специфична проводимост [𝐶. 𝑚/𝑊 ]; работен 

ток 𝐼р[A].  

Чрез бутона Start simulation от работния 

прозорец на toolbox се стартира симулацията. 

Варирайки както с начина на полагане и 

взаимното разположение на кабелите, така и 

със  стойностите на  входните параметри на сре-

дата, в зависимост от климатичните условия на 

работа при които се извършва изследване, се 

предоставя възможност да се проследи дирек-

тно нивото на ЕМ полета (фиг. 2). 
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Данните от моделирането могат да бъдат и 

графично показани (фиг. №3).   

Посредством експортиране в Еxel се осигу-

рява възможност за лесна обработка и съхране-

ние на входно- изходните данни във формат xls.  

За доказване работоспособността на модела 

е необходимо да се направи съпоставка с реално 

извършени измервания или с друг доказан соф-

туерен продукт. За да се приемат за достоверни, 

получените резултати трябва да са с разлика 

под 1,5%. 

Представеният метод на изследване и обу-

чение, чрез моделиране на поведението на изу-

чаваната система, позволява в учащия да се 

формира чувство, че не само тя е обект на изу-

чаване, но и че реално работи с нея и експери-

ментира.  По този начин без страх от каквито и 

да е последици, той може да се отпусне и развие 

напълно своето въображение и фантазия.  

Чрез проиграване, със способа на стимула-

цията, на разнообразни инженерни проблемни 

ситуации се разширява кръгозора от практико-

теоретични знания и умения, което в реална 

среда безспорно води да по – голяма оператив-

ност и бързина при вземане на решения.   

 

ИЗВОДИ 

В резултат на използването на модела, в 

процеса на обучение, могат да се изведат след-

ните по-важни изводи: 

• Софтуерът осигурява възможността обу-

чаемите да симулират реален процес във вирту-

ална среда;  

• Включен в процеса на обучение, Cable 

моделът, повишава интересът и активността на 

студентите при изучаване на модерните компю-

търни технологии.  

•   Посредством извеждане на междинни 

резултати от отделните подсистеми, участващи 

в състава на модела, се  предоставя възможност 

за акцентиране и задълбочено анализиране, още 

в процеса на преподаване, на процесите проти-

чащите в изучаваната дисциплина.  

В заключение може да се каже, че чрез въ-

веждане на компютърни технологии в обучени-

ето се проправя  път към  по-лесно, достъпно и 

трайно усвояване на знания  за принципите на 

функциониране на реалните системи, съдър-

жащи множество компоненти обединени в едно 

сложно взаимодействие.  
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ПЛАНИРАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТ В ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА МАШИНИТЕ 

 

Калоян П. ДИМИТРОВ 

 

EXPERIMENTAL PLANNING IN PRODUCTION CONDITIONS FOR DETERMINATION OF 

THE TECHNICAL CONDITION OF MACHINES 

 

Kaloyan P. DIMITROV 
 

ABSTRACT: The present paper presents the planning of an experimental study to determine 

the technical condition of machines with a continuous cycle of work. A passive experiment is 

used, which allows it to be performed in production conditions because when registering the 

output parameters, the values of the factors influencing the studied object do not change during 

the experiment. The planned activities cover three consecutive stages, which are interrelated, 

because the results obtained from each stage are necessary for each subsequent study set in 

the conduct of the experiment. The methods and means of mathematical statistics for pro-

cessing and analysis of experimental data and results are applied. 

 

KEYWORDS: experiment planning, passive experiment, technical condition, machines, pro-

duction 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Известно е, че експериментът представлява 

съвкупност от целенасочени дейности, чрез ко-

ито се изследва същността на състоянието и 

функционирането на дадени обекти или явле-

ния. За да се проведе експеримент, който да 

бъде максимално ефективен и с достатъчна ин-

формативност е необходимо да бъде предвари-

телно планиран. Планирането на експеримента 

се състои от последователни действия, които са 

насочени към извършване на дейности, предос-

тавящи възможност за минимален брой експе-

риментални изследвания, без да се отразява на 

количеството информация и да се получават 

адекватни резултати.  

Разработването на алгоритми и техники за 

разпознаване на техническото състояние на ма-

шините се състои в определянето на дадена тех-

ническа система дали функционира правилно. 

В процеса на работата на дадена система се по-

явят отклонения от допустимите граници, алго-

ритъма трябва да бъде в състояние да определи 

възможно най-точно на коя част от системата се 

дължи това отклонение, причините за него и 

какви ще са вероятните последствия. Често се 

налага определяне на състоянието на техничес-

ките системи в условията на ограничена инфор-

мация, която постъпва във вид на показания от 

различни измервателни, регулиращи, сигнални 

или управляващи устройства, най-често сен-

зори за вибрации, температура, налягане и др.  

В съвременното производство все по-често 

се разглеждат въпросите за търсене и автомати-

зиран контрол на неизправности в машините. 

Това е свързано с разработване на методи и 

средства за наблюдение и контрол, създаване на 

диагностични тестове, активно тестване, вгра-

дени диагностични системи, оценка на способ-

ността на системата за контрол и диагностици-

ране. 

Всичко това обуславя необходимостта от 

извършване на експериментални изследвания, 

които се осъществяват въз основа на предвари-

телно планирани дейности. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

В настоящата разработка се представя пос-

ледователност за определяне на техническото 

състояние на машини с непрекъснат цикъл на 

работа. Това налага планиране на пасивен екс-

перимент. Характерът на този експеримент поз-

волява да се извършва в производствени усло-

вия поради това, че при регистрирането на из-

ходящите параметри, стойностите на факторите 

влияещи на изследваният обект в хода на експе-

римента не се променят.  

На фигура 1 е представена обобщена схема, 

която включва планирането на експеримен-
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талното изследване и използваните инстру-

менти за неговото провеждане. Променливите, 

които оказват влияние върху обекта на изслед-

ване са означени с xi – външни фактори, които 

не се променят по време на експерименталната 

работа и yi – изходни параметри, които се ре-

гистрират и използват като статистически 

данни за извършване на анализ на текущото 

техническо състояние на машините.    

 
 

Фигура 1. Обобщена схема за извършване на експериментално изследване. 

 

За обработване на изходните параметри се използват методите и средствата на математическата 

статистика. Тъй като тя изучава добиването на информация чрез анализ и интерпретация на емпи-

рични данни, използвайки теорията на вероятностите. Статистическата дейност включва планиране 

и организиране на събирането на данни чрез проучвания и експерименти. Статистически методи 

намират приложение в изследванията на техническите системи [Gary B., 2011, Winner, L., 2009]. 

Чрез използването им данните могат да бъдат анализирани, като се отчита случайността и несигур-

ността на наблюденията, и въз основа на това да се правят изводи за съдържащи се в тях законо-

мерности [Gerhard Bohm, 2010, Delorme, A.,2016, Peters, C., 2001]. За текущ контрол на машините 

в производството успешно се прилага корелационен, дисперсионен и регресионен анализ. Тези ана-

лизи много често служат за обработка на емпирични данни получени чрез експериментални изс-

ледвания [Popov, N., 1980, Chakarski, D., 2008]. В литературните източници [Abebe, A., 2001, Cowan, 

G., 1998, Smith, M. J., 2015] е описана последователността за провеждане на тези анализи, а също 

така и конкретното им приложение за отделните случаи.  

Последователността за обработка на получените от провеждане на експеримента данни е дадена 

в алгоритмичен вид представен на фигура 2. Като входни данни се използват регистрираните откази 

и измерените стойности на вибрациите. Посредством статистическа обработка се получават резул-

татите (изходните данни), които служат за анализ за поведения експеримент. Достоверността на 

статистическата хипотеза се установява чрез проверка по критериите на Стюдънт и Фишер за ко-

релационен и регресионен анализ в зависимост от Нормалното или Поасоновото разпределение на 

входните данни. Когато  хипотезата се отхвърля след проверката, се избира ново математическо 

очакване в рамките на доверителния интервал, до момента на установяване на очакваната хипотеза.  

Представеният пасивен експеримент в разработката обхваща три последователни етапа. Те са 

взаимно свързани, поради това, че получените резултати от всеки етап са необходими за всяко след-

ващо изследване заложено в провеждането на експеримента. 
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Първият етап се състои от определяне на техничес-
ката изправност на основните механизми в изследвания 
обект. Както вече беше споменато по-горе, обект на екс-
перименталните изследвания са машини с непрекъснат 
цикъл на работа и в частност съставящите ги механизми. 
За получаване на информация за техническото състояние 
на машините е необходимо да се определи количеството 
на неизправните механизми общо и по видове. За тази 
цел е необходимо събирането на достатъчно информа-
ция, която с определена достоверност би дала обективна 
основа за отговор на поставената задача. Чрез математи-
ческата статистика е възможно да се извърши необходи-
мото систематизиране и анализ на получените статисти-
чески данни. 

На фигура 3 е представена последователността за 

провеждане на първия етап на експеримента. Първичните 

данни, необходими за съставяне на достатъчна статисти-

ческа съвкупност са регистрираните откази на механиз-

мите. Това се осъществява чрез извършване на преки фи-

зически наблюдения за определен период от време. Пе-

риодът се определя съобразно с необходимото натруп-

ване на статистически данни за съставяне на статисти-

ческа съвкупност, която представляват представителна 

извадка за определяне на техническото състояние на ма-

шините.  Тъй като при наблюдавания период от време, 

броя на регистрираните откази може да бъде само цяло 

неотрицателно число се приема, че разпределението на 

отказите отговаря на Поасоново разпределение. Опреде-

лят се средноаритметичната стойност на броят аварирали 

механизми и стойността на дисперсията. Средно аритме-

тичното на отказите за определен период от време (напр. един месец) в рамките на наблюдавания 

период представлява математическото очакване на броя на откази за едномесечен период, отнесен 

за едномесечен период от време при същото оборудване. Това математическо очакване придобива 

стойност на оценка месечните откази след статистическа обработка посредством изчислената дис-

персия. 

Тогава се извършва сравнение на емпиричното разпределение с теоретичното разпределение на 

Поасон. С помощта на критерий на Пирсон (χ2 – критерий) се доказва дали има значима разлика 

между емпиричното разпределение с разпределението на Поасон чрез, което се доказва, че хипоте-

зата за отказите на отделните механизми следват Поасоново разпределение. Ако представената хи-

потеза е правдоподобна се определя горна контролна граница чрез, която се установява техническо 

състояние на отделните механизми. Тази граница позволява нормиране на отказите. При регистри-

рани откази надвишаващи установената горна контролна граница се приема, че съответният меха-

низъм или възел от машината е със застрашено техническо състояние. Това е предпоставка за чести 

непредвидени спирания на машините, което води до нежелани престои. 

Вторият етап е теоретично изследване на механизма с най-много откази. Въз основа на полу-

чените експериментални резултати от предходния етап се определят реакциите възникващи в ки-

нематичните двоици на механизма с най-много откази.  Методите за анализ на механизмите са по-

пуляризирани в публикуваните литературни източници по теория на механизмите и машините 

[Genova, P.,1994, Konstantinov, M.,1980, Minchev, N., 2011, Myszka, D., 2012].  

Изследването от този етап предоставя възможност да се определят на най-натоварените кине-

матични двоици в механизма, които са предпоставка за откази. 

 

 
Фигура 2. Алгоритъм за обра-

ботка на експериментални данни. 
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Фигура 3. Последователност за провеждане първи етап от експеримента. 

 

Третият етап се базира на резултатите от втория и се състои в измерване на вибрациите в най-

натоварените кинематични двоици на механизма с най-много откази. Стойностите на измерените 

абсолютни величини, характеризиращи вибрациите, служат за входни данни осигуряващи експери-

менталното изследване.  

Дейностите за осъществяване на третия етап от провеждането на експеримента се извършват 

чрез последователността, представена на фигура 4. Поставените цели са определяне броя и мястото 

на контролните точки за измерване на вибрациите, така че с минимален брой измервателни точки 

да се получи достатъчна информация за вибрационното състояние на механизма подложен на кон-

трол. Също така и от съществена важност е необходимо да се определи горна контролна граница 

на измерваните стойности на вибрациите. Отново методите на математическата статистика обезпе-

чават обработването на експерименталните резултати. 

 

 
Фигура 4. Дейности за осъществяване на третия етап от експеримента.  

 

Целта на изследването в този етап от експе-

римента е да се създаде подходящ начин за пре-

вантивен вибро-контрол за текущото техни-

ческо състояние на механизма с установени 

най-много откази. Едно от основните изисква-

ния е да бъде удобен за използване в реални 

производствени условия и да не възпрепятства 

производствения процес.  
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ИЗВОДИ 

Предлаганите методи и средства на матема-

тическата статистика са от особена важност при 

емпирични изследвания и обработка на резул-

тати от експерименти провеждани в производс-

твени условия. Получените резултати могат да 

се приемат като предварителни диагностични 

признаци, които могат да послужат за ранна ди-

агностика. Незабавно да се предприемат дей-

ности за отстраняване на нарушенията в техно-

логичния процес. Освен това може да се изпол-

зват за съставяне на система за диагностика и 

превантивен технически контрол на машините. 

Посредством теоретичното изследване на 

механизмите в машините и успоредното про-

веждане на експериментални изследвания в 

производствения цех могат да се получат прак-

тически приложими инструкции за поддръжка 

на технологично оборудване.  

Чрез вибрационното състояние на маши-

ните и техните механизми лесно може да се ус-

танови текущото техническо състояние, тех-

ният остатъчен ресурс и своевременно да се 

предприемат дейности за следващ етап на тех-

ническото обслужване. Това предоставя въз-

можност за намаляване на непредвидените ава-

рии и престои на производствените машини.  

Представената комбинация от предвари-

телно планирани дейности за провеждане на ек-

спериментални изследвания относно техни-

ческо състояние на производствените машини 

предоставят възможност да се премине от ста-

тистическа оценка на съвкупност от механизми 

към индивидуално определяне и прогнозиране 

на техническото състояние на всеки отделен въ-

зел и механизъм в машината.  
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СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

 

Десислава Хр. АНДРОВА 

 

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE CURRICULUM OF TECHNOLOGY AND 

ENTREPRENEURSHIP 

 

Desislava Hr. ANDROVA 
 

ABSTRACT: Entrepreneurship is not a profession or activity, entrepreneurship is a set of 

invaluable qualities, without which energy for sensitivity to life will be lost and stopped being 

used. Globalization has imposed its supremacy and put human faces in an unprepared envi-

ronment. This raised many questions, but the essential ones remained in space. Life is a short 

interval. Did we teach the children the most important lesson? Do we teach them the basics of 

unequal principles of social behaviour? Or do we encourage them in one direction - techno-

logical progress? Do we admire in a certain technological direction? Opportunity to comple-

ment the relationship between social engagement and technological engagement. 

 

KEYWORDS: entrepreneurship, social entrepreneurship, social responsibility, competence, 

innovation 
 

Увод 

Днес се намираме в динамична и непредс-

казуема среда на глобализация. Едно от най- яр-

кото световно събитие, което изненада общест-

вата и постави в стресова ситуация е вирусът 

Ковид-19. И тъй, като науката все  още не може 

да даде адекватни отговори на въпросите свър-

зани с него,  съвсем естествено е да се пораждат 

вероятни, но недоказани твърдения и предполо-

жения. Това е част от житейския пример за со-

циално явление. В общ план в подобни ситуа-

ции, човечеството показа своята слаба страна, а 

това променя живота в световен мащаб. Това са 

знаците в живота ни, които не бива да се под-

минават. Възникват много въпроси: Жизнено 

важна  ли  е реорганизация на икономическите 

процеси и необходим ли е рестарт на културния  

и социалния живот. Такъв тип житейски казуси 

могат да се разгърнат в часовете по Технологии 

и предприемачество в раздел „Предприемачес-

тво”. Отговори на въпросите са многозначни, 

но поне ще се възбуди интереса на младите да 

участват равноправно в разискването им. Све-

тът се променя и ние сме изправени пред соци-

ални и обществени предизвикателства. Необхо-

дими са устойчиви и иновативни решения.  

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗ-

ВИТИЕ. СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕС-

ТВО 

Социално предприемачество 

В днешно време все по-често чуваме тер-

мина: Социално предприемачество! Но какво 

всъщност е и кое е вярно в темата, която е много 

популярна в страни като Великобритания, Ка-

нада, Япония. 

Япония - Два ключа към успеха, „обучение 

по предприемачество“, разпространяващо се в 

училище. Това, което е важно и постига резул-

тати за подрастващите е, че не им е дадена за-

дача от някой или не са инструктирани от ни-

кого. Учениците по съвсем естествен начин с 

приливната вълна на енергията правят първите 

стъпки сами и преодоляват конфликти и труд-

ности. 

България- насърчаването на обучението по 

предприемачество е една от ключовите цели на 

политиката на ЕС и страните-членки ”…необ-

ходимо младежкото предприемачество да бъде 

важна неразделна част от политическата стра-

тегия за подкрепа на днешното младо поколе-

ние по отношение на целите на ЕС за растеж, 

заетост, образование и намаляване на младеж-

ката безработица в ЕС;  в предвид, че предпри-

емачеството следва да бъде разбирано в неговия 

по-широк смисъл като способността за превръ-

щане на идеи в действия; като има предвид, че 

посредством стратегията „Европа 2020“ и ней-

ните водещи инициативи „Програма за нови 
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умения и работни места“, „Програма в областта 

на цифровите технологии за Европа“, „Съюз за 

иновации“ и „Младежта в движение“, както и 

чрез своята целенасочена подкрепа за жени 

предприемачи и хора в неравностойно положе-

ние и с увреждания Европейският съюз утвър-

ждава инициативността и предприемачеството, 

като насърчава предприемаческите нагласи и 

свързаните с тях познания, умения и компетен-

тност, които могат да дадат тласък на конкурен-

тоспособността и интелигентния, устойчив и 

приобщаващ растеж; като има предвид, че 

предприемачеството е важен двигател на ико-

номическия растеж и създаването на работни 

места, тъй като води до откриване на нови пред-

приятия и работни места, отваряне на нови па-

зари, повишаване на конкурентоспособността, 

подобряване на производителността и инова-

тивността, засилване на европейската конку-

рентоспособност и създаване на благосъстоя-

ние, и поради това следва да е еднакво достъпно 

за всички“ 

Ще кажем, че това е политика на успелите 

държави. Не, това е политиката на социалните 

държави. Там, където се поддържа енергията на 

чувствителността към  живота и няма да спрат  

да се усъвършенстват. 

За да възприемем подобна политика и стиг-

нем до реализиране на основната цел в общест-

вен план е необходимо интегриране на матери-

ята в учебната програма.  Основната идея за въ-

веждане на социално предприемачество в учеб-

ното съдържание е да се преподават важни теми 

в комплекс с практически занятия. Приоритет 

да е индивидуалният растеж на ученика в кон-

текста на много проекти. Условия да се изпра-

вят пред ежедневните проблеми, които стоят в 

обществото. Да се доближат до ежедневните 

хора, които са принудени да се справят с пре-

дизвикателствата на времето. Да трансформи-

рат общностите около себе си. Да се убедят, че 

работата в екипи водят до по-устойчиви резул-

тати. Изграждане на социално мислене, ориен-

тирано към решение и отговорно поведение.  

 

Предприемачество в учебното съдържа-

ние по Технологии и предприемачество 

В Уикипедия предприемачеството е дефи-

нирано по следния начин- процес на стартиране 

на ново предприятие или обновяване на вече 

създадено…. В анализ това се отнася за 

корпоративното предприемачество. Предприе-

мачеството е процес, който намира проявление 

във всички сфери на обществения живот. Пред-

приемачът вижда света различно от останалите 

и стреми към усъвършенстване, в зависимост от 

предприемаческите компетентности. Повечето 

страни членки възприемат необходимостта от 

обучение по предприемачество като фактор за 

формиране на ключови компетентности в мла-

дото поколение.  

Предприемачеството в българското обра-

зование – независимо, че европейската поли-

тика  насърчава обучението по предприемачес-

тво като част от ключовите цели , у нас се наб-

людават изключително ниски нива на участие в 

практическото предприемаческо развитие на 

предприемаческите способности и социални 

компетентности на подрастващите.  

• Учебно съдържание по Технологии и 

предприемачество. 

o Пети клас Технологии и предприема-

чество. 

6 учебни единици на тема - Свойства и тех-

нологии за обработка на дървесни материали. 

Изработване на изделие от дървесни материали. 

7 учебни единици на тема- Работа с текс-

тилни материали и кожи. Изработване на изде-

лие от текстил и кожи. 

Раздел икономика – 6 уч. единици. 

• Предприемачеството не е застъпено. 

o Шести клас Технологии и предприе-

мачество-34 седмици. 

Техника – 16 уч. единици. Проектиране и 

конструиране – 6 уч. единици,  Изработване на 

изделия чрез комбиниране на материали- 6 уч. 

единици. 

В раздел икономика – 11 учебни единици.  

4 учебни единици – Бюджет. Внедрена тема 

за нови знания : Определя и представя варианти 

на свой принос за увеличаване на доходите в се-

мейството. 

• Предприемачество- 2 учебни единици. 

o Седми клас Технологии и предприе-

мачество- 36 седмици. 

22 учебни единици – Техника и технологии,  

Комуникация и контрол. 

8 учебни единици –Икономика с теми за 

фирми и бюджет. 

• Предприемачеството не фигурира. 

o Осми клас Технологии и предприема-

чество- 72 седмици. 
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23 учебни единици – Пазарна икономика с 

теми: фирми, бюджет, професии, трудова среда. 

Предприемачество – 10 учебни единици. 

Застъпени теми: Предприемачески процес - де-

финиращ корпоративното предприемачество. 

Държавен бюджет. 

o Девети клас Технологии и предприе-

мачество- 72 седмици. 

Според образователната политика целта е 

учениците да боравят свободно с терминологи-

ята от раздела „Пазарна икономика“. Да могат 

да обобщават и анализира информация, свър-

зана с предприемаческия процес, пазара на ре-

сурси и заинтересованите страни. Разбират ро-

лята и значението на предприемачеството. Оп-

ределя бизнес средата. Познава механизма на 

пазара на ресурси. Различава и анализира заин-

тересованите страни. Работи с различни видове 

икономическа информация. В така оформено 

учебно съдържание се усеща липсата на  овлас-

тяване на младите хора с инициативност и твор-

чество. Илюстрира само икономически дей-

ности и създаване и регулация на собствен биз-

нес. Предприемачеството е много повече. Пред-

приемачеството и процесите от сферите на об-

ществения живот формират ключови компетен-

ции, изключително необходими за изграждане 

на съзнателно, обществено осъзнато, съпричас-

тно, градивно, отговорно и финансово грамотно 

поколение и др. 

За правилно функциониране на механиз-

мите в пазарната икономика е необходимо чо-

вешкия регулатор да притежава  културна, со-

циална и финансова стойност. 

 

Социално предприемачество за форми-

ране на компетентности  

Защо е необходимо! Социалното предприе-

мачество насочва вниманието към по- конст-

руктивни подходи в обществените явления, но 

най- надеждното в тази насока е да не допуснем 

важно за държавата поколение да се изгуби във 

„виртуалната грамада“. Важно е ученика да  

знае собствената си значимост в стопанския жи-

вот на страната и това колко е необходима дори 

и малка част от неговия принос в общественото  

пространство  за да е значимо бизнес начинани-

ето. Нивото на социално познание определя 

способността на индивида да се справя с влия-

нието от външните фактори– околна среда , по-

литики  и професия. Изгражда ежедневни 

отношения, които се проявяват в общественото 

поведение. 

Социалното предприемачество насочва 

вниманието на учениците към социални явле-

ния, които се случват около тях. То, надхвърля 

материалния и консуматорски свят, отваря нови  

хоризонти на поведение и отношение към хо-

рата и света. Социалното предприемачество 

има реалистично поведенчески характер и дава 

задълбочени отговори и насоки в житейски  

проблематики. 

Имайки в предвид, че днес теми като: Соци-

ална толерантност; социална ангажираност; со-

циална съпричастност; и съответно предста-

вите за социален предприемач е отнето и нена-

учено право за пълноценност. Важни теми, като 

социално предприятие са напълно изчерпани и 

лишени от внимание.  Съответно в правото ли 

сме да изискваме от младите хора да разбират, 

присъстват и съществуват в глобализацията. От 

учебното съдържание се разбира, че предприе-

мачеството намира отражение само в икономи-

ката. Тоест предприемачеството е бизнес идея, 

която може да се реализира чрез създаване на 

фирма, която да носи приходи и генерира пе-

чалба.  

Функционирането на обществото в сложна 

система. Състои се от взаимосвързани и взаи-

модействащи части и елементи от различен ес-

тество. Разграничаваме четири основни сфери - 

структурни елементи: икономически, соци-

ални, политически, духовни. Признаците на 

едно общество за  стабилна система са: Це-

лостта му, социална ангажираност и устойчи-

вост. Ако искаме да изградим стабилна соци-

ално-икономическа система, трябва да пренасо-

чим прожекторите на образователната поли-

тика. Отделяне на учебно възпитателно място 

за внедряване в съдържанието ” Социално пред-

приемачество”. 

Първа стъпка – образователна концепция. 

Втора стъпка – трансформации на учеб-

ното съдържание по Технологии и предприема-

чество-5;6;7 и 8 клас. 

Трета стъпка – предприемаческа компе-

тентност на преподавателя. 

Четвърта стъпка – училищна среда. Прак-

тически занятия. 

Препоръки за трансформиране  на учебното 

съдържание: 

  Раздел „Пазарна икономика”. Няма 
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моделен път за функциониране  на социално 

предприемачество. Една подобна структура би 

позволила да се разгърнат въпроси свързани със 

социални предприятия и да се разглеждат също 

като фази на корпоративно развитие.  

 Четвърта стъпка – структурни промени в 

методиката . 

Застъпени са всички типични фази на раз-

витие. От първоначалната мотивация за старти-

ране на бизнес, до разработване на бизнес мо-

дел до мащабиране на компанията. Изпълнени, 

включително особено важни за практиката 

етапи като: представяне на идея, стартиране на 

финансиране или отчитане. Цялата кратка ин-

формация и допълнителните връзки се изготвят 

по единна система. Предпочитана правна 

форма за създаване на учебна фирма. Структура 

и управление. Тази информация е насочена към 

икономическо ограмотяване, което считам за 

етап в по-горни класове. В учебното съдържа-

ние по Технологии и предприемачество на  по-

сочените класове е алтернатива за комбиниране 

на уроците от раздел Технологии и внедряване 

на теми по Предприемачество със застъпени 

теми от социалния и културен живот на общес-

твото. Тези теми биха могли да се разгърнат и 

като социално и корпоративно предприемачес-

тво /генерират се доходи. От такава трансфор-

мация образованието ще достигне ниво на фор-

миране на предприемачески ключови компе-

тентности.  

Друг важен формат за трансформация в 

учебното съдържание по Технологии и предп-

риемачество- 8 клас. Вместо създаване на 

учебна фирма, може да се преобразува в учебна 

фондация. НПО /неправителствени организа-

ции/имат социална насоченост и се създават за 

да съществуват в полза на обществото. Освен че 

ще формира социални компетентности, учеб-

ната фондация дава предимства за създаване на 

партньорства със социални предприятия, разви-

тие на менторството, екипни и проектни дей-

ности. Така учениците ще се научат да работят 

в екипи, да съвместяват: труд, качества, компе-

тентности. Ще ги насочим в други хоризонти на 

живота, ще им създадем условия да се разгър-

нат в човешкото поведение,  да се развият като 

социално толерантни и отговорни личности. 

 

 

 

Пилотен Модел на социален формат на 

учебна фондация. Основни концепции и ра-

ботни хипотези. 

 

Извод  

Основната цел е да се изградят социално от-

говорни личности. Изграждане на поколение, 

което е надраснало консуматорското  величие, 

поколение с оформена съпричастност, чувстви-

телност  към теми свързани с физично, пси-

хично, духовно и нравствено  различие на ин-

дивида. 

Социалната толерантност е отнето и ненау-

чено право на подрастващите за пълноценност 

на присъствие и съществуване в глобализаци-

ята. Така че, ако изходим от примерите на соци-

алните предприемачи, които намират социално 

иновативни решения на социалните проблеми и 

хармонизираме с учебната програма, тогава 

има надежда за по-справедливо и по-устойчиво 

бъдеще.  
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parlament;  
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИБРИДНА ПАСИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА ПРИ ОБМЕНА 

НА ИНФОРМАЦИЯ В АКТИВНО-АДАПТИВНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ 

 

Юри К. ЖЕЛЯЗКОВ 

 

STUDY OF HYBRID PASSIVE OPTICAL NETWORK IN THE EXCHANGE OF 

INFORMATION IN ACTIVE ADAPTIVE ELECTRICAL NETWORKS 

 

Yuri K. ZHELYAZKOV 
 

ABSTRACT: In this paper, a study of a hybrid passive optical network in the exchange of 

information in Smart grid networks is performed. The perspectives for the development of 

TWDM PON technology are very high, as the use of optical amplifiers and adjustable optical 

components allows operators to deploy and develop passive optical networks with maximum 

flexibility. Administrators can choose the network development scenario that best suits their 

requirements. TWDM PON can co-exist with other PON technologies, enabling operators to 

develop and add new wavelengths to build new transmission channels in active adaptive elec-

trical networks when the need arises. The results of the research can be used as a theoretical 

recommendation for selection and practical construction of hybrid passive optical network 

infrastructures for smart grids. 

 

KEYWORDS: smart grids, passive optical network, time division multiplexing, wavelength 

division multiplexing, hybrid passive optical network 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Традиционните технологии за мрежов дос-

тъп не могат напълно да удовлетворят изисква-

нията за обмен на информация при съвремен-

ните стратегии за изграждане на интелигент-

ните мрежи. Оптичните пасивни мрежи за дос-

тъп от следващо поколение представляват най-

ефективното решение за удовлетворяване на 

повишените изисквания за скорост на трансфер 

на информация, по-ниски разходи за внедря-

ване и поддържане на такива мрежи. Един от 

основните проблеми при развитието на мре-

жата е изборът на технология за достъп в Smart 

Grid мрежовите комуникационни инфраструк-

тури. Първоначално се използваха методи за 

честотен достъп, след което с развитието на ме-

тодите за цифрова обработка на сигналите 

стана възможно използването на метод за вре-

менен достъп. Спираловидното развитие пред-

полага връщане към методите за честотен дос-

тъп или по-точно пълното използване на спект-

ралното разделяне. Преходът към технологията 

TWDM е стъпка, която може да бъде послед-

вана от преход изцяло към спектрално деление 

или мултиплексиране с деление по дължината 

на вълната. Настоящото изследване е посветено 

на оптичните мрежи за достъп от следващо 

поколение, за да се осигури теоретична основа 

на подбора и практическата реализация на хиб-

ридни PON инфраструктури за интелигентни 

мрежови приложения.  

 

1. РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ 

PON МРЕЖИ  

Пасивната оптична мрежа (PON) е система, 

която осигурява достъп до последната част от 

телекомуникационна мрежа, която осигурява 

комуникации директно до потребителите в ак-

тивно-адаптивната електрическа мрежа. PON 

мрежата е комуникационна мрежа от точка до 

много точки (P2MP), която осигурява предава-

нето на информацията от оптичния линиен тер-

минал (OLT), разположен в централен офис 

(CO), по оптична разпределителна мрежа 

(ODN) към оптични мрежови устройства 

(ONU), разположени на местата на абонатите. 

PON могат да съдържат и отдалечени възли 

(RN), разположени между OLT и ONU, където 

са разположени много потребители.  

През последните години по целия свят бяха 

разгърнати оптични мрежи с мултиплексиране 

с разделяне по време (TDM), като PON с про-

пускателна възможност за гигабитови (gigabit-

capable PON (GPON)) и Ethernet PON (EPON) 



p 

volume 35 (2), 2020       ISSN 1311-2864 (print)          ISSN 2682-9827 (online)           том 35 (2), 2020 

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

Известия на       Announcements of  

Съюза на учените      Union of  Scientists   

Сливен, том 35 (2), 2020      Sliven, vol. 35 (2), 2020 

90 

 

системи за мултимедийни приложения. В TDM 

PON мрежите честотната лента се споделя от 

множество абонати, използвайки схема за мно-

жествен достъп с разделяне по време (TDMA).  

Мултиплексирането с разделяне по дължи-

ната на вълната (WDM) PON се счита за много-

обещаващо решение за бъдещи широколентови 

услуги. WDM PON мрежите могат да осигурят 

високоскоростни връзки достигащи скорост на 

обмен до 10 Gb/s. В схема с множествен достъп 

с разделяне по дължина на вълната (WDMA), 

всеки ONU в мрежата PON WDM се обслужва 

от специален канал на определена дължина на 

вълната за комуникация с CO или OLT. 

Последната стъпка в еволюцията на GPON 

мрежите е технологията TWDM PON - пасивни 

оптични мрежи с мултиплексиране по време и 

по дължина на вълната. Хибридните TWDM 

PON мрежи комбинират TDMA и WDMA мул-

типлексиране, за да поддържат по-висока про-

пускателна способност, така че един OLT да об-

служва повече абонати с достатъчна честотна 

лента на абонат, като осигуряват скорост на 

предаване на данни по-висока от 10 Gb/s. По 

този начин, сигналите с различни дължини на 

вълната се мултиплексират  заедно, по едно оп-

тично влакно, при което всяка дължина на 

вълната може да се споделя от множество пот-

ребители, използвайки схема TDMA. 

 

2. ТЕХНОЛОГИЯТА ХИБРИДНА ПА-

СИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА (TWDM PON) 

Както се вижда на фиг. 1, технологията 

TWDM-PON използва четири дължини на въл-

ните използвайки начин на достъп TDM PON в 

различни спектрални диапазони за организи-

ране на дуплексни комуникационни канали. 

Всеки доставчик работи на фиксирана честота, 

обработвайки различни ONU, използвайки про-

токол за разделяне по време. Трябва да се отбе-

лежи, че поради наличието на разделител на 

мощността, ONU получават всички оптични 

сигнали, изпратени от OLT. 

За образуването на потоци във възходяща 

посока (Upstream) се използват дължини на въл-

ните (λ1 - λ4), а за широколентово предаване на 

информацията в низходяща (Downstream) по-

сока други четири различни дължини на въл-

ните. Поддържат се както симетрични по ско-

рост канали 10 Gbps /10 Gbps, 2.5 Gbps /2.5 

Gbps, така и несиметрични 10 Gbps /2.5 Gbps ка-

нали. 

 
В TWDM PON системите могат да се изпол-

зват три честотни диапазона за предаване на по-

тоците информация: 1260-1280/1570-1580nm - 

XG-PON - обхват, 1535-1540/1553-1558nm – C -

диапазон, 1535-1540/1570-1580nm - C + L - 

лента. 

В допълнение към по-големия брой дъл-

жини на вълните, използвани за формиране на 

потоци up/downstream, TWDM PON предполага 

използването на регулируеми оптични предава-

тели  и селективни оптични приемници  в 

станционно и крайно оборудване (OLT и 

ONU/ONT). 

Използването на регулируеми компоненти 

позволява TWDM PON мрежата да се маща-

бира, пренастройва на апаратно ниво, без да е 

необходимо физическо пренастройване на пре-

носната мрежа. TWDM PON позволява, в до-

пълнение към гъвкавите настройки на дължи-

ната на вълната, да се прецизира скоростта на 

предаване в рамките на един канал.  

При използване на XG-PON - лента, 

Фиг. 1. Архитектура на TWDM-PON 
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честотният план напълно повтаря работните ди-

апазони на XG-PON: 1260-1280nm за възхо-

дяща посока и 1570-1580nm за низходяща по-

сока. Използването на този честотен план поз-

волява организирането на предаване на инфор-

мация в рамките на една и съща мрежа: TWDM 

PON, GPON. 

В тази честотна лента е невъзможно да се 

използват оптични усилватели EDFA. Използ-

ването на XG-PON лентата е оправдано, ако е 

необходимо да се добавят нови канали за пре-

даване в съществуващата система GPON. 

При използване на С-диапазона честотният 

план е стандартния за С-обхвата: 1535-1540nm 

за upstream и 1553-1558nm за downstream. Из-

ползването на такъв честотен план позволява 

организирането на предаване в рамките на една 

и съща мрежа: TWDM PON, GPON, XG-PON. 

Поради използването на дължини на въл-

ните от С-обхвата става възможно въвеждането 

на стандартни EDFA оптични усилватели за 

DWDM мрежи с работен диапазон 1529-

1561nm. Оптичните усилватели са инсталирани 

от страната на главната станция, което позво-

лява да не се променя съществуващата мрежова 

архитектура и да не се въвеждат допълнителни 

енергозависими елементи в пасивната мрежа. 

С + L -диапазон. Този честотен план пред-

полага използването на лента 1535-1540nm за 

upstream и лента 1570-1580nm за downstream 

потоците. Използването на този честотен диа-

пазон позволява да се организира предаване на 

информация в рамките на една мрежа: TWDM 

PON, GPON.  

Ако сравним съществуващите GPON сис-

теми с технологията TWDM PON, тогава могат 

да се разграничат следните отличителни черти, 

според които технологията TWDM е по-перс-

пективна: 

• Обща пропускателна способност на сис-

темата. За GPON системите скоростта на преда-

ване е 10 Gb/s downstream и 2,5 Gb/s upstream, 

докато при TWDM PON се формират четири не-

зависими потока по 10 Gbit/s, което определя 

общата пропускателна способност на системата 

- 40 Gb/s;  

• Честотен диапазон. Системите GPON из-

ползват две дължини на вълната, за да форми-

рат комуникационен канал. Трябва да се отбе-

лежи, че се използват широколентови сигнали 

λ1 ± 5 nm. В същото време TWDM PON 

системите използват четири двойки дължини на 

вълните с доста тесен спектър λ1 ± 1.6 nm. 

Трябва също да се отбележи, че в бъдеще броят 

на включените дължини на вълните се планира 

да бъде увеличен до осем; 

• Бюджет на затихването на оптична ка-

белна линия. Поради невъзможността да се из-

ползват оптични усилватели за GPON систе-

мите, оптичният бюджет е ограничен до <30 ~ 

33 dB, за разлика от TWDM PON системите, за 

които оптичният бюджет достига 38 dB. 

Въз основа на горните отличителни харак-

теристики на TWDM PON, се използват два ос-

новни начина на приложение на такива системи 

на практика.  

Първият от тях предвижда постепенно въ-

веждане на технологията TWDM PON, като 

част от разширяването на съществуващата 

мрежа или по време на изграждането на нова та-

кава. Броят на използваните двойки дължини на 

вълните (дуплексни комуникационни канали) 

директно зависи от броя на абонатите на мре-

жата, като с увеличаване на потребителите, опе-

раторът може да добави нови предавателни ка-

нали без изграждане на нови оптични комуни-

кационни линии. Операторът елиминира необ-

ходимостта от нови вложения, като става въз-

можно системното инвестиране в развитието на 

мрежата, което значително намалява финансо-

вите рискове а също така минимизира грешките 

в стратегията за развитие на мрежата. 

Вторият случай на използване на TWDM 

PON системите е необвързан достъп до абонат-

ните линии. Този сценарий предполага съвмес-

тно използване на една мрежа PON от няколко 

оператора или умишлено фрагментиране на 

мрежата на един доставчик. В този сценарий се 

използва определена двойка дължина на въл-

ната за всеки доставчик/оптична подмрежа, 

като по този начин се намаляват финансовите 

разходи на група оператори при изграждането 

на мрежа PON или се увеличава надеждността 

на мрежата на всеки оператор. 

 

3. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Перспективите за развитие на технологията 

TWDM PON са много големи, тъй като използ-

ването на оптични усилватели и регулируеми 

оптични компоненти позволява на операторите 

да разгръщат и развиват пасивни оптични 

мрежи с максимална гъвкавост. 
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Администраторите сами могат да изберат сце-

нария за развитие на мрежата, който най-добре 

отговаря на техните изисквания. TWDM PON 

може да съществува съвместно с други PON 

технологии, като това дава възможност на опе-

раторите при възникване на необходимост да 

развиват и да добавят нови дължини на вълната 

за изграждане на нови предавателни канали в 

активно-адаптивните електрически мрежи. 
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF SUB-COOLING THE LIQUID REFRIGERANT 

AGENT AT THE OPERATION OF A ONE-STAGE REFRIGERATION MACHINE 

 

Konstantin KOSTOV, Neven KRYSTEV 
 

ABSTRACT: Increasing the energy efficiency, respectively the refrigeration coefficient of a 

refrigerating machine can be accomplished by sub-cooling the liquid refrigerant. In practice, 

water cooling and regenerative principles are applied, in which the spent work remains the 

same as in the non-sub-cooling cycle. When cooled with water, the temperature and amount of 

cooling water have a significant effect on the efficiency of the refrigerator. In the presence of 

large quantities of cold water, the condensing temperature can be significantly lowered, thus 

reducing the cycle work. However, in practice, the required amounts of low temperature water 

are not always available. Therefore more often in practice applies sub-cooling the liquid re-

frigerant in regenerative principle. Therefore more often in practice applies sub-cooling the 

liquid refrigerant in regenerative principle. By incorporating a regenerator after the evapora-

tor into the refrigeration system, the liquid refrigerant is cooled by the cold vapour leaving the 

evaporator. 

 

KEYWORDS: single-stage compressor refrigerating machine, sub-cooling, irreversible losses 

from throttling 
 

INTRODUCTION 

Refrigeration technology has as its main task 

the artificial production of cold, which is currently 

most widely used in the food industry, for refriger-

ation, storage and transportation of food products.  

In the food industry, refrigeration plants are the 

main consumers of energy (primarily electrical), 

which, depending on the production technology, can 

reach 60-70% [1, 2]. On the other hand, the energy 

consumption of refrigeration installations is rela-

tively constant, unlike technological facilities, due 

to the need to maintain stable temperature condi-

tions. Therefore, the profitability of the production 

is to a large extent dependent on the energy effi-

ciency of the refrigeration plants. Knowledge of the 

processes for obtaining artificial cold helps to reduce 

energy costs and modernize existing facilities. 

In recent years, with a view to reducing energy 

consumption, much of the research has focused on 

improving energy efficiency by introducing inno-

vative designs in refrigeration. Analysis for opti-

mizing the performance of refrigeration cycles 

based on thermodynamic parameters have been re-

viewed by a number of authors [3, 4, 5, 6, 7]. Other 

authors introduce new criteria for evaluating the 

performance of refrigeration cycles [8, 9, 10], with 

the aim of proposing new models, seeking to opti-

mize thermodynamic cycles, and obtaining results 

that are closer to the actual operation of refrigera-

tion installations.  

ANALYSIS OF VAPOR-COMPRESSION 

REFRIGERATION CYCLE 

According to the second law of thermodynam-

ics, entropy of a closed system, which is not in 

equilibrium, increases with time, reaching its max-

imum value when equilibrium is reached? There-

fore, the transfer of heat from a lower temperature 

body to a higher temperature body can only take 

place if some compensating positive process is in-

troduced which will lead to an increase in the en-

tropy of the system. For the offsetting process, such 

a circular process may be selected to result in the 

addition of a certain amount of heat to the environ-

ment. 

Since in the circular process the change in in-

ternal energy is zero (Δu = 0), according to the first 

principle of thermodynamics it can be written: 

Δq=Δu + l                                    (1) 

 

Δq= l =TΔs                                  (2) 

 

𝛥𝑠 =
𝛥𝑞

𝑇
                                (3) 

It follows from equation (3) that in order to 

transfer a quantity of heat from a body with a lower 

temperature, it is necessary to consume minimal 

work, which is transferred to the environment in the 

form of heat. 
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Applying the second law of thermodynamics, 

it is possible to optimize complex thermodynamic 

systems [11, 12]. 

The criterion for the economy of the reversible 

circular process is the coefficient of performance 

(COP), which expresses the attitude into specific 

cold-production to the expended specific work [13, 

14, 15]. 

𝐶𝑂𝑃𝑅 =
𝑄𝐿

𝑊𝑛𝑒𝑡.𝑖𝑛
                              (4) 

 

In the Carnot reversible circular process, the 

refrigeration coefficient can also be expressed by 

absolute temperatures: 

𝐶𝑂𝑃𝑅,𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =  
1

𝑇𝐻
𝑇𝐿

 − 1
=

𝑇𝐿

𝑇𝐻−𝑇𝐿
      (5) 

 

The work consumed in this case is minimal and 

inversely proportional to the refrigeration ratio: 

𝑊𝑛𝑒𝑡,𝑖𝑛 =
𝑄𝐿

𝐶𝑂𝑃𝑅
; kJ/kg                    (6)  

 

The COP value does not depend on the type of 

working body, but is a function of the absolute tem-

peratures TH and TL only. 

In Carnot's theoretical reverse process, it is as-

sumed that the temperature differences in the pro-

cesses of heat exchange between the refrigerant and 

the environment on the one hand and between the 

refrigerant and the refrigerated environment, on the 

other, are infinitesimal. 

In real refrigerating machines, the evaporation 

and condensation processes take place in the pres-

ence of significant temperature differences with the 

respective media. This leads to the irreversibility of 

the circular process, i.e. to increase the cost of op-

erating the refrigerator. Determination of tempera-

ture differences and hence the temperature regimes 

at which a refrigerating machine will operate 

should be based on a technical and economic anal-

ysis of the energy efficiency of the latter [16, 17, 

18, 19]. 

In order to reduce to some extent irreversible  

losses from the throttling process, it is neces-

sary to cool the liquid refrigerant after the conden-

ser before entering the regulating valve, the pur-

pose being to reduce the vapour content after the 

regulating valve [21, 22]. 

In practice, sub-cooling can be accomplished 

by using the refrigerant vapour leaving the evapo-

rator via a regenerative heat exchanger before the 

regulating valve. The liquid refrigerant coming 

from the condenser passes through the inner tubes 

of the regenerative heat exchanger, and the vapour 

flowing from the evaporator flows into the intersti-

tial space [23] and or by incorporating a water-re-

frigerant exchanger into the refrigerator system. 

 

EXPERIMENTAL SET-UP 

A single-stage refrigerating machine stand was 

created for the experiments - figure 1. A refrigera-

tion unit was used to make the stand АС45В3Е. The 

machine is medium temperature with working vol-

ume 45 см3, refrigerant R134а, with three-phase 

power supply 380/440 V and thermostatic valve. 

The electric power of the compressor is 1100W.  

The compressor flow rate is 75 dm3/min. Realized 

scheme is a direct evaporation air condenser. 

Ф
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Figure 1. Laboratory stand of single-stage refrigerating machine 
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The stand is designed with two sub-coolers – 

water and regenerative, which allow for four differ-

ent modes of operation:  

• Without sub-cooling the liquid refrigerant; 

• By sub-cooling the liquid refrigerant in the 

water sub-cooler; 

• By sub-cooling the liquid refrigerant in the 

regenerative sub-cooler; 

• By sub-cooling the liquid refrigerant in the 

water and regenerative sub-cooler. 

 

EXPERIMENTAL PROCEDURE 

In order to determine the effect of the different 

refrigerant sub-cooling methods, tests were carried 

out on the operation of the refrigerating machine at 

constant condensation temperature TH and con-

stant condensation pressure PH, maintained 

through SYS-2N refrigerator controller. 

The mode is established and controlled by the 

readings of thermometers measuring the respective 

temperatures. 

After entering the laboratory stand in a station-

ary mode (constancy of measured temperatures and 

pressures, or deviations of not more than 2% during 

measurements), 5 consecutive simultaneous meas-

urements of the values are made at intervals of 3 

minutes. The results of the measurements are given 

in a table. 

The following values are measured to deter-

mine the effect of sub-cooling on the operation of 

a single-stage refrigerating machine: 

 Using pressure gauges: 

- evaporation pressure PL, bar; 

- condensation pressure PH, bar. 

- evaporation temperature, TL, ºС; 

- condensation temperature, TH, ºС;    

 Using temperature gauges: 

- ambient temperature Тair.ºС; 

- water temperature from the water network 

Тwater ºС; 

- temperature of the sub-cooled liquid in front 

of the thermostatic expansion valve T sub-cooling, 

ºС;  

During the experiments, pressure and tempera-

ture readings are monitored through a data collec-

tion system. In the laboratory, by an air condition-

ing system to maintain the temperature of the envi-

ronment Tair = 28°C ±0,5°С. 

The measured values of the magnitudes neces-

sary for analysing the operation of the refrigerator 

are presented in tabular form. The experiments 

were performed with repeated repetition, the aver-

aged values of the measured values from all the ex-

periments performed are presented in Table 1 

 

 

Table 1. The measured values of the magnitudes necessary 
magnitude PL PH TL TH Tair Twater Тsub-cooling 

dimension bar bar 0С 0С 0С 0С 0С 

without sub-cooling 

 3,2 13 2 50 28  50 

sub-cooling the liquid refrigerant in the regenerative heat exchanger 

 3,2 13 2 50 28  41 

sub-cooling the liquid refrigerant with water 

 3,2 13 2 50 28 21 35 

sub-cooling the liquid refrigerant with water and regeneration 

 3,2 13 2 50 28 21 30 

 

 

UNCERTAINTY ANALYSIS 

Physical measurements are characterized by statistical uncertainties. In physics, the measured value is 

assumed to have some well-defined value, but the imperfection of the measuring instruments and the pres-

ence of small differences in the conditions of the measurement itself cause random deviations. In the ab-

sence of information on the true value of a quantity, its estimation in the measurement process can only be 

made to the nearest magnitude of the interval at which a certain value can be expected to emerge - the 

uncertainty interval of the result [24]. Table 2 shows the measuring instruments used with their accuracy 

class. 
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Table 2. Instrument specifications 

Measured 

parameter 
Measuring device Make Range Accuracy 

Relative 

Uncertainty, % 

Temperature sensor  NTC Testo -50 to+150 °C ±0,2 °C 0,74 

Evaporator 

Pressure 

Pressure Gauge 

with Glycerine 

Refco 

M1-250-

R134A 

-1 to 10 bar 1,5% 1,23 

Condenser 

Pressure 

Pressure Gauge 

with Glycerine 

Refco 

M2-250-

R134A 

0 to 30 bar 1,5% 1,17 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Using the values of Table 1 are graphically build processes in lgP–h diagram, from which the enthalpy 

values at the characteristic points of the process for each mode of operation of the single-stage refrigerating 

machine are taken into account. 

After plotting the processes in lgP–h diagram according to [13] the values of  COP, are presented in 

Table 3. 

For specific cold production qL by the equation: 

𝑞𝐿 = ℎ1′ − ℎ4; kJ/kg                    (7) 

 

For specific energy consumption (work) for compressing 1kg of steam into the compressor by equa-

tion: 

𝑤𝑛𝑒𝑡,𝑖𝑛 = ℎ2 − ℎ1′; kJ/kg             (8) 

 

For COP by the equation: 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑞𝐿

𝑤𝑛𝑒𝑡.𝑖𝑛
                               (9) 

 

Table 3. Calculated values for COP 
magnitude h1 h1’ h2 h3 h3’ h4 h4’ qL wnet,in COP 

dimension kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg  

without sub-cooling 

 398,3

6 

 427,9

1 

271,4

2 

 271,4

2 

 126,9

4 

29,56 4,29 

sub-cooling the liquid refrigerant in the regenerative heat exchanger 

  402,9

9 

433,2

2 

 257,6

6 

 257,6

6 

145,3

6 

30,43 4,78 

sub-cooling the liquid refrigerant with water 

  402,9

9 

433,4

2 

 248,7

5 

 248,7

5 

154,2

5 

30,43 5,07 

sub-cooling the liquid refrigerant with water and regeneration 

  402,9

9 

433,4

2 

 241,4

6 

 241,4

6 

161,5

3 

30,43 5,31 

 

 

Based on the experimental data obtained for 

the COP value, depending on the applied sub-cool-

ing mode, an increase of the system efficiency by 

11% to 23% is observed. This is due to the greater 

amount of heat released through the condenser per 

kilogram of circulating refrigerant through the 

system. The low vapour content after the regulating 

valve due to sub-cooling causes the pumping of 

less refrigerant, which in turn will reduce the 

amount of time, the compressor has to operate to 

maintain the desired temperature. This, in turn, will 

reduce compressor wear and energy consumption. 
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CONCLUSION 

From a thermodynamic point of view, the COP 

depends only on the temperatures of the heat 

sources, therefore, as the temperature difference 

between them increases, the value of the COP will 

decrease: 

 

𝐶𝑂𝑃 =  
𝑇𝐿

𝑇𝐻−𝑇𝐿
                            (10) 

 

When maintaining a constant temperature of 

evaporation and condensation, increasing the COP 

and reducing irreversible losses from throttling, in 

real refrigerators it can be achieved by sub-cooling.  

The two considered sub-cooling modes show 

the impact of each one individually and their com-

bined effect, such as a regenerative heat exchanger 

cycle, it has the following advantages: 

 guarantees dry running of the compressor; 

 there is no need to install an additional heat 

exchanger and the need for water; 

 the heat exchanger surface of the evaporator 

works more efficiently since it is almost completely 

filled with liquid refrigerant - the percentage of 

money after throttling is lower; 

 external losses of cold in the suction pipe-

line are reduced as the vapours exiting the regener-

ative heat exchanger are at a relatively higher tem-

perature. 

The combination the two for sub-cooling meth-

ods is most appropriate, but the need for water must 

be emphasized and whether it is economically fea-

sible to use water sub-cooling. 
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ДИЗАЙН И КОНСТРУИРАНЕ НА АДАПТИРАНА НАРОДНА НОСИЯ 

 

Маргарет В. СИВОВА, Станимира Н. ДИМИТРОВА 

 

DESIGN AND CONSTRUCTION OF ADAPTED FOLK COSTUME 

 

Margaret V. SIVOVA, Stanimira N. DIMITROVA 
 

ABSTRACT: The author's collection of stylized costumes, inspired by real authentic female 

costumes, mainly from the Thracian folklore region, is presented in the work. The collection is 

suitable for stage clothing in contemporary dance ensembles and folk groups. On the basis of 

a pre-specified basic construction of a female’s shirt in a straight silhouette, built according 

to the methodology of Muller & Soon, a design project of an adapted shirt was developed and 

executed in material - a basic element of the Bulgarian women's costume. The modeling is 

performed according to the practical manipulations for constructive modeling when creating 

typical elements of new models of women's clothing: transformation of the folds; additional 

division of details; conical extension of the details; change in the shape and size of the shoulder 

area and the sleeve curve. The development is based on BDS 8371-89. 

 

KEYWORDS: designer collection, clothing design and modeling, female national costume of 

“sukman” type, adapted national costume, female shirt. 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Традиционното народно облекло неот-

менно присъства във всекидневието на бълга-

рина. Основни типове български народни но-

сии - двупрестилчена, сукманена, саяна и ед-

нопрестилчена женска и белодрешна и чернод-

решна мъжка носия - с яркия си етнически стил 

се утвърждават през епохата на развития феода-

лизъм в България. 

И днес колоритът и самобитността на бъл-

гарските народни носии представляват неиз-

черпаем източник за вдъхновение за дизайне-

рите на съвременни модни облекла в национа-

лен стил и сценични народни костюми за це-

лите на съвременната художествена самодей-

ност (ансамбли за народни песни и танци, само-

дейни изяви, възпроизвеждане на народни оби-

чаи и др. ). 

Сукманената женска носия е най-масово 

разпространена. Нейният териториален обхват 

е много широк: планинските области на цент-

ралните български земи, както и крайморските 

райони по Черноморието и Югоизточна Тракия. 

Състои се от риза, сукман, престилка и разно-

образни допълнителни горни дрехи [3]. 

 

 

 

ДИЗАЙНЕРСКИ ПРОЕКТ 

Обект на разработката е дизайнерска колек-

ция, която се състои от 7 авторски стилизирани 

модела на сукманена носия и 1 модел на женска 

риза, която може да бъде комбинирана с всеки 

един от сукманите, представени в колекцията.  

Моделите, подходящи за сценично облекло 

в съвременни танцови ансамбли, са вдъхновени 

от реално съществуващи автентични носии пре-

димно от Тракийската фолклорна област [4]. 

Повечето ансамбли са от две части, състоящи се 

от дълга долна риза, изработена от фин памучен 

или ленен плат, и горна дреха, тип сукман, с оп-

ределени конструктивни характеристики. Дре-

хите се отличават с комфорт и удобство при но-

сене. Имат голяма свобода на движението. Ри-

зите са в прав силует, сукманите са рязани в та-

лията и разкроени надолу от нея. За вталяването 

на горната част са използвани талийни и бюс-

тови свивки. Цветовото разнообразие на моде-

лите е съобразено с модните тенденции за 2020 

година. Декоративните елементи са стилизи-

рани, за да се постигне олекотяване на носията. 

Акцентът им е съсредоточен към пазвата, дол-

ната част на носията и върху ръкавите на ризата 
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Модел 1 

 

Модел 2 Модел 3 

 

Модел 4 

Модел 5 Модел 6 Модел 7 Модел 8 

 

 

ИЗБОР НА КОНСТРУКТИВНА             

ОСНОВА  

Акцент в колекцията е дамската риза Модел 

8, представена чрез техническо описание и тех-

ническа скица на Фигура 2, за която е разрабо-

тен комплект конструкторска документация 

(основна конструкция, моделна конструкция, 

работни шаблони). 

 

Техническо описание на Модел 8 

Адаптирана женска риза, изработена от 

бяло ленено сукно, с дължина до линия на пра-

сеца, в трапецовиден силует. Предната част е с 

хоризонтално срязване по линия на талията, ко-

ето я разделя на две части – корсаж и пола. Кор-

сажът е с трансформирани в страничен шев и по 

линия на деколтето раменна и талийна свивки. 

Деколтето е квадратно, с богат хоризонтален 

набор, декорирано с памучна дантела.  

 

Ръкавът е тип „камбана“, дълъг, прикачен, 

едношевен.  

По линия на дължината на ръкава и ризата 

е прикачена богата бяла дантела. Декорацията е 

постигната с помощта на ширити в контрастни 

цветове. 

Всички конструктивни чертежи са изпъл-

нени с универсалния графичен редактор Auto-

CAD [5], който е подходящ за използване във 

всички етапи от процеса на конструиране на 

облекла. 

Моделирането на ризата е извършено върху 

базата на предварително уточнена основна кон-

струкция на дамска риза в прав силует с прика-

чен едношевен ръкав, построена по методика на 

Muller & Soon [2] за стандартен типоразмер 

164-92-100 по обмерни данни съгласно БДС 

8371-89 [1], с приети прибавки за свобода към 

полуобиколката на гърдите – трета - 5,0÷8,0 cm 

(7,0 cm). 
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Фигура 2 Техническа скица на дамска риза 

от Модел 8 

 

 
Фигура 3 Удължаване на гърба в областта 

на плещите и окончателно оформяне на ра-

менната свивка, рамото и ръкавната         

извивка 

 

Ризата се проектира с удължен гръб в об-

ластта на плещите, хоризонтално срязване в 

предната част по линия на талията, раменната 

свивка в гърба е премахната. За целта са напра-

вени следните корекции в ОК на дамска риза 

(Фигура 3), в резултат на което е получена из-

ходната моделна конструкция (ИМК) на ризата 

(Фигура 4). 

 
 

Фигура 4 Изходна моделна конструкция на 

дамска риза 

 

МОДЕЛИРАНЕ 

А. Гръб (Фигура 5) 

Напълно затваряне на раменната свивка 

гръб, в резултат на което се получава допълни-

телна широчина на детайла за сметка на конич-

ното разширение. 

Удълбочаване на вратната извивка по сред-

ната линия на гърба, 1-1' = 2,0 cm, и преоформя-

нето и с гладка крива. 

 

Б. Предна част (Фигура 5) 

Частично трансформиране на раменната 

свивка в страничния шев по линия 26-11b (11а- 

11b = 6cm).  
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Фигура 5 Моделиране на дамска риза за   

Модел 8 (първи етап) 

 

 
Фигура 6 Моделиране на дамска риза за Мо-

дел 8 (втори етап) 

 

В. Предна част (Фигура 6) 

Трансформиране на остатъчната раменна 

свивка по линия 26-41, в резултат на което се 

получава допълнителна широчина на детайла 

по линия на дължината за сметка на коничното 

разширение. 

Допълнително уширяване по линия на дъл-

жината в страничния шев (39-39' = 5,0 cm).  

Хоризонтално членение на детайла и обосо-

бяване на два детайла – корсаж и пола - по ли-

ния на талията. 

Оформяне на деколте: 

27а'-30'' = 10cm 

13-13' = 8,0 cm. 

13'-13'' – хоризонтална линия, така че 

13''-30''┴13'-13'' 

 

Г. Моделиране на корсаж (Фигура 7) 

За оформяне на набор по хоризонталната 

линия на деколтето разстоянието 13''–13' се раз-

деля на четири равни части. През точките на де-

ление се прекарват отсечки до линия на тали-

ята, успоредни на линията на предната среда. 

Това са трите линии на конично разширяване на 

детайла (по 3,0 cm всяко). 

Новополучената линия на деколтето се пре-

оформя с гладка крива.  

 
Фигура 7 Моделиране на корсажа 

 

Д. Моделиране на ръкав за дамска риза 

(Фигура 8) 

Върху ОК на ръкав за риза с преоформена 

линия на дължината се прекарват три верти-

кални линии. Детайлът се срязва от линия на 

дължината до ръкавния овал по тези линии с 

цел конично разширяване и увеличаване на 

обема в долната му част (по 3,0 cm разтваряне 

във всяка точка).  

На Фигура 9 е представен конструктивният 

чертеж на дамска риза Модел 8. 

На Фигура 10 е представен изработеният от 

материал дизайнерски проект, в който на прак-

тика е показано изкусното вграждане на фолк-

лорните елементи (златни ширити и шевици с 

растителен и геометричен орнамент, гайтан) в 

една адаптирана фолклорна риза. 
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Фигура 8 Моделиране на ръкав за риза   

Модел 8 (първи етап) 

 

 

 
Фигура 9 Конструктивен чертеж на Модел 8 

 
Фигура 10 Дизайнерски проект, реализиран 

в материал 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В разработката е представена дизайнерска 

колекция адаптирани сукманени носии, умело 

съчетала в единно цяло традиционни елементи 

от сукманената женска носия и съвременните 

методики за контруиране на облекла. Моделите 

успешно могат да бъдат използвани в качест-

вото на сценични костюми за различни фолк-

лорни прояви. 

За основния модел от колекцията – дамска 

риза – е разработен пълен комплект конструк-

торска документация. Моделирането е осъщес-

твено върху базата на предварително уточнена 

основна конструкция на дамска риза в прав си-

лует, построена по методика на Muller & Soon. 

Оригиналният модел е получен чрез внесени 

корекции и промени в основните детайли на 

ИМК. 
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ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ                                                          

В ОТРАБОТИЛИТЕ ГАЗОВЕ НА ДВГ 

 

Кольо Т. АРШИКОВ, Марияна Сл. ИВАНОВА, Иван Ст. ПЕТРОВ,                                                

Мария В. ГРАМЕНОВА-АНГЕЛОВА 

 

DETERMINATION OF THE COMPOSITION OF MAIN COMPONENTS                                    

IN ENGINE EXHAUST GASES 

 

Kolyo T. ARSHIKOV, Mariana Sl. IVANOVA, Ivan St. PETROV,                                                          

Maria V. GRAMENOVA-ANGELOVA 
 

ABSTRACT: The problem of "global warming", as well as environmental changes resulting 

from environmental pollution, is of major importance for a number of countries, including 

Bulgaria. In large cities with developed road transport, exhaust gases are one of the main 

sources of air pollution. Determining the real pollution from road transport is practically im-

possible due to the dynamic change of many factors. 

The present paper presents a methodology for experimental study of the actual concentrations 

of the main components in the exhaust gases of positive ignition engines running on gasoline 

and liquefied petroleum gas of different makes, models and years of production of cars, as well 

as identification of the factors most strongly influencing the high levels of emissions of harmful 

gas components using a four-component gas analyzer. The data obtained from the study are 

summarized in tabular and graphical form. Analyzes and conclusions have been made. 

 

KEYWORDS: four-component gas analyzer, global warming, exhaust, internal combustion 

engines, cars 
 

Замърсяването на околната среда е проблем 

от глобален характер. Постепенно се формира 

екологичното осъзнаване на обществото за се-

риозността на проблема с опазването на окол-

ната среда и екологичните промени [4,5,6,7], 

възникващи вследствие на замърсявания от раз-

личен характер. Приема се, че автомобилният 

транспорт е един от основните замърсители. 

Особено сериозен е проблемът в рамките на го-

лемите градове поради интензивния автомоби-

лен трафик, съсредоточен в сравнително малка 

територия и ограничена атмосферна циркула-

ция. В резултат на масовото използване на ав-

томобилите и замърсяването, което предизвик-

ват, се намалява двигателната активност на хо-

рата, повишава се нервното напрежение, което 

води до сърдечно-съдови, хипертонични, алер-

гични и др. заболявания.  

Решаването на екологичните проблеми е 

немислимо без контрол и ограничаване на вред-

ните емисии в отработилите газове на автомо-

билите, изхвърляни в атмосферата.  

Определяне на реалното замърсяване от ав-

томобилния транспорт на практика е невъз-

можно, поради динамичното изменение на 

много фактори. Приблизителна представа за ре-

алните екологични характеристики на двигате-

лите с вътрешно горене може да даде изследва-

нето и анализа на газовите емисии на различни 

по марка, модел, година на производство авто-

мобили, използващи различни горива. 

 

Теоретична част 

Почти всички съвременни автомобили се 

задвижват с двигатели с вътрешно горене. При 

работата в цилиндрите на двигателите се осъ-

ществява изгаряне на прясното работно вещес-

тво (гориво-въздушната смес). Газовете, полу-

чени от изгарянето на гориво-въздушната смес 

се наричат продукти на горене или отработили 

газове. Съставът на отработилите газове и съот-

ношението на отделните химични вещества по 

количество в тях се определят от вида на изпол-

званото гориво, качеството на горивния процес,  

режима на работа на двигателя, от конструк-

тивни особености на изпускателния тръбопро-

вод, наличие на газоочистващи устройства и 

т.н. В състава на отработилите газове на 
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двигателите са открити твърде голям брой ком-

поненти, съдържащи вредни вещества. Те се из-

хвърлят в атмосферата, замърсяват околната 

среда и влияят неблагоприятно върху здравето 

на хората. 

Важен параметър, определящ качеството на 

горивния процес е коефициентът на въздушно 

отношение  (в английската литература – ), 

[1]. Когато  ≥ 1 гориво-въздушната смес е 

бедна – пълно горене; при  ≤ 1 сместа е обо-

гатена – непълно горене. При  = 1, сместа е 

нормална или стехиометрична. 

В бензиновите двигатели в пълнителния 

тръбопровод или в цилиндъра през процеса на 

пълнене при средни натоварвания най-иконо-

мично изгаряне на горивото се постига при го-

ривни смеси с  = 1,1 ÷ 1,3. При частични на-

товарвания и празен ход вследствие на влоше-

ните условия на възпламеняване тези двигатели 

работят устойчиво само при обогатени смеси. 

Бензиновите двигатели развиват максималната 

си мощност при обогатена смес с  = 0,85 ÷
0,9. 

Дизеловите двигатели поради по-несъвър-

шеното си смесообразуване работят на всички 

режими с  > 1. При пълно натоварване на тези 

двигатели  = 1,25 ÷ 1,4, а за частични нато-

варвания и празен ход  > 5 [2,3]. 

Съставът и количеството на газовете в края 

на горенето в зависимост от въздушното отно-

шение е различен.  

Процес на пълно горене. При протичане на 

пълно горене в цилиндрите на двигателя се по-

лучава пълно изгаряне на въглерода, т.е. всяка 

молекула въглерод 𝐶 се съединява с една кис-

лородна молекула 𝑂2, при което се получава 

въглероден двуокис: 

 

𝐶 + 𝑂2 = 𝐶𝑂2  (2) 

 

Пълно горене се наблюдава при иконо-

мичните режими на работа на бензиновите и га-

зовите двигатели и за всички режими на работа 

на дизеловите двигатели.  

Теоретично съставът на газовете в края 

на пълното горене [2,3] е въглероден диоксид 
(𝐶𝑂2), водни пари (𝐻2𝑂 ), излишен, неизполз-

ван кислород (𝑂2), азот (𝑁2). Свободният азот 
(𝑁2) и кислород (𝑂2), не участват в горивния 

процес. Азотът 𝑁2 е инертен газ, преминаващ в 

продуктите на горене изцяло от въздуха.  

Процес на непълно горене. Процесът на 

непълно горене в цилиндрите на двигателя про-

тича при недостиг на кислород (𝑂2) и в резултат 

на това въглеродът изгаря непълно, при което 

се получават две молекули въглероден окис: 

 

2C + O2 = 2CO  (3) 

 

Горивната камера на двигателя представ-

лява химичен реактор, в който от постъпилите 

въглеродно гориво и окислител (атмосферния 

въздух) се образуват около 1200 химични съе-

динения, от които за сега са идентифицирани 

около 200, [3].  

 

Експериментално изследване  

На фиг. 1 е представена изградената сис-

тема за определяне на екологичните показа-

тели, а на фиг. 2 четирикомпонентен мултифун-

кционален газоанализатор, работещ на прин-

ципа на селективно поглъщане на недисперсни 

инфрачервени лъчи от марка DEK DG-04IR.  

 

 
Фиг. 1. Система за определяне на екологич-

ните показатели. 

 

  
 

 
Фиг. 2. Газоанализатор с марка  DEK DG-

04IR 

 

Газоанализаторът измерва съдържанието на 

компонентите: HC, CO, CO2, O2 в отработените 

газове. С помощта на допълнителни приставки 

газоанализаторът има възможност да измерва 
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честота на въртене на двигателя, температура 

на маслото, въздушното отношение , момент 

на подаване на искрата и период на зареждане 

на бобината.  

От изпускателната система на двигателя от-

работилите газове (ОГ) постъпват в анализа-

тора през сонда. Мембранната помпа създава 

разреждане и по този начин ОГ преминават 

през филтър за грубо очистване, а след това 

през сепаратор, в който се извършва отделяне 

на водните пари и фино очистване. Измервания 

газ отново преминава през филтър и се подава 

към NDIR (Non Dispersive Infra-Red) измерва-

телния детектор, където се определят концент-

рациите на CO2, CO и HC. След това измерва-

ния газ преминава първо през електрохимич-

ната клетка за определяне на О2. През изход ОГ 

напускат газоанализатора.  

При провеждане на изследването са изпъл-

нени изискванията по Наредба Н-32, [8]: 

➢ пълна техническа изправност на двига-

теля; 

➢ температурата на маслото в двигателя 

трябва да бъде не по-ниска от 80°C или от нор-

малната работна температура, определена от 

производителя, ако тя е по-ниска; 

➢ всички допълнителни принадлежности и 

оборудване, чието функциониране може да из-

мени честотата на въртене на двигателя при ра-

бота на празен ход, трябва да бъдат изключени; 

➢ предният край на сондата за вземане на 

проби трябва да се разположи на не по-малко от 

300 mm навътре в изпускателната тръба. Ако 

изпускателната уредба не позволява това, се 

прави удължение на изпускателната тръба, като 

се осигурява херметичността на свързването на 

тръбата с удължението. 

Според наредба Н-32 за автомобили без на-

личие на система за контрол на емисиите на от-

работените газове (катализатор) изследванията 

се осъществяват при следните условия – на пра-

зен ход и при минимална устойчива честота на 

въртене на коляновия вал, а при автомобили с 

наличие на катализатор се осъществяват при ре-

жим на работа на двигателя на празен ход и при 

две честоти на въртене на коляновия вал: мини-

мална (Тест 1) и повишена, равна на 60% от чес-

тотата на съответстваща на максималната мощ-

ност на двигателя (Тест 2). 

Изследване 1. Изследвани са 20 леки авто-

мобила с бензинови двигатели без наличие на 

катализатор от категория М1, година на произ-

водство от 1988 до 2009 година.  

Изследване 2. Изследвани са 33 леки авто-

мобила с бензинови двигатели и наличие на ка-

тализатор, от категория М1, година на произ-

водство от 1992 до 2015 година.  

Изследване 3. Изследвани са 10 леки авто-

мобила с двигатели, работещи с газово гориво 

(ВНГ) с и без наличие на катализатор категория 

М1, с година на производство от 1990 до 2006 

година.  

Получените данни от трите изследвания са 

представени в табличен вид /табл. 1, табл. 2, 

табл. 3/. 

 

 

 

Табл. 1. Обобщени данни  от експерименталното изследване на двигатели с принудително 

възпламеняване на работната смес, работещи на бензин  без система за контрол на емиси-

ите на отработените газове. 

 
Табл. 2. Обобщени данни  от експерименталното изследване на двигатели с принудително възпламе-

няване на работната смес, работещи на бензин със система за контрол на емисиите на отработе-

ните газове. 
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Табл. 3. Обобщени данни  от експерименталното изследване на двигатели с принудително възпламе-

няване на работната смес, работещи с газово гориво. 

 
 

На фиг. 3 и фиг. 7 е представена зависимостта на концентрацията на CO, об.% във функция 

на въздушното отношение λ, а на фиг. 4, фиг. 5, фиг. 6, фиг. 8, фиг. 9 и фиг. 10 са представени 

газовите емисии на двигатели. 

 

 
 

Фиг. 3. Зависимост на концентрацията на 

СО, об.% във функция на въздушното отно-

шение λ. 

 
 

Фиг. 4. Газовите емисии на двигатели с принуди-

телно възпламеняване на работната смес, рабо-

тещи на бензин без катализатор на емисиите на 

отработените газове. 

 
 

Фиг. 5. Газовите емисии на двигатели с при-

нудително възпламеняване на работната 

смес, работещи на бензин  с катализатор на 

емисиите на отработените газове. 

 
 

Фиг. 6. Газовите емисии на двигатели с принуди-

телно възпламеняване на работната смес, рабо-

тещи на бензин с катализатор на емисиите на от-

работените газове. 
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Фиг. 7. Зависимостта на концентрацията на 

СО, об.% във функция на въздушното отно-

шение λ при двигатели, работещи на ВНГ с и 

без наличие на катализатор. 

  
 

Фиг. 8. Газовите емисии на двигатели с принуди-

телно възпламеняване на работната смес, рабо-

тещи на ВНГ без катализатор на емисиите на от-

работените газове. 

  
 

Фиг. 9. Газовите емисии на двигатели с при-

нудително възпламеняване на работната 

смес, работещи на ВНГ и с катализатор на 

емисиите на отработените газове. 

  
 

Фиг. 10. Газовите емисии на двигатели с принуди-

телно възпламеняване на работната смес, рабо-

тещи на ВНГ с катализатор на емисиите на отра-

ботените газове. 

 

Анализ на резултатите 

От получените изследвания са направени 

следните изводи: 

➢ Автомобилите, произведени след 2002 г. 

имат по-добри екологични характеристики по 

отношение на СО и СН. Показателите са по-

добри при автомобилите с горивни системи с 

впръскване на бензин, сравнени с карбураторни 

двигатели. 

➢ Повишените емисии на СН се наблюда-

ват при автомобили с неизправни запалителни 

системи. 

➢ По-добри са екологичните характерис-

тики на автомобилите, които имат наличие на 

система за контрол на отработилите газове (ка-

тализатор). 

➢ Отделянето на СО2 зависи от литровия 

обем на двигателя и слабо се повлиява от елек-

тронното управление на двигателя. Разликите 

са незначителни при стари и нови автомобили с 

един и същ литров обем. Емисиите на СО2 се 

влияят основно от разхода гориво на съответ-

ния автомобил. 

➢ При работа с нормална и обеднена го-

риво-въздушна смес се постига намаляване на 

емисиите на СО и СН. 

➢ При автомобилите с двигатели с прину-

дително възпламеняване на работната смес, ра-

ботещи с газово гориво се наблюдават по-ниски 

стойности на СО, но по-високи стойности на 

СН в сравнение с двигателите работещи с бен-

зин. 

➢ При автомобилите с двигатели, рабо-

тещи с газово гориво и без система за контрол 

на емисиите на отработените газове се наблю-

дават по-добри екологични характеристики в 

сравнение с двигателите от същата група, рабо-

тещи на бензин. 

В заключение можем да обобщим, че по-

ниска концентрация на вредните компоненти се 

наблюдава при автомобилите с изправна храни-

телна и запалителна система. Екологичните по-

казатели на един автомобилен двигател зависят 

от технологичното ниво на изработка на двига-

теля, техническото състояние на двигателя и ав-

томобила и характеристиките на използваното 

гориво. Използването на газови горива в двига-

телите с принудително възпламеняване не води 

до значително подобряване на екологичните ха-

рактеристики на автомобилите.  
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ЕТИКАТА ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕ-

НИЕ 3.8. ИКОНОМИКА 

 

Снежана КОНСУЛОВА, Стоян БОЖКОВ, Ивелина МЕТОДИЕВА 

 

ETHICS IN THE OF PROFESSIONAL EDUCATION STUDENTS 3.8. ECONOMY 

 

Snejana KONSULOVA, Stoyan BOZHKOV, Ivelina METODIEVA 
 

ABSTRACT: This article reviews the main moral and ethical challenges facing modern ac-

countants. An analysis of the responsibility of education and business in relation to the unified 

training in ethics and ethical norms of students in the field of "Economics". A study of the 

content of the curricula and syllabi of compulsory, elective and optional disciplines studied in 

the courses of accounting in the professional field of "Economics" in some of the higher edu-

cation institutions in Bulgaria. Conclusions are presented in the last part of the article. 

 

KEYWORDS: education, ethics, accounting 
 

I. СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА  

Направени проучвания изложени в [Norm 

et. Jos] установяват, че голяма част от светов-

ните корпоративни финансови скандали, свър-

зани както с укриване на  данъци,  представяне 

на недостоверна ( непълна или видоизменена) 

информация и до голяма степен  настъпване на 

сегашната  финансова криза се дължи пряко или 

непряко на изнасяне на нереални, а в много слу-

чаи и заблуждаващи данни, в следствие на не-

вярно или заблуждаващо счетоводство, за  

действителното финансово състояние на ком-

паниите.  По този начин, в прагматичен смисъл, 

изглежда, че съществува въпросът за истин-

ността на воденото от корпорациите счетоводс-

тво. Твърдението на фалшив или подвеждащ 

финансов отчет предполага известно убежде-

ние, че може да съществува истински или не-

заблуждаващ отчет. С течение на времето го-

ляма част от счетоводните кадри са се приспо-

собили  към една приета представа за истината, 

за да дадат основания за водената от тях счето-

водна политика. Крайният резултат е  сериозен 

конфликт между съдържанието на финансовите 

отчети направени от съответното счетоводст-

вото и извършваният незавидим одит. 
В  [Moh- 011] се  разглежда подробно този 

„конфликт“ , както и последиците които нас-
тъпват в резултат на  него.  В работата на  [D & 
Mahc] се дава аргумент за това как преподава-
телите по счетоводство и практикуващите сче-
товодители могат да започнат да мислят по-убе-
дително за това какво представлява реалният 
тип корпоративно финансово счетоводство.  

В [West-03] се излага проницателна теза 

защо счетоводителите трябва да бъдат загри-

жени към  истината: "Това е на основание на 

претендираната експертизата, че на счетовод-

ната професия е предоставена изключителна 

отговорност за независимо точно, вярно и спра-

ведливо представяне  на финансовите отчети.“ 

Въпросът за вярното и точно осчетоводя-

ване както в технически, така и в  икономически 

аспект, в определени случаи до голяма степен 

формира вътрешен конфликт  с дълбоки етични 

последици.  

Проучванията, направени от [G & Is-13], 

[Spark & Pan-10], [M & R -07] показват и затвър-

ждават мнението, че етичната преценка не е ма-

ловажна. Тя се оформя от етичен кодекс, от не-

говото разбиране и осъзнаване, от корпора-

тивна етична среда, възраст, пол, професиона-

лен стадий, професионална квалификация и 

обучение по специалности. В [G& Is-13], нап-

ример, твърдят, че по-опитният счетоводител, 

счетоводителят, който работи в корпорации, 

изискващи и прилагащи високи етични   цен-

ности, с добро разбиране на професионалните 

етични кодекси, чрез  своя професионален и 

житейски опит, има по-голяма възможност за 

реализиране на  добра етична преценка, в срав-

нение с относително  млад счетоводител, който 

има по-малък опит и по-малко разбиране за 

мястото на етиката в упражняваната дейност.  

Всъщност етичните принципи изискват 

всеки професионален счетоводител да бъде чес-

тен и обективен, да поддържа професионални 
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знания и умения, да работи усърдно в съответс-

твие с приложимите технически и професио-

нални стандартите, да спазва поверителността 

на информацията, да спазва съответните закони 

и разпоредби и да избягва всяко действие, което 

може да дискредитира професията. Принци-

пите са изпълнени с положителни значения, ко-

ито могат да насочва поведението на професио-

налния счетоводител така, че действията му да 

бъдат  ориентирани в общоприетата положи-

телна етична  посока. 

На основание разгледаните по-горе разра-

ботки, касаещи въпроса за истинността на пред-

ставените данни в [Moh- 011] се разглежда вза-

имната свързаност на истината и етиката в сче-

товодството, като се твърди, че:  

(1) изнасянето на истината представлява в 

редица случаи реален проблем както за счето-

водителите, така и  потребителите на счето-

водна информация;  

(2) в голяма степен проблемите възникнали 

при  системите за финансово отчитане са в ре-

зултат на частично или неправилно изясняване 

на  реална информация; 

 (3) истината в счетоводството,  неизбежно 

има етично измерение; 

Анализът на  публикациите показва по-

скоро разделение, а не обща отговорност на об-

разованието и бизнеса по отношение на един-

ното обучение по етика и етични норми.  

Американската счетоводна асоциация 

(AAA) насочи вниманието  си към бизнес учи-

лищата, като посочи значението на етика в сче-

товодната учебна програма (AAA, 1986). Асо-

циацията на съвременните колежи и училищата 

по бизнес (AACSB) подчерта необходимостта 

от  включването на етиката в учебната прог-

рама. 

През 1992 г. Международната федерация на 

счетоводството (IFAC) обяви образователното 

ръководство: Етика за счетоводители, 

предизвикателства в образованието и практи-

ческо приложение. Препоръката от наръчника, 

че счетоводната етика трябва да се включи в 

учебните програми и студентите трябва да бъ-

дат мотивирани да се държат етично.  

 

II. СЪСТОЯНИЕТО В БЪЛГАРИЯ  

Направените анализи установяват, че върху 

образователната система се поставя огромна от-

говорност по отношение не само на качествено 

образование, но и на формиране и утвържда-

ване на етични професионални норми. Безс-

порно  образователната система със своите  пе-

дагози и университетски преподаватели  

оформя личността  и характера на поколенията, 

така както това прави  семейството.   

Основната цел на изследването е да се про-

учи наличието, степента и съдържанието на 

обучението по счетоводна етика за бакалавър-

ска и магистърска  степен  в България   

Настоящото проучване има за цел да обс-

ледва позицията на обучението по счетоводна 

етика на ниво университет и необходимите 

предпоставки за избраните курсове или модули. 

Един важен въпрос, свързан с предоставянето 

на образование по счетоводна етика, е дали кур-

сове с позитивно етично съдържание трябва да 

се предлагат в рамките на бакалавърския или 

магистърския курс.  

За целите на статията е направено проуч-

ване на съдържанието на учебните програми  и 

учебните планове на задължителни, избираеми 

и факултативни дисциплини изучавани в курсо-

вете на обучение по счетоводни специалности 

от професионално направление „Икономика“. 

Изследването е реализирано на база изнесените 

в официалните сайтове, на икономическите и 

технически висши учебни заведения  в Бълга-

рия, обучаващи студенти в ОКС „Бакалавър  и 

ОКС „ Магистър“, данни за изучаваните дис-

циплини. 

 

 

2.1 . ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕСИТЕТ - СОФИЯ 

От направено изследване се установява, че в учебните програми на Стопански факултет при 

ТУ-София, единствено в бакалавърски курс  са включени дисциплини близки до счетоводната 

етика, а именно: 

✓ Специалност: Индустриален мениджмънт, ОКС „Бакалавър“ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

№ 

 

ДИСЦИПЛИНА 

Седмичен хорариум Контрол Код на  

дисцип-

лините 

Кре-

дити  

по  

ЕСHТ

К 

Л СУ Л

У 

Ау-

дит. 

общо 

Са-

мо-

под

г. 

Об 

що 

И ТО КП КР 

 

СЕМЕСТЪР I 

1 Бизнес етика 30 15         BIM02.1 5 

 

Описание на дисциплината: Основни теми: Етиката в контекста на бизнеса: формиране и ос-

новни проблеми; Бизнес етиката като приложна етика; Трите езика на етиката; Етични стандарти и 

морална отговорност в бизнеса; Бизнесът и отговорностите кум потребителите; Етичните принципи 

в бизнеса; Приложение на етичните принципи в мениджърската практика; Теорията на Колберг за 

индивидуалното морално развитие; Етичното поведение в бизнес организациите; Моралните кон-

фликти и тяхното разрешаване; Лоялност, автономност и патернализъм; Професионална етика; 

Етични кодекси на бизнес организациите; Етика на рекламата; Етика и културна идентичност; 

Кроскултурна бизнес етика; Бизнес етикет. 

✓ Специалност: Стопанско управление 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

№ 

 

ДИСЦИПЛИНА 

Седмичен хорариум Контрол Код на  

дисцип-

лините 

Кре-

дити  

по  

ЕСHТ

К 

Л С

У 

Л

У 

Ау-

дит. 

общо 

Са-

мо-

под

г. 

Об 

що 

И Т

О 

КП КР 

 

СЕМЕСТЪР III 

1 Бизнес етика 30 15         BIM02.2 4 

 

Описание на дисциплината: Учебното съдържание по дисциплината е фокусирано върху изг-

раждане на индивидуалните способности за морална аргументация и етична чувствителност при 

избор на подходящо поведение и справяне със специфичните конфликти в контекста на бизнеса. 

Приоритетни тематични области на познанието са ценностите, стандартите на поведение и етич-

ните принципи, като основа на деловите отношения. Доминира приложната насоченост на съдър-

жанието, за което допринасят анализите на множество примери с акцент върху стратегиите за раз-

решаване на морална дилема. 

✓ Специалност: Публична администрация 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

№ 

 

ДИСЦИПЛИНА 

Седмичен хорариум Контрол Код на  

дис-

цип-ли-

ните 

Кре-

дити  

по  

ЕСHТ

К 

Л С

У 

Л

У 

Ау-

дит. 

общо 

Са-

мо-

под

г. 

Об 

що 

И Т

О 

КП КР 

 

СЕМЕСТЪР III 

1 
Бизнес етика 

30 15         
BIM020.

3 
4 
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Описание на дисциплината: Учебното съдържание по дисциплината е фокусирано върху изг-

раждане на индивидуалните способности за морална аргументация и етична чувствителност при 

избор на подходящо поведение и справяне със специфичните конфликти в контекста на бизнеса. 

Приоритетни тематични области на познанието са ценностите, стандартите на поведение и етич-

ните принципи, като основа на деловите отношения. Доминира приложната насоченост на съдър-

жанието, за което допринасят анализите на множество примери с акцент върху стратегиите за раз-

решаване на морална дилема. 

 

2.2. БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕР-

СИТЕТ 

При изучаване на дисциплината „Счето-

водство и контрол“ ОКС Бакалавър се устано-

вява, че липсват дисциплини насочени към про-

фесионалната етика при упражняване на профе-

сията счетоводител. 

При запознаване с учебната програма за 

ОКС “Mагистър” дисциплината „Независим 

Финансов Контрол“ , която е задължителна за 

спец. „Финанси“ и „Счетоводство и контрол“   и 

изучаема във втори семестър се установява, че 

в учебното съдържание са включени теорети-

ческите, методологическите и практически ас-

пекти на независимия финансов одит. Под-

робно се разглеждат същността, правните ос-

нови, организация и регламентация, както пла-

нирането и провеждането на независимия фи-

нансов контрол. Разглежда се технологията на 

одитния процес, конкретния инструментариум 

и одиторски процедури.  Констатира се, че са 

налице отделни теми касаещи счетоводната 

етика, а именно : 

Тема 5. Основни организационни принципи - 

независимост, професионална компетент-

ност, конфиденциалност, почтеност и обек-

тивност . Обхват на независимия финансов 

одит.  

Тема 11. Одиторски доказателства и оди-

торска документация. Грешки и измами, уста-

новени при одита.  

 

2.3. ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИ-

ВЕРСИТЕТ 

От направено изследване на  учебните пла-

нове  и съдържанието на  учебните дисциплини 

от направление „Финанси и счетоводство“, и по 

специално във специалност „Финансов одит“ 

изучавана в магистърски курс на обучение в 

учебната дисциплина: „Одиторски подход и 

одиторска практика“ се разглеждат отделни 

теми имащи пряка връзка с етичното поведе-

ние. Препоръчителната литература при 

подготовката на темите е  „Ръководство по 

етичния кодекс на професионалните счетоводи-

тели“, лицензиран превод на български език, С., 

2010 г. 

В Специалност: „Финанси и счетоводство“-  

магистърска програма, по дисциплината „Фи-

нансов одит“  се разглеждат отделни етични  

теми, като за задълбочено изучаване и самопод-

готовка е препоръчан литературният източник  

„Становища за одит и етика“  Ръководство. С., 

СИЕЛА, 2005. 

В  учебният план на специалност „Финан-

сов одит“ от професионално направление „Ико-

номика“  е включена избираемата дисциплина 

„Професионална етика“. Тя е предвидена за 

изучаване през  втора година, четвърти семес-

тър.  

Целта  е студентите да развият своите зна-

ния в областта на етиката и същността на нрав-

ствеността и морала, да се изградят у студен-

тите знания, умения и етическа култура, които 

да способстват за тяхната професионална реа-

лизация и личностно утвърждаване. 

 

✓ Специалност: Финанси и счетоводс-

тво 
В магистърската програма по: 
- В специалност   „Финанси и счетовод-

ство”, завършващите я получават професи-
онална квалификация  „Магистър по иконо-
мика“, е включена избираема дисциплина  
„Професионална етика“, имаща код PHI3062. 
По време на курса студентите развиват своите 
знания в областта на етиката и същността на 
нравствеността и морала. Целта на обучението 
е да се изградят знания, умения и етическа кул-
тура, които да способстват за професионална 
реализация и личностно утвърждаване на всеки 
един от обучаващите се. 

- В специалност „Данъчен и митнически 
контрол“ е  включена учебната дисциплина 
„Професионална  етика“ с код PHI3062. Дис-
циплината се изучава в първи курс, първи се-
местър.  
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2.4. НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

Бакалавърски програми по  „Счетоводс-

тво и контролинг“  

Първа година Втори семестър: задължи-

телна дисциплина „Бизнес етика“ : Застъпени 

са теми сред които : нормативни основи на биз-

нес етиката, културни аспекти и глобални проб-

леми на бизнес етиката, етични дилеми и др.  

Магистърски програми по  „Счетоводство 

и одитинг“, от специалност „Икономика“, със 

специализации по : 1.Счетоводство; 2.  Оди-

тинг , не са налице застъпени курсове по етика. 

 

2.5. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИ-

ТЕТ- ВАРНА 

Стопански факултет  

В бакалавърските програми липсват дис-

циплини насочени към етиката като цяло. Един-

ствено в в дисциплината „Финансов контрол“  

се разглеждат  въпроси пречупени през приз-

мата на принципите за законосъобразност, 

ефективност, ефикасност, икономичност, вярно 

и честно представяне на информацията във фи-

нансовите отчети. 

 

ИЗВОДИ 

1. Направен е литературен преглед, целящ 

подробно запознаване на проблема, не само в 

национален, но и в световен аспект. 

2. Резултатите от реализираните изследва-

ния показват, че в България, все още не се об-

ръща необходимото внимание на етичните 

норми при обучението на финансово-счето-

водни кадри. 

3. Обучението по счетоводна етика не 

следва да се ограничава само до отделни лекци-

онни курсове водени във висшите училища. Не-

обходимо e провеждането на продължаващи  

обучения, които биха могли да подпомогнат ра-

ботещите в областта със справянето на възник-

нали в процеса на работа конкретни етични 

проблеми и казуси. 

Етичната преценка е вътрешна неразривна 

част  от счетоводителя, която насочва решени-

ето му за предприемане на определено дейст-

вие. В контекста да се предприеме етично дейс-

твие, се разбира извършване на целенасочена 

умствена оценка от индивида за избор на  някое 

от възможните  в дадена ситуация алтернативни 

действия  [Spark & Pan-10; Sc -99]. Тази пре-

ценка по същество може да се разглежда като 

крайъгълен камък за всеки счетоводител, от-

носно това дали  да изпълнява или не опреде-

лени етични принципи и  действия. 
За счетоводителя, етичната преценка е 

много важна, защото взетото решение определя 
дали неговото решение, поведение и действие 
ще бъдат етични. Етичното действие е изиск-
ване за представяне на качеството и професио-
нално обслужване от страна на счетоводителя 
пред обществото. 

През последните няколко  години в ЕС, също 
прави стъпки в тази насока, с възвеждане на 
програми насърчаващи ученето през целия жи-
вот. По този начин, чрез специално създадена 
комисия е поет ангажимент във всички страни от 
Европейския съюз да се създадат и изградят сис-
теми за учене и поддържаща квалификация, пос-
редством която чрез гъвкавост, високо качество, 
преподаване на високо равнище, в сътрудничес-
тво и партньорство с държавни институции и 
частни организации ще се подобрят първоначал-
ното и продължаващото обучение. 
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DETERMINATION OF THE THREAD LENGTH IN THE KNITTING PROCESS 

 

Andreas CHARALAMBUS, Nadya KOLEVA 
 

ABSTRACT: The development of technology has allowed modern electronic knitting machines 

to apply special devices that measure in real time in the process of knitting the length of the 

thread (ASCON and STIXX). The aim of this paper is to verify the accuracy of the measure-

ments performed by these devices. A comparison is made between the results calculated auto-

matically by them and those obtained by untangling certain knits and the actual measurement 

of the length of the thread in a certain repetition of the knitting. From the comparison it can 

be concluded that the measurement of the thread consumption with devices such as ASCON 

and STIXX gives extremely close values to the actual ones. 

 

KEYWORDS: length, thread, stitch, stixx, unraveling, knitting machine 
 

Количеството  на материала, който се израз-

ходва при разработването на дадено плетено из-

делие определя както вида и качеството му, 

така и неговата себестойност. Много често при 

плетенето в едно плетиво се използват няколко 

нишки в зависимост от плетачната структура, 

като всяка нишка има и различен разход при оп-

ределен повтор. За да се определи съотношени-

ето на разхода между тези нишки се налага 

практически плетивото да се разплете  и да се 

определи дължината на всяка изразходена от-

делна нишка или теглото и, и в последствие да 

се определи и процентовото им съотношение. 

Чрез теоретично определяне на дължината 

на нишката в бримката и  в отделните  струк-

турни елементи и модули [1, 2] на плетивата 

може предварително в зависимост от структу-

рата да се определя разхода на нишката за опре-

делен повтор.  

При проектирането на дадено плетиво от 

конкретна структура при определен повтор съ-

ществуващите геометрични модели на брим-

ката на различни учени (Пирсу, Чемберлену,  

Приняв, Хараламбус, Корлинскому, Далидович 

и др.) [3, 4] позволяват при по-малка или по-го-

ляма  точност да се определя теоретично пред-

варително разхода на материала. Тези модели 

важат за обикновените структурни елементи 

лицева и опакова бримка [1], а при по сложни 

елементи като подложена, пресова, наклонена 

бримка и др. се предлагат други сложни модели 

[3], които не винаги дават близки до действи-

телността резултати.  

Развитието на техниката позволи при съвре-

менните електронно плетачни машини да се 

прилагат специални устройства, които измерват 

в реално време в процеса на плетенето  дължи-

ната на нишката (ASCON и STIXX) фиг. 1[1].  

Работата на тези  устройства е базирана, на 

директно измерване, чрез ротационни енкодери 

(измерващи колела) (Фиг.1, поз.3), на дължи-

ната изплетена прежда, в определен брой игли.  
 

 
Освен, че с тези устройства може да се  из-

мерва дължината на преждата, може да се кон-

тролира и гъстината на плетивото, която в зави-

симост от колебанията на подадената дължина  

може да бъде коригирана чрез корекции на ка-

мъните за изтегляне. Нишката  се движи по из-

мерващото колело, което засича дължината на 

преждата и я изпраща към компютъра. Компю-

търът от своя страна сравнява действителната и 

целевата стойности и коригира позицията на ка-

мъните за изтегляне, ако е  необходимо. 

В настоящата работа се поставя като цел да 

се провери точността на измерванията, които 

извършват тези устройства. Прави се сравнение 

между резултатите изчислени автоматично от 

софтуера, и тези получени при разплитането на 

Фиг.1 Плетачна           

машина със STIXX          

устройство 
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определени плетива  и фактическо измерване на 

дължината на нишката в определен повтор от 

плетивото.  

При направените изследвания са изплетени 

две мостри от двуцветна двулицева жакардова 

плетка на машина STOLL CMS 340 TC, клас  

7.2Е. Едната мостра е изплетена  в жакардова 

цветна плетка с пълни опакови редове [1], а 

другата в двулицева жакардова куха цветна 

плетка [1] (фиг.2). Всяка мостра е изплетена от 

различен вид материал за да може да се провери 

и това дали видът на материала играе роля при 

точността на измерването от посочените уст-

ройства на разхода на нишката.  

 

 

За определен повтор се определи измерва-

ния разход на материала според автоматичното 

измерване на машината, а чрез разплитането на 

получените мостри и тегленото им с точност до 

0,0001 гр. е измерен реалният разход на отдел-

ните нишки. На табл. 1 са дадени получените 

резултати.  

От тях може да се направи извода, че  из-

мерването на разхода на нишките с устройства 

от типа на ASCON и STIXX дава изключително 

близки стойности с действителните.  

Производителите на горните устройства 

предполагат процентна грешка до 15%, която 

при направените от нас изследвания е многок-

ратно по-малка. 

При двулицева жакардова куха цветна 

плетка се предполага че разхода на двата цвята 

е един и същ 50/50%. От изследването и полу-

чените резултати се вижда една разлика в гра-

ницата на 2% отклонение от това теоретично 

предположение.  Тази разлика вероятно идва от 

различните характеристики на отделните цве-

тове от една и съща нишка.   

Авторът благодари на фирма Е. Миролио за 

възможността експерименталните работи да се 

извършат в производствената база на плетачен 

цех и физична лаборатория към фирмата. 
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Фиг.2. Изследваните          

мостри  

Процентово съотношение на двете нишки при двулицев пълен жакард 

Процентово съотношение на двете нишките при двулицев кух жакард 

Таблица 1 
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ТЕМАТА „РОДНОТО И ЧУЖДОТО“ В ЛИТЕРАТУРНООБРАЗОВАТЕЛНИЯ ДИСКУРС В 

V-VІІ КЛ. 

 

Екатерина И. ПЕТКОВА 

 

THE TOPIC "NATIVE AND FOREIGN" IN THE LITERARY EDUCATIONAL DISCOURSE 

IN V-VІІ GR. 

 

Ekaterina I. PETKOVA 
 

ABSTRACT: The research focuses on current literary education strategies and approaches to 

comment on the topic of "native and foreign", problematized in the literary works studied in 

fifth, sixth and seventh grade (second junior high school). Set in the literature curriculum for 

11th grade, this topic unfolds in a number of works intended for study in the two high school 

stages (grades 8-10, grades 11-12). 

 

KEYWORDS: thematic principle for teaching literature,  intertextual connections and corre-

lations, literature curriculum 
 

Въведение 

Настойчивият говор на съвременните бъл-

гарски учени (литературоведи, методици и пе-

дагози) за отказ от литературнообразовател-

ните стереотипи, търсената през последните 

три десетилетия корелация между научни дос-

тижения и образователни практики намират 

своеобразен отклик в действащата нормативна 

база – новите учебни програми по литература с 

доминиращ тематичен принцип1  за нейното 

преподаване.   

Подобни институционалните решения 

обаче не се приемат еднозначно в професионал-

ното поле. Поляризацията на педагогически по-

зиции става видна от  публично споделеното: 

„Според учители по български език и литера-

тура, този начин на преподаване не е добър и 

ще затрудни учениците.“ (Димитрова, Е., Няго-

лова, Н. 2018)2.    

Между другото, това не е първият казус в 

българската образователна сфера – да припом-

ним публичния, широко огласен от медиите, де-

бат около Вазов и неговото творчество след 

1989 г;  и отново през 90-те „вълненията“ около 

канон-конструирането в тукашна среда; по тра-

диция възникващите дискусии сред педагоги-

 
1 Р. Йовева обяснява приложението на тематичния прин-

цип по следния начин: „… при изучаване на художест-

вени текстове със сходни теми и проблеми или относими 

към един тематичен кръг. Чрез подобно структуриране на 

материала е възможно съпоставяне и диференциране на 

творби от различни жанрове.“ (Йовева 2008: 25). 

ческата колегия при въвеждането на нови 

учебни програми. Причината за това вероятно 

се корени в образователните нагласи – трудно 

се съвместяват „старо и ново“; някогашни „об-

разователни“, „възпитателни“ и „развиващи 

цели“ и днешни литературнообразователни 

компетентности – в крайна сметка трудно се 

надмогва постигането единствено на знания и 

умения, които безспорно са необходими, но 

вече недостатъчни. 

Фундирането на компетентностния подход 

в съвременните представи за литературна обра-

зованост е наложително, и това е факт, който не 

подлежи на коментар. Проблематично се оказва 

намирането на актуални литературнообразова-

телни стратегии и методически подходи, чрез 

които става възможно отиването „отвъд знани-

ята и уменията“ (Л. Милушева).  

 

Изложение 

Публикацията се съсредоточава върху те-

мата „родното и чуждото“ в литературнообра-

зователния дискурс във втори прогимназиален 

етап (V-VІІ кл.), който съгласно действащия За-

кон за предучилищното и училищното образо-

вание (МОН 2015) заема средищно място в 

2 Става въпрос за новите учебни програми по литература 

за XI. и XII. кл, в които доминиращ е тематичният прин-

цип за структуриране на учебното съдържание. (виж 

МОН 2018а, МОН 2018б). 
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литературното образование. Втори прогимна-

зиален етап продължава достигнатото от пред-

ходния образователен етап (І – ІV кл.), като съ-

щевременно подготвя учениците за специали-

зираната подготовка по учебната дисциплина в 

двата гимназиални етапа3 . 

 

Тематичният принцип на структуриране 

на учебното съдържание и  полагащото му се 

място в учебните програми по литература  

Принципите на структуриране на учебното 

съдържание по литература са откроени в труда 

на Р. Йовева „Методика на литературното обра-

зование“ (Йовева 2008). Изследователката ана-

лизира особеностите на жанровия, тематичния 

и хронологическия („историческия“) принцип, 

като отбелязва, че последният (хронологичес-

кият) намира своето приложение най-вече при 

изучаването на българската и другите евро-

пейски литератури в гимназиален етап. Следва-

нето на хронологията има своите основания – 

насочва към съответния културен контекст, от-

кроява характерните особености на литератур-

ното поле, в което пребивават авторът и него-

вото творчество. „Но времевата последовател-

ност в структурирането на материала  е особено 

опасна с подвеждането на учениците при изуча-

ването на автори от една епоха – създава им 

впечатление за отсъстваща едновременност и 

многообразие в литературата – по логиката 

Иван Вазов създава разказите си, след него  - 

Елин Пелин, след него – Йордан Йовков и т.н. , 

докато много от текстовете им са създадени в 

едно десетилетие (Вазов и Елин Пелин, Елин 

Пелин и Йовков)… Хронологичният принцип, 

ако продължава да бъде генерализиран, тотално 

прилаган, ще продължи да наслагва анахро-

нични представи за процесуалния характер на 

литературата.“ (Йовева 2008: 26) 

 

 

 

 
3   Въпреки че образователните степени, както и учебните 

програми по литература, след въвеждането на ЗПУО 

(МОН 2015) са променени, концепцията за поднасяне на 

учебното съдържание съобразно възрастовите особе-

ности и познавателното равнище на учениците запазва 

своята същност. Тя е представена от Теменуга Тенева в 

„Урокът по литература 1.-12. клас“: „Така първоначал-

ното (синкретично, във все още неразчленим контекст) 

възприемане на литературата в периода I- IV клас започва 

Тематичният принцип и неговата проек-

ция в методическите подходи за преподаване 

на литература 

Според популярния литературовед Клео  

Протохристова тематичният принцип за препо-

даване на литература предопределя и съответ-

ните подходи – тематичния и междутекстовия. 

Тематичният подход е  фундаментален за лите-

ратурната образованост, но приложението на 

междутекстовия (подход) е с не по-малка зна-

чимост, като границата между тях е много 

крехка. Изследователката концептуализира ро-

лята на двата подхода за литературното образо-

вание, като отбелязва, че началото се поставя с 

тематичния подход и тясно свързаните с него 

междутекстови връзки и съотнасяния. (Протох-

ристова 2017)4.  

В подкрепа на научните тези на Р. Йовева и 

К. Протохристова могат да бъдат приведени 

становища и на други авторитети в днешните 

литературоведчески и методическите среди 

(виж Георгиев 1999, Дамянова 2012, Радев 

2015, Панов 2000,  Тенева 2005 и др.).  

Темата „родното и чуждото“ в литературно-

образователния дискурс в пети, шести и седми 

клас 

В програмите е посочено, че „литератур-

ните компетентности може да се изграждат на 

базата на посочените в програмата творби и на 

други тематично близки текстове по избор на 

учителя“ (виж МОН 2015б, МОН 2016, МОН 

2017), поради което някои от цитираните про-

изведения не са включени в действащите 

учебни програми, но са включени с оглед смис-

лопораждащия потенциал на породените меж-

дутекстови връзки. 

Обективно предпоставено от институцио-

нално регламентираните учебна програма и хо-

рариум часове, литературното образование е за-

висимо и от „посредника“ между  нормативната 

база и участниците в учебния процес (ученик-

учител) – учебника по литература. В настоя-

щото изследване са обгледани учебниците по 

да се обяснява (анализира) чрез инвариантните характе-

ристики на творческата й същност в границите V – VIII 

клас, за да стане възможен и нейният контекстуален 

(обобщителен) прочит (интерпретация) в последната об-

разователна степен.  (По-подробно виж Тенева 2005: 82-

88 ). 
4 По-подробно становището на Протохристова виж в 

http://webinars.school.bg/anu/.   



p 

volume 35 (2), 2020       ISSN 1311-2864 (print)          ISSN 2682-9827 (online)           том 35 (2), 2020 

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

Известия на       Announcements of  

Съюза на учените      Union of  Scientists   

Сливен, том 35 (2), 2020      Sliven, vol. 35 (2), 2020 

120 

 

литература (за съответния клас) с ръководител 

на авторския колектив професор Клео Протох-

ристова – литературоведа, на когото настоя-

щата разработка е особено задължена. (Вж. Ли-

тература. 5. клас. 2016, Литература 6. клас 2017, 

Литература 7. кл. 2018).  

 

Темата „родното и чуждото“ се въвежда 

в пети клас с мотива за родното, интерпрети-

ран при изучаването на фолклорните текстове 

„Тримата братя и златната ябълка“, „Троица 

братя града градяха“, на литературната творба 

„Хайдути. Баща и син“ (Хр. Ботев) и др. В учеб-

ника по литература тази тема  е разгърната в ко-

ментара на приказката „Тримата братя и злат-

ната ябълка“ по следния начин: „Важна е и те-

мата за обичта към родното. Най-малкият син 

покорява дори и най-зловещите пространства… 

Но дори пред изкушението да стане владетел на 

царство, той поставя на първо място радостта да 

живее сред своето семейство. (виж Протохрис-

това и колектив 2016: 63). А в урочната единица 

за народната песен „Троица братя града гра-

дяха“ темата е въведена лаконично, но послани-

ето е ясно: Любовта също е подложена на изпи-

тание. Над нея обаче стои верността към родо-

вата клетва.“ (Протохристова и колектив 2016: 

80).  

 

В шести клас тематa е продължена с изу-

чаването на „Хубава си моя, горо“ (Л. Караве-

лов), „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ 

(И. Вазов) и други класически за българската 

литература творби. Темата за красотата на род-

ната природа и темата за жалбата и мъката по 

родния дом се разгръщат в стихотворението 

„Хубава си моя, горо“ от Л. Каравелов. Родното 

асоциира с образа на гората, познат още от на-

родните песни като „място-убежище, закрил-

ница, приют на юнаци и хайдути“. „Отваря-

нето“ на текста („Хубава си моя, горо“ от Л. Ка-

равелов) се постига чрез съпоставка между на-

роднопесенното ни творчество и възрожденс-

ката лирика, представител на която е Любен Ка-

равелов. (Протохристова и колектив 2017: 12). 

Родното отвежда и към темата за песента (в ас-

пекта на разгърнатия мотив за родното) която 

поражда междутекстови препратки между сти-

хотворението „Хубава си моя, горо“ от Л. Кара-

велов и поемата „Хайдути“ от Христо Ботев, 

изучавана според новата учебна програма по 

литература в пети клас. Основна тема в поези-

ята на Ботев, темата за песента се свързва с па-

тетична възхвала на родното: родните борци за 

свободата на българския народ, родната нацио-

нална история и родната културна памет, род-

ното национално пространство. Родното нацио-

нално пространство е представено в песента на 

Ботевия герой в съзвучие с фолклорния модел ( 

по вертикала – високо и ниско, съответно – пла-

нини и полета; по хоризонтала – север –юг/ Ду-

нав – Бяло море, изток – запад/ Цариграда – 

Сърбия), въплъщаващ единството на територия 

и народно присъствие. (Протохристова и колек-

тив 2017: 39). 

 

В седми клас темата намира своето про-

дължение в творби като  „Стани, стани, юнак 

балкански“, „Вятър ечи, Балкан стене“ (Д. Чин-

тулов), „На прощаване в 1868“ (Хр. Ботев), „Не-

мили-недраги“, „Една българка“, „ Опълчен-

ците на Шипка“, „Българският език“ (Иван Ва-

зов), обединени в програмния сегмент „Бълга-

ринът във възрожденския свят“. Тези творби по 

думите на Ал. Кьосев съставляват „гръбнака на 

българската литература“, т. е това са нашите ли-

тературнокласически творби, в които темата за 

„родното, противопоставено на чуждото“ на-

мира емблематично разгръщане.  

Обгледаното присъствие на темата „род-

ното и чуждото“ в литературните текстове, изу-

чавани през целия втори прогимназиален етап, 

навежда на следните размисли. В своя патриар-

хален вариант „родното“ въплъщава предста-

вите за добро, за ред, сигурност и защита на 

българина; докато „чуждото“ е олицетворение 

на враждебното, на хаоса и злото. Мотивът за 

родното, като въплъщение на най-скъпото е в 

основата на диалога между творбите „На про-

щаване“ от Христо Ботев, „Немили-недраги“, 

„Една българка“ и „Опълченците на Шипка“  от 

Иван Вазов. С изучаването на Вазовото стихот-

ворение „Отечество любезно, как хубаво си 

ти!“ ( в шести клас) за първи път се въвежда те-

мата за чуждото/ за чужденеца в един по-разли-

чен аспект. Отчуждаването от родната природа 

поражда интерпретации от следното естество: 

„Човек може да бъде чужденец дори в собстве-

ния си дом и в собственото си семейство, когато 

не се интересува от тях и не е съпричастен с 

вълненията им.“ (Протохристова и колектив 

2017: 20). В седми клас темата за своето, 
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противопоставено на чуждото, е проблематизи-

рана в творчеството на Алеко Константинов, 

бележещо „крайната точка на противопоста-

вяне спрямо „несвоето“ (К. Протохристова). 

Диалогът между двете творби на Алеко –  пъте-

писа „До Чикаго и назад“ и книгата „Бай Ганьо“ 

откроява съпоставката между „своето“ и „чуж-

дото“. И докато в „До Чикаго и назад“  пътепи-

сецът повествовател осмисля своите впечатле-

ния от далечна Америка на фона на  разкритата 

в критична светлина българска реалност, то раз-

казвачът в „Бай Ганьо“ откровено представя 

сблъсъка между поведението на „един съвреме-

нен българин“ и европейската  култура. (Про-

тохристова и колектив 2018: 177).  

Темата „родното и чуждото“ и нейните под-

теми в началото на пети клас се посочват в уро-

ците за нови знания, постепенно натрупаните 

познания изграждат умения за тяхното самосто-

ятелно търсене /  откриване от ученика чрез 

въпроси и задачи в уроците за упражнения и 

обобщение. (виж Протохристова и колектив  

2016: 45, 64, 101 и др. ) 

Подходящи образователни методи за тълку-

ване на литературната проблематика са методът 

на интерпретацията, съпоставителният метод и 

историко-типологичния метод5. Разбира се, 

съвременният методически инструментариум 

не би бил съвременен, ако учителят не ползва 

електронните технологии и не прилага активно 

интерактивните методи, и особено актуалния 

напоследък метод „обърната класна стая“6.    

Проследената тематична линия „родно-

чуждо“ генерира нови и нови смисли, тъй като 

създаденият у ученика прогимназист „пред-раз-

съдък“ (по Гадамер)/ „пред-знание“ поражда 

асоциации, благодарение на които вече като 

гимназист, той ще полага предвидените за изу-

чаване  в  двата гимназиални етапа литературни 

творби  в мрежа от връзки, откриващи в твор-

бата „безброй вписвания от други текстове“.   

 

Заключение 

Казаното дотук няма претенции за изчерпа-

телност или завършеност, още повече, че „за-

вършеността на текста и смисъла е непости-

жима“. (Н. Георгиев).  Факт е обаче, че  подобни 

 
5 Виж повече в Йовева 2008:64-92. 
6 Повече за актуалните методи, методически средства и 

похвати, виж в Книга за учителя по литература. (Протох-

ристова и колектив 2016а: Протохристова и колектив 

подстъпи към литературната творба водят до 

нейното компетентностно разбиране и осмис-

ляне, което в крайна сметка е ключът към ус-

пешната житейска реализация на подраства-

щите. „Съвкупност от знания, умения, нагласи 

и отношения, компетентностите принципно  са 

способности, но не вродени, а „такива, които са 

развити чрез качествено учене, в подходяща пе-

дагогическа среда и чрез придобиване на сери-

озен практически опит“,  (Zwell, M. Creating a 

Competence. New York, 2000; цит. по „Компе-

тентности и образование“, МОН, 2020).  
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КОМПЕТЕНТНОСТИ И ПОДХОДИ В СЪВРЕМЕННИЯ ЛИТЕРАТУРНО- 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДИСКУРС 

 

Екатерина И. ПЕТКОВА 

 

COMPETENCES AND APPROACHES IN CONTEMPORARY LITERARY AND 

EDUCATIONAL DISCOURSE 

 

Ekaterina I. PETKOVA 
 

ABSTRACT: The development examines the literary and educational competencies referred 

to in the literature curricula. The presented overview of their inclusion in our literary and 

educational development argues the role of the competence approach for the realization of a 

full-fledged literary and educational discourse. The realization of the competence approach in 

the modern literary-educational process presupposes the application of the thematic principle 

for structuring the educational content and the specific literary-educational approaches pro-

jected by it - thematic and intertextual. Such a literary-educational strategy leads to the build-

ing of competencies applicable in life. 

 

KEYWORDS: literary-educational competencies, competence approach, thematic approach, 

intertextual approach 
 

Въведение 

Резултатите от международните образова-

телни изследвания  PIRLS (виж напр. PIRLS 

2016), PISA (виж също PISA2018), от национал-

ните външни оценявания, провеждани в края на 

всеки образователен етап, сочат, че българс-

кото образование, включително и литератур-

ното, все още е далеч от европейските образо-

вателни изисквания. В подкрепа на казаното е 

следното официално становище на Институци-

ята: „… обучението у нас е ориентирано към за-

паметяване и възпроизвеждане на информация 

и не допринася за формиране на умения за че-

тене, разбиране, осмисляне и използване на 

писмен текст за постигане на конкретни цели; 

обучението не предпоставя овладяването на ме-

такогнитивни стратегии, т.е. на модели как да 

се учи, как да се подхожда при решаване на оп-

ределен проблем и пр. ” (Национална стратегия 

2014: 12).   

И тъй като житейската приложимост на зна-

нията изисква „не сами по себе си знания или 

умения, а подходящи поведения, демонстри-

рани в конкретни учебни ситуации и необхо-

дими за постигането на резултати в конкретна 

дейност или при определена професионална 

роля“. (МОН 2020), промяната на традицион-

ната образователна парадигма,  респ. премина-

ването от обучение към образоване, от знаене 

към можене, от предметноориентирани към 

компетентностноориентирани подходи, се 

оказва крайно наложителна.   

 

Изложение 

Без претенции за намерени „правилни“/ 

„верни“ решения на болезнените за българс-

кото литературно образование въпроси, настоя-

щата разработка опитва да аргументира необхо-

димостта от приложението на компетентност-

ния подход за постигането на глобалната цел на 

съвременното литературно образование – „съз-

даването на литературнообразована личност“ 

(Йовева 2008). Неговата ключова роля е регла-

ментирана  в новите учебни програми по лите-

ратура, издавани след обнародването на ЗПУО 

(МОН 2015а).   

Формирането на компетентности е познато 

на българското образование:   „Темата за ком-

петентностите и в частност за ключовите ком-

петентности не е нова за образованието. Фор-

малното й начало се поставя през декември 

2006 г. с приемането на Препоръката на Съвета 

на Европейския съюз и на Европейския парла-

мент за Рамка за ключовите компетентности за 

учене през целия живот.“ (МОН 2020). 

В българското литературно образование 

компетентностите навлизат като понятие в на-

чалото на XXI век. До 2000 г. като очаквани 
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резултати се сочат „знания и умения“ (МОН 

1998), с излизането на новите Държавни обра-

зователни изисквания (ДОИ) за културно-обра-

зователната област „Български език и литера-

тура”, наричани на професионален жаргон 

„стандарти“ (ДОС), МОН добавя и „отноше-

ния“, наричайки ги още „компетентности“. 

Компетентностите са диференцирани в след-

ните три ядра:  

Първо Ядро – Социокултурни компетент-

ности; Второ ядро – Литературни компетент-

ности и Трето ядро – Социокултурни и Лите-

ратурни компетентности (виж МОН 2000, 

виж също МОН 2003а).  

В съответствие с образователното равнище 

цитираните компетентности са конципирани в 

нормативната база, като най-общо: 

Под социокултурни компетентности се 

има предвид формирането на хуманитарната 

ценностна система на човешкия универсум, 

обусловена от социокултурния дискурс на епо-

хата, в което са създадени изучаваните литера-

турни текстове; както и от изпитанията на които 

са подложени универсалните човешки цен-

ности.  

Литературните компетентности визират 

създаването на „непротиворечива и ясна предс-

тава за строежа и функциите на художествената 

творба и словесното изкуство“; познаване на 

литературнокласическите произведения и тех-

ните автори с оглед добиване на познания за 

българската културна идентичност, както и за 

световната култура и литература.  

 Социокултурните и литературните ком-

петентности (трето ядро) предполагат „знания 

и умения за фактическо осъществяване на ко-

муникативния контакт с текста на творбата“. 

(МОН 2003а:9).  

Според М. Мандева понятието „компетент-

ност” не противостои на понятията „знания”, 

„умения”, „навици” (респ. „отношения“ ). Само 

че „Компетентността обхваща тези понятия, но 

не по проста адитивна схема. Става дума за 

друга понятийна система, която съдържа както 

когнитивни, така и операционалнотехноло-

гични съставки - от мотивационен, етичен, со-

циален и поведенски тип. В процеса на обуче-

ние се формират както ценностни ориентации и 

нагласи за действия, така и способности да се 

извършват тези действия. Компетентностите се 

овладяват не само в училищна обстановка, но и 

под въздействието на цялостната културнооб-

разователна ситуация, в която живее и се раз-

вива ученикът (семейство, приятели, медии, со-

циални мрежи и т.н.). (Мандева 2015:47).    

Цитираните по-горе литературнообразова-

телни компетентности, за съжаление, разкриват 

какво ученикът трябва да знае, а не какво 

трябва да може, което на практика има малко 

общо със съвременните научни постановки. 

Тяхното написване (на ДОИ) без всякаква кон-

цепция се оказва истинска провокация за бъл-

гарските методици и педагози – някои от тях 

посочват тежките дефекти на образователния 

модел, макетиран от документа: „В сега дейст-

ващата система тази норма стои в много си-

гурни връзки единствено с авторите си (не само 

поради липсващата концепция)… Съществува-

щият стандарт (властова техника, атрибут на 

управлението) е спъвало за диалогичността: с 

подбора и със структурата на учебното съдър-

жание” (Йовева 2002: 25); „Пространното изб-

рояване на системноезиковите и нормативное-

зиковите единици да „отстъпи” пред диверси-

фицирането на такива важни за формирането и 

развитието на уменията елементи като цели (съ-

ответстващи на жизнения опит и интереси на 

обучаваните)…; В „подсказаната” от норматив-

ните документи методика на учене и препода-

ване да доминират интерактивните методи – да 

се снеме опозицията „знаещ учител” – „незнаещ 

ученик”  (Дамянова 2007). 

Реакциите са породени от заложените в 

ДОИ сериозни методически проблеми: подбо-

рът и структурирането на учебното съдържание 

водят до ученикови знания, но не и умения; сис-

темно научният подход в този му вид реани-

мира тоталитарния модел за ученето като „над-

зиравана и контролирана” от нормите и прави-

лата зона, отхвърляйки принципите на рефлек-

сивното учене на основата на индивидуалния 

опит. Само че „За да бъдат компетентни, хората 

трябва да бъдат в състояние да тълкуват ситуа-

цията (контекста), да не подхождат общо и да 

имат репертоар на възможни действия, които са 

резултат от обучение, собствена подготовка и 

опит” (Радев, Александрова 2009: 106; цит. по 

Мандева 2015: 47). Тоест налице е разминаване 

между замисъл и резултат. 

През учебната 2002/3 година излиза ново 

Указание за организиране на обучението в кул-

турно-образователната област „Български език 
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и литература”. И пак през 2003 г. е публикувана 

учебно-изпитната програма за държавен зре-

лостен изпит по български език и литература 

(Виж МОН 2003б),   която става задължителна 

за всички дванадесетокласници от учебната 

2007/2008 г. Десетилетието включва обилие от 

поднормативни документи (указания, инструк-

ции и пр.), които отново визират като очаквани 

резултати  посочените литературнообразова-

телни компетентности. Всички те изискват от 

ученика „знаене“, а не „можене“. Причините за 

това се търсят  в „нормотворческата си мисия” 

на държавния апарат, изолираща българските 

учени от училищното образователно поле, 

както и учителите от българската наука. (Виж 

Йовева 2002: 22-30). В разработката на А. Да-

мянова „Конструктивизмът – новата образова-

телан парадигма” този факт е обстойно комен-

тиран: „В подготвения от МОН през 2003 г. „па-

кет” за обучение на учители по проекта „Мо-

дернизация на образованието”, финансиран от 

Световната банка, конструктивисткият дизайн 

на ученето беше „преведен” като „конструкти-

вистки дизайн на обучението” – при положе-

ние, че конструктивизмът в образованието из-

рично подчертава решаващото различие между 

обучение (training) и учене (learning)! Трудно е 

да се допусне, че става дума за езиково недора-

зумение. Другото допускане е за опит за симу-

лация на промяна с цел запазване на статуквото. 

Може би тук трябва да си дадем сметка за „не-

съзнаваното” на държавния апарат, който от 

времето на ранната модернизация (след Осво-

бождението) до днес продължава да поддържа 

образователна система, „насочена изключи-

телно към възпроизвеждането на държавата” и 

нейните институции. А онова, което мотивира 

конструктивистката образователна парадигма, 

е общественият интерес – не този на управлява-

щите, които, по думите на Кант (май актуални 

и днес), „разглеждат своите поданици само като 

инструменти за осъществяване на целите си”  

(Дамянова 2005). 

И така… до 20015 г. когато е обнародван 

новият Закон за предучилищното и училищ-

ното образование, в основата на който стои кон-

цепцията на Рамката за ключовите компетент-

ности за учене през целия живот. Рефлекс на За-

кона са поднормативните документи, респ. но-

вите образователни стандарти, репрезентирани 

в излезлите през периода 2015-2018 г. нови 

учебни програми по литература за втори про-

гимназиален етап (5.-7. кл.) и за двата гимнази-

ални етапа (8-10 кл. и 11-12 кл.). В новите 

учебни програми по литература ведно с учеб-

ното съдържание за всеки клас са визирани ос-

вен социокултурни и литературни компетент-

ности, и комуникативни компетентности (нов 

конструкт).  

Настоящата разработка споделя станови-

щето, че новите учебни програми по литература 

предполагат постигането на резултати в литера-

турнообразователния процес, даващи възмож-

ност за съизмерване на компетентностите на на-

шите ученици с международните образова-

телни достижения.   

Основание за подобно твърдение дава меж-

дународното изследване на уменията за четене 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy 

Study), измерващо способностите на учениците 

от IV клас да разбират съдържанието на раз-

лични текстове, като използват набор от мис-

ловни процеси. Измерването е целеположено в 

следните два аспекта – четене с разбиране и 

извличане и използване на информация. „За 

всяка цел има определени четири различни поз-

навателни процеса: търсене и извличане на оп-

ределена информация; извеждане на преки зак-

лючения; интерпретиране и обобщаване на 

идеи и информация; анализ и оценка на съдър-

жанието, езика и структурата на текста.“ (МОН 

2020). Докато международното изследване 

PISA (Programme for International Student 

Assessment) измерва постиженията на 15-го-

дишните в три основни познавателни области – 

четивна, математическа и природонаучна гра-

мотност; като в областта  четивната грамотност 

е насочено към „установяване на способ-

ността на учениците да разбират, използват 

и осмислят писмени текстове за постигане на 

цели и удовлетворяване на потребности, … с 

цел да се определи доколко учениците в края на 

задължителното училищно образование са фор-

мирали знанията и уменията, които ще им поз-

волят успешно да се конкурират на трудовия 

пазар и ще бъдат предпоставка за пълноценна 

личностна и професионална реализация.“ От 

цитирането става видно, че международните 

образователни изследвания акцентират върху 

релацията образование – живот, т.е. постига-

нето на цитираните компетентности предполага 

успешна обществена интеграция и достойна 
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житейска реализация; а начинът на постигане 

на целите предполага разбиране и осмисляне 

на текста, съотв. и литературния, и приложе-

ние на тълкуванието в житейски план.   

Защо новите учебни програми по литература 

дават надежда, че е дошло времето да се отхвър-

лят в действителност литературнообразовател-

ните стереотипи, че  настъпва дълго чаканата 

промяна в литературнообразователното поле? 

Новите учебни програми по литература 

предполагат същностни промени в литератур-

нообразователния дискурс, тъй като в тяхната 

основа застава тематичният принцип за струк-

туриране на учебното съдържание, който от 

своя страна предопределя приложението на 

специфичните литературнообразователни под-

ходи и методически инструментариум, посту-

лирани от новите научни достижения в литера-

турнообразователната сфера. Следващите ре-

дове от разработката проследяват тематичните 

ядра в учебните програми по литература (5.-12. 

кл.), за да аргументират споделената теза.  

Тематичният принцип за преподаването на 

литература, респ. за структуриране на учебното 

съдържание е приложен в  учебната програма 

по литература за пети клас, като учебното съ-

държание е сегментирано в следните три теми, 

обединяващи предвидените за изучаване текс-

тове:  І. Митологичен модел за света, ІІ. Фол-

клорен модел за света, ІІІ. Различни разкази 

за човека и света. (МОН 2015 б). В програмата 

по литература за шести клас, учебното съдър-

жание е обединено в глобалната тема „Свето-

вете на човека“, „раздробена“ в следните тема-

тични ядра: I Човекът и природата, II. Чове-

кът и изкуството, III. Човекът и другите. 

(МОН 2016). Учебната програма по литература 

за седми клас обхваща български литератур-

нокласически произведения, чийто подбор е от 

определен от следните теми: І. Българинът 

във възрожденския свят, ІІ. Човекът в об-

ществото – норми, ценности и конфликти. 

(МОН 2017).  

В първи гимназиален етап (8. – 10. кл.) 

тематичният принцип е заменен от хроноло-

гичния (литературноисторическия). По-

добно решение  налага разностранния учебен 

материал – митогия, антична, средновековна и 

 
1 Повече за „отворения прочит“ на текста виж в „Про-

пасти и мостове  на междутекстовостта“ (Н. Георгиев, 

западноевропейска литература, както и литера-

тура на Българското възраждане (до Ботев вкл.) 

Във втори гимназиален етап, който включва 

„зрелостния списък“, тематичният принцип 

отново е доминиращ. В учебната програма по 

литература за 11. кл. родните произведения са 

обединени в темите І. Родното и чуждото, II. 

Миналото и паметта, III. Обществото и 

властта (МОН 2018а), а в образователната прог-

рама за 12. кл. в темите І. Любовта, ІІ. Вярата 

и надеждата, ІII. Трудът и творчеството, ІV. 

Изборът и раздвоението. (МОН 2018 б).  

Обговарянето на темите, включени в действа-

щите учебни програми по литература от 5. до 12. 

клас, визуализира доминацията на тематичния 

принцип, чиито проекции са специфичните лите-

ратурнообразователни подходи – тематичния и 

междутекстовия. Към приложението на двата ак-

туални литературнообразователни подхода на-

сочва регламентираната междутекстовост още в 

пети клас (за каквато в „старите“/ отменените 

учебни програми по литература се заговаряше 

едва в средата на седми клас), в следния абзац от  

графа „Литературни компетентности“:  

„Съпоставя изучаван мит и изучавана ле-

генда, разказващи за едно и също събитие, и 

обяснява сходства и различия помежду им. 

Съпоставя изучавани приказки на различни 

народи, обяснява сходства и различия помежду 

им и оценява значението им за културното 

многообразие.“  

Продължена (междутекстовостта) до двана-

десети клас: Съпоставя интерпретации на 

една и съща общочовешка тема в художест-

вени творби и конструира връзки между твор-

бите. (МОН 2018б) 

„Отварянето“ на текста още в началото на 

литературното образование (в пети клас) пред-

полага изработването на нова литературнообра-

зователна стратегия, целеположена в прочит на 

текста, водещ до  неговото разбиране и осмис-

ляне1. Интерпретацията на текста, осъществя-

вана чрез напречния срез на неговия „отворен“ 

и „затворен“ прочит, изгражда умения за пъл-

ноценно тълкуване на литературния текст. Отк-

риваните мостове/ диалозите между текстовете 

изграждат литературните компетентности, като 

провокират интереса на ученика към литера-

1999),; виж също „Благозвучието на дисонанса“ (К. Про-

тохристова, 1996).   
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турните творбите, отдалечени във времето на 

създаването си от настоящето, но актуални със 

своите послания; мотивират  учениковата про-

активност, стимулират развитието на критич-

ното мислене.  

Разбира се, всичко това се осъществява чрез 

ползването на актуален методически инстру-

ментариум – дигиталните технологии, интерак-

тивните методи и т.н.2  

 

Заключение 

Проследените промени в учебните прог-

рами по литература (макар и твърде обзорно) 

концептуализират промяната – от запаметени 

„затворени в себе си и за себе си“ знания към  

умения, основани на практическото им прило-

жение. Те дават основателната надежда да вяр-

ваме, че „едно загубено десетилетие за Европа 

2010-2010“ (М. Мандева), а за българското ли-

тературно образование повече от едно, може да 

бъде компенсирано, защото макар и все още 

твърде крехък, налице  е дълго чаканият захват 

между научните достижения и литературнооб-

разователната прагматика .  
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