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Пленарна сесия

ТЕХНОЛОГИЯ НА СМЕСЕНОТО ОБУЧЕНИЕ
(ПРИСЪСТВЕНОТО И ДИСТАНЦИОННО)
Красимир СПИРОВ
BLENDED LEARNING TECHNOLOGY (PRESENCE AND DISTANCE)
Krasimir SPIROV
ABSTRACT: Distance learning in Bulgaria continues to be seen as an opportunity for an
easy and, sometimes, dishonest acquisition of an education diploma. This is one of the reasons, but not the main, that much of the teachers are opposed to the use of it either explicitly
or implicitly.
The report examines the objective and subjective grounds for refusal of distance learning and
proposes the use of blended learning technology combining both forms of presence and distance learning.
The proposed technology is a result of the joint work of the author with a team of Black
Board pedagogical experts on the development of the idea of e-Academy Bulgaria, which is a
parallel virtual educational system covering the entire real educational system. The author's
experience of four years of using the Blackboard platform for the training of SDA graduates
has also been used.
The technology is offered within the framework of the existing organization of the educational process in our country and does not require any additional administrative or legislative
changes. The basis for this is the acceptance of distance learning as a tool in the learning
process,
but
not
as
a
separate,
parallel
education
system.
Procedures are proposed for the use of distance learning from enrollment/acceptance of
learners to their completion. The question of the teachers’ workload and theirs payment has
also been considered.
KEYWORDS distance learning, blended learning, presence learning, learning “face to
face”
УВОД
Дистанционната форма на обучение у нас
продължава да се смята, като възможност за
лесно, а по някога и нечестно получаване на
диплома за образование. Това е една от причините, но не основната, голяма част от преподавателите да се противопоставят явно или неявно на неговото използване.
В доклада се разглеждат обективните и субективни основания за отказ от дистанционната
форма на обучение и се предлага използването
на технология на смесеното обучение, съчетаващо двете форми на обучение присъствена и
дистанционно.
Предлаганата технология е резултат от
съвместната работата на автора с колектив педагогически експерти на Black board (Л2) по
ISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

разработването на идеята за е-Академия България, представляваща паралелна виртуална
образователна система, покриваща изцяло реалната образователна система. Използван е и
опита на автора от четири годишното използване на платформата Black board при обучението на специализанти по СДО.
Технологията се предлага в рамките на
съществуващата организация на учебния процес у нас и не изисква допълнителни административни или законодателни промени. Основание за това е приемането на дистанционното
обучение като инструмент в процеса на обучение, а не като отделна, паралелна образователна система.
Предложени са процедури за използването
дистанционното обучение от записванеISSN: 1311 2864, том 32 (2), 2017
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то/приемането на обучаемите до тяхното завършване. Разгледан е и въпроса с отчитане
натоварването и заплащане на преподавателите.
СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ (BLENDED
LEARNING)
По дефиниция смесеното обучение е съчетание между присъствената форма на обучение
и дистанционната форма на обучение. Присъствената форма се заключава в обучение, при
което обучаемите и преподавателя се намират
на едно и също място (зала, аудитория, лаборатория и т.н.). Така известното обучение
„лице в лице“, осъществяващо се в съответното учебно заведение или негови подразделения. Дистанционната форма на обучение се
заключава в обучение, при което преподавателите и обучаемите са отделени, физически,
едни от други. Преподавателя присъства в това
обучение със съдържанието, което е изготвил
и контролът, който извършва. Обучаемият
участва със самостоятелната работа, която извършва с учебното съдържание.
Всичко това навежда на мисълта, че обучението винаги е било смесено. Защо? Защото
домашните работи, проектите, курсовите задачи и други учебни дейности се вършат (трябва)
самостоятелно и преподавателите и обучаемите са отделени, физически едни от други.
Тогава какви са причините да се отрича
(бойкотира) дистанционната форма на обучение.
1. Необходимостта от създаването на среда
за самостоятелна работа за всеки обучаем. Сега курсовите задачи, проектите и домашната
работа са едни и същи години на ред и се преписват от обучаемите. При дистанционната
форма също може да се „преписва“ по-точно
друг да ми върши самостоятелната работа. Но
този другия трябва да чете вместо мен, да пише вместо мен. Не може да вземе готов развит
проблем, или решена задача, курсов проект да
ги качи вместо мен. Защото преподавателя ще
разбере това. Всички системи имат антиплагиат инструмент. Може да решава тестове вместо
мен, но те се генерират случайно и това означава постоянно да решаваш нови тестове. Не
на последно място дистанционната форма е
предпоставка и за премахване на тези уродливи явления в нашата образователна система. Тя
създава учебна среда, моята среда, моята истоISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
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рия. Тя възпитава и формира качества, като
честност, организираност, самоорганизация и
самоконтрол.
2. Липсата на контрол на самостоятелната
работа на обучаемите при сегашната чисто
„присъствена форма“, която трябва да е толкова часа, колкото е и присъственото обучение.
Докато при дистанционната форма самостоятелната работа трябва да се подготвя, да се
коригира и оценява. За това някой от преподаватели твърдят, че трябва да вършат двойна
работа. Това обаче не е вярно, те просто не си
вършат работата при присъствената форма на
обучение
3. Лекционната форма на обучение, която е
в основата на кариерното израстване на преподавателите. Тук анализът е излишен. Студентите от ТУ-София предлагаха няколкократно
на общо събрание да отпадне задължителното
посещение на лекции. Не се прие. Просто
преподавателите сами решиха, че посещението
на лекции не е задължително. Така отпадна,
или се облекчи още едно от задълженията на
преподавателите.
4. Дистанционното обучение у нас е средство за получаване на образование без да учиш.
Това е най-основателната причина за съществуването на резерви по отношение на тази
форма на обучение. Но измамата се извършва
отново от преподавателите, те пишат оценки
без да си учил и положил изпит, дистанционната система не може да извърши това сама.
Могат да се посочат още много причини да не
„харесваме“ дистанционната форма на обучение, но всички те се свеждат до това, че преподавателите приемат че ученето е проблем на
обучаемите, а преподавателят трябва да само
да преподава и изпитва.
Именно изграждането на среда за учене е
основната задача на преподавателя. Добрите
преподаватели са тези, които изграждат среда
за учене и мотивират обучаемите за това. Лошите преподаватели са тези, които преподават
и оставят студентите сами да се „оправят“ с
ученето.
Кои са причините за това?
Възможността да работиш без да имаш
знания за съответната позиция.
Критериите за атестация, които искат точки, а не знания.
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Двойна работа, без да се отчита, че никой
не си върши цялата работа. Контрол и оценка
на самостоятелната работа

посочва целите на дисциплината; поставя задание за следващия час.

ТЕХНОЛОГИЯ
НА
СМЕСЕНОТО
ОБУЧЕНИЕ
Както установихме обучението винаги е
било смесено. В учебното заведение присъствено у дома, или на работното място дистанционно. Сега благодарение на информационните и комуникационни технологии (ИКТ)
можем да изградим интерактивна среда за учене. Да допуснем, че тази среда съществува.
Как би изглеждало обучението този случай?
1. Записване за учене
Процедурите са същите както и сега. Дали
ще използваме ИКТ в тези процедури не променя нищо. Аз се записвам в учебното заведение за да получа образование. Как ще уча, само присъствено, само дистанционно, смесено,
не трябва да променят целта и резултата. При
записването всеки получава брошура за възможностите и формите обучение, които предлага съответното учебно заведение и потребителско име и парола за достъп до електронната
платформа (интерактивна библиотека) за дистанционно обучение.
2. Възлагането и отчитането на обучението.
Възлагането на часовете е съгласно хорариума посочен в учебната програма и се извършва от катедра и факултетен съвет. Отчитането на часовете е в съответствие със седмичния разпис. Дистанционната форма да обучение се отчита като учебно методична работа
(такава позиция съществуваше при отчитането
работата на преподавателите) включваща подготовка за занятия, разработване на учебнометодични материали (презентации, тестове и
т.н) проверка на самостоятелната работа, проекти, курсови задачи (предвидени са часове) и
т.н.
3. Организация на процес на обучение.
Процесът на обучение започва с въвеждаща лекция в която преподавателя: разяснява
организацията на обучението (всеки обучаем
получава раздавателен материал табл. 1(Л1));

Съдържание и организация на обучението по
дисциплината „механика 1 част
1. Цели на дисциплината
2. Организация на обучението.
3. Съдържание на обучението
4. Среда за обучение
5. Инструменти за консултации с преподавателя.
6. Процедури за контрол и оценка

Таблица 1
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Първият раздел на раздавателния материал
съдържа целите на дисциплината на глобално
ниво. Предназначен е за мотивация, самоорганизация и самоконтрол на обучаемите. През
време на обучението позволява на обучаемите
да преценяват предназначението на учебното
съдържание (отговор на въпроса „Защо учим
това?“).
Вторият раздел съдържа информация за
възможните варианти за организация на учебния процес. Например: възможност за посещение на лекции и алтернативата запознаване с
теорията в платформата за обучение; програмата за практическите занятия; програмата за
контрол и т.н.
Третият раздел съдържа задачите за самостоятелна работа, които трябва да извърши всеки обучаем. Възможни варианти:
- Списък със задачи, които всеки трябва
да извърши и да получи определено количество точки (играещи роля на оценка за извършената работа) ;
- Списък със задачи с различна степен на
сложност, от които обучаемите могат да направят избор според възможностите си така, че
да получат необходимия брой точки зададени
от преподавателя.
Четвъртият раздел съдържа описание на
средата за обучение: литература; възможности
на платформата за обучение по дисциплината;
протоколи; тестове и т.н
Петият раздел съдържа информация за: часовете и мястото за вербални и виртуални консултации; дните и часовете за занятия във виртуалната класна стая и т.н.
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Шестият раздел съдържа информация за процедурата за оценка. Пример процедура за оценка
по дисциплината АВИТО:
- разработването на петте задачи ще Ви донесе 50 точки (ако не сте допуснали грешки).
- за решаване на on-line тестове от №1 до №6 – получавате 10 точки;
- за участие в упражненията (100%) – получавате 20 точки.
- за решаване на заключителният тест – получавате 20 точки.
скала за оценяване:
0-60%

61-70%

71-80%

81-90%

91-100%

2

3

4

5

6

4. Процес на обучение.
Процесът на обучение е описан на фигура 1.
Начало

Въвеждаща
лекция

Самостоятелна работа

Лекция 2
Практика

Самостоятелна работа

Лекция n

……………
Практика

Край

Изпит

Фиг. 1.
Въвеждаща лекция - Предназначена е за:
- Запознаване със обучаемите, представяне, техните интереси, мотиви, знания по
дисциплината и т.н.;
- Запознаване с организацията на учебния
процес, изисквания на преподавателя, форми
на общуване, процедури за контрол и оценка и
т.н. Може да се представи и в писмена форма
като раздавателен материал;
- Запознаване с целите на дисциплината;
- Представяне на първата лекция – представлява кратко резюме на лекцията;
- Поставяне на задачи за следващия час.
Те са: изучаване целите и учебното съдържание на първата тема в Блак борд; извършване
на всички дейности по първата тема; запознаване с целите и учебното съдържанието на тема 2
Форми на провеждането на лекцията – интервю, обсъждане, дискусия.
Самостоятелна работа – обучаемия изучава съдържанието на тема 1 (познавателна
структура 1), извършва посочените дейности,
запознава се с целите и учебното съдържанието на ПС 2. По време на самостоятелната рабоISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

тата обучаемия може да ползва виртуални или
вербални консултации. Трябва да ползва такива консултации, ако е необходимо, за да свърши необходимата работа.
Преподавателят
проверява заданията, тестовете, задачите и
всички дейности на обучаемия и ако е необходимо коригира или коментира.
Лекция- Сценарият на всички следващи
лекции е един и същ:
- Коментар и дискусия на самостоятелната работа на студентите;
- Резюме на следващата тема;
- Поставяне задачи за самостоятелна работа
Форми на провеждането на лекцията – обсъждане, дискусия.
Практика – провежда се под формата на
практически лабораторни или семинарни упражнения. Преди всяко упражнение обучаемият е длъжен да се запознае с неговото съдържание самостоятелно в Блак борд, са отговори
на поставените въпроси, да подготви необходимите материали (данни, форма на протоколи
за попълване и др.) разпечатвайки ги от системата.
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5. Отчитане на обучението.
Отчитат се присъствените форми на обучение. Отчет за самостоятелната работа на
всеки обучаем има в системата за обучение.
ИЗВОДИ
1. Предлаганото смесено обучение е понатоварваща за преподавателя, отколкото съществуващата присъствена форма на обучение.
2. Смесеното обучение позволява да се реализират дидактическите принципи за индивидуализация, съзнателност и активност, системност, достъпност и нагледност.
3. Дистанционната форма на организация
на самостоятелната работа мотивира и възпитава трудолюбие, организираност и отговорност.
4. Обучението „лице в лице“ става по съдържателно, ефективно и качествено.

ISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 32 (2), 2017

11

REFERENCES
1. Spirov, Kr., Audiovisual and information
technologies in training, Didacta Consult, 2008,
Sofia
2. Black board, User manual, Ballistic cell,
2012, Sofia
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ
доц. д-р Красимир Михайлов Спиров
ИПФ - Сливен, ТУ – София
8800 Сливен, бул. “Бургаско шосе” № 59
kspirov@didactaconsult.com

ISSN: 1311 2864, том 32 (2), 2017
Съюз на учените в България - клон Сливен

12

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 31 (1), 2016

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 31 (1), 2016

Социални и медицински науки

Управление на образованието

ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАРА НА ТРУДА
Светлозар П. ВАЦОВ
THE HIGHER EDUCATION AND THE LABOUR MARKET
Svetlozar P. VATSOV
ABSTRACT: The competitiveness of higher education plays an important role for its development. A number of reasons underpin the necessity for higher education to be more fully
aligned with the requirements of business and public administration. The most important of
these are:
- the rapid change of technology in the world economy;
- the new qualification needs of the global market;
- enhancing human mobility and migration processes;
- the massification of higher education;
- rising competition on the world market for educational services.
The rapid development of scientific and technical progress and market relations in all areas
inevitably necessitates a constant review of the conditions of the labor market (where the
quality of the educational product of the school should find an adequate assessment). It has
to match the interests of four different sides
1) to society - to ensure the fullest realization of the right to education of its citizens and to
ensure the reproduction of the economy and civil society;
2) workforce users - to best meet their needs for high-quality and highly qualified staff;
3) learners - to solve the problem of their work-related training according to the received
education and qualification and having an alternative choice in terms of salary and social
conditions;
4) the school - to increase its prestige and to obtain the necessary means to constantly improve the learning process.
At present, there are several main market trends
- the needs of existing so far specialties disappear, a demand for new ones emerges;
- the market places new and higher requirements for professional knowledge and practical
habits of specialists;
- gradually the market is saturated with certain specialists, which strengthens competition
between schools;
- consumer preferences are changing (more and more programs are chosen that suit their
needs rather than those of the society).
The report shows the findings of the Court of Auditors, on the basis of which can be formulated several strategic directions of the management of the school, ensuring its competitiveness:
- emphasizing on training on clearly defined competitive advantages;
- developing and following a specific strategy for competitive education;
- product orientation of learners;
- focusing the learning process on the needs and interests of students and their realization in
the labor market;
- keeping track of career development;
- expanding business partnerships with potential interns by creating virtual platforms in the
global network;
ISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
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- strengthen contacts to establish strategic partnerships with educational institutions in the
country and abroad;
- improvement of the information policy in order to provide the state and the business with
information about the opportunities of the university.
A mechanism should be developed to ensure compliance of higher education and labor market needs. It should prepare students for lifelong learning and create habits that will help
them cope with the subsequent challenges and transformations.
KEYWORDS: Higher education, educational product, competitiveness, labor market
Конкурентоспособността на висшето образование има важно значение за неговото развитие. Премахването на бариерите за обучение
зад граница и гарантирането на равни възможности и права на българските студенти с тези
на студентите от другите страни-членки на ЕС
и търсенето на образователни услуги, предлагащи по-добра реализация на завършващите,
поставят нови изисквания към висшето образование, осъществявано в българските висши
училища. Както посочва проф. П. Лулански
„конкурентността на висшето училище (и следователно неговото съществуване) е невралгично ядро на нашето висше образование”
[Лулански П., с.102].
Редица причини обуславят необходимостта
от все по-пълното съобразяване на висшето
образование с изискванията на бизнеса и публичната администрация. По-важните от тях са:
- бързата смяна на технологиите в световната икономика;
- новите квалификационни потребности на
глобалния пазар;
- засилването на човешката мобилност и
миграционните процеси;
- масовизирането на висшето образование;
- изострянето на конкуренцията на световния пазар на образователни услуги.
Динамично развиващата се бизнес среда и
появата на качествено нови концепции и технологии изискват от висшето училище промени, водещи до бързо и ефективно адаптиране
към новите условия. Тези промени се реализират в динамична среда чрез нови парадигми,
подходи и концепции, като осигуряват конкурентоспособност на висшето училище.
Бурното развитие на научно-техническия
прогрес и пазарните отношения във всички
области неизбежно заставят постоянно да се
преразглеждат условията на пазара на труда
ISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
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(където би следвало да намери адекватната си
оценка качеството на образователния продукт
на висшето училище). На него трябва да съвпаднат интересите на цели четири страни:
1) на обществото - да обезпечи най-пълна
реализация на правото на образование на своите граждани и да осигури възпроизводството
на икономиката и гражданското общество;
2) на потребителите на работна сила - да
задоволят най-добре потребностите си от качествени и висококвалифицирани кадри;
3) на обучаемите - да решат проблема със
своето трудоустрояване съгласно полученото
образование и квалификация и имайки при
това алтернативен избор от гледна точка на
работна заплата и социални условия;
4) на учебното заведение - да повиши своя
престиж и да получи необходимите средства за
постоянно подобряване на учебния процес.
Трябва да се има предвид, че пазарът, субекти на търсенето на който са предприятия и
организации, тоест пазарни структури, е много
по-професионален от пазара, на който потребители на образователния продукт са отделните личности, тъй като предприятията осъществяват своя избор регулярно, в съответствие с
приети стратегии и планове за действие. По
тази причина и изискванията им към учебните
заведения са по-високи, отколкото тези на индивидуалните потребители на техните образователни услуги. „Корпоративният пазар” в
много по-голяма степен се поддава на структуризация, сегментира се сравнително лесно по
отраслеви признак. Той е представен от помалко количество потребители, въпреки че
тяхното число расте във връзка с формирането
на слоя на т. нар. малък бизнес. Съществува и
географска концентрация на този пазар по отношение на редица специалности от страна на
сформиралите се териториално-производISSN: 1311 2864, том 32 (2), 2017
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ствени комплекси. Предприятията и организациите по-бързо реагират на структурните промени в икономиката, съответно по-бързо изменят своето търсене по отношение профилите и
специалностите за подготовка. Предприятията
като цяло по-активно, отколкото отделните
личности, взаимодействат с посредническите
структури: службите по заетост, различните
частни агентства, непосредствено с учебните
заведения и с органите за управление на образованието.
Организациите-потребители на образователния продукт извършват следните по-важни
Висше училище
Анализ на пазара на труда.
Прогнозиране на бъдещото му
развитие.
Предлагане на нов образователен продукт (създаване на
нови образователни програми).
SWOT – анализ.
Координация на усилията и
използване на получената информация.

Пазарът на труда у нас като цяло се характеризира с недостатъчна развитост, нееднородност и липса на съответната инфраструктура. Развитието на пазарните отношения в сферата на заетостта се спъва от остарелите мотивационни стереотипи у голяма част от трудоспособното население, от съпътстващата преструктурирането на икономиката криза, от високото равнище на безработицата, от проявите на
шуробаджанащина и политическа намеса във
въпросите на трудоустрояването. Важна особеност на този пазар е задълбочаването на неговата териториална диференциация и концентрацията на трудовите ресурси в няколко големи индустриално-обслужващи центрове и
ISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
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функции:
- информиране на образователните структури, трудовите посредници и отделните личности за съществуващото търсене;
- установяване на професионалните и
длъжностни изисквания към специалистите;
- определяне на условията за извършване
на трудова дейност;
- пълно или частично участие в разходите
за обучение на желаните специалисти.
Взаимодействието между висшето училище и пазара на труда може схематично да се
представи по следния начин:
Пазар на труда
Изисквания към качеството на образователния продукт и към компетенциите на бъдещите специалисти.
Участие в оценката на качеството
на образователния продукт.
Създаване на ефективни условия
за трудова дейност на завършващите.
Пълно или частично компенсиране на разходите на училището,
съучастие в материалнотехническото и съдържателното
осигуряване на обучението.

"оголването" на обширни части от територията
на страната. Унаследената от миналото наличност на персонала, преобладаващият брой на
малките и средните предприятия, наличието на
т. нар "сива" икономика, липсата на достатъчно на брой съвременни високотехнологични
предприятия, са допълнително затрудняващи
реализацията на младите специалисти фактори. Въпреки това следва да се отбележи, че в
последно време, особено със стартирането на
някои правителствени инициативи, на този
пазар се забелязва известно раздвижване.
Вследствие ликвидирането на държавния монопол в тази област в последните няколко години се отбелязва значително нарастване на
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обучителните институции, които се конкурират особено на най-динамично развиващия се
пазарен сегмент по професионалната подготовка и преподготовка на кадрите.
На съвременния етап се забелязват няколко
основни пазарни тенденции:
- изчезват потребностите от съществуващи
досега специалности, появява се търсене на
нови такива;
- пазарът поставя нови и по-високи изисквания към професионалните знания и практическите навици на специалистите;
- постепенно пазарът се насища с определени специалисти, което усилва конкуренцията
между учебните заведения;
- изменят се предпочитанията на потребителите (все повече избират програми, които са
в по-голяма степен ориентирани към удовлетворяване на техните, а не на обществените
потребности.
Практиката показва, че има „свръхпроизводство” на кадри в едни области и недостиг в
други. Не е оправдано държавата да плаща за
подготовката на кадри, от които пазарът няма
нужда и които няма да могат да намерят своята
професионална реализация след дипломирането си. Образованието не е просто подготовка
на хора с професия. То изпълнява своята роля
само тогава и дотолкова, когато и доколкото е
ориентирано към бъдещето и не подготвя професионалисти за дейности, които в близкото
бъдеще няма да съществуват.
Днес университетът се разглежда вече не
като храм на науката, а като производител на
образователен продукт в най-широкия смисъл
на това понятие. Университетите се приравняват към всеки друг субект на пазарни отношения по принципа: това, което не се продава, не
се произвежда. Това принципиално променя
природата на висшето училище. То се превръща в предприемач, с всички произтичащи от
това последствия. Под въздействието на външните фактори то се превръща в бизнес корпорация, свързана с производство и разпространение на знания. Всички звена на университетската структура се самоопределят според
признака за конкурентноспособност.
Изискванията и очакванията на пазара на
труда все повече започват да се изясняват.
Тяхната по-нататъшна трансформация към
ISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 32 (2), 2017

15

образователния пазар обаче в момента не се
осъществява по никакъв начин. Затова на този
етап призивите за подобряване качеството на
образованието остават чисто декларативни.
Единствено създаването на механизъм за проучване нуждите и потребностите на обучаемите и работодателите и за съобразяването им
при формирането на спектъра на оказваните
образователни услуги и тяхното съдържание
може да помогне за постигането на поставените от обществото пред образованието задачи.
Основни механизми на неговото управление на този етап са изучаването на потребностите от специалисти с висше образование,
проследяването на кариерното развитие на
вече подготвените специалисти (с използване
на съвременни информационни технологии),
комуникациите чрез медиите, формирането на
ориентирано паблисити и т.н.
В тази ситуация на затвърдената липса на
връзка между висшето образование и пазара на
труда, Сметната палата прави следните оценки
и изводи за мониторинга на реализацията и
миграцията на висшистите [Мониторинг на...]:
1. Редица документи на европейско и национални ниво посочват необходимостта от
събиране на информация за реализацията на
завършилите висшисти. В същото време в България няма предвидени разпоредби за определяне на ред и отговорности по събиране, систематизиране, анализ и оценка на информацията за завършилите висше образование.
2. Информацията от висшите училища невинаги е достатъчно надеждна, навременна и
изчерпателна, а методите за събирането й са
често субективни. Причината е, че държавните
университети нямат стимул да събират тези
данни. Потребител на информацията е Националната агенция за акредитация, но при оценяването на висшите училища проследяването на
реализацията има относително ниска тежест.
3. Рейтинговата система за висшите училища в България дава най-надеждната информация за реализацията на висшистите, но данните и прогнозите от нея не се използват при
формирането на политики. Една от целите на
системата е и да подпомага учениците да направят информиран избор за бъдещата си реализация, но Сметната палата разкрива, че тя не
се използва и не е популяризирана от отговорните институции. 87% от учениците не са я
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използвали, а 70% от учениците дори не знаят
за съществуването на системата.
4. Държавната политика за управление на
миграционните процеси сред завършилите
висше образование е насочена в две основни
направления – привличане на българските
емигранти и привличане на висококвалифицирани имигранти и е формулирана в няколко
стратегически документа. Политиките са твърде общи и не са определени механизми за тяхното изпълнение. Не са изградени системи за
проследяване и събиране на информация за
миграцията на завършилите висше образование, което не позволява провеждането на адекватна политика за влияние стимулите за миграция на висококвалифицираните кадри.
5. Министерството на труда и социалната
политика не изпълнява регламентираната си
функция за сътрудничество с властите на други държави, които отговарят за наблюдението
на условията за наемане на работа, чрез обмен
на информация за наетите българи в съответната държава и наетите граждани на тази държава в България. В резултат на това страната
ни не разполага с информация за българските
граждани, работещи извън територията й.
Изхождайки от тези констатации, могат да
се формулират няколко основни направления
на стратегическо управление на висшето образование, които да гарантират неговата конкурентоспособност:
- акцентиране на обучението върху ясно
дефинирани конкурентни предимства;
- разработване и придържане към определена стратегия за конкурентоспособно образование;
- продуктова ориентация на обучаемите;
- фокусиране на учебния процес към потребностите и интересите на студентите и тяхната реализация на пазара на труда;
- поддържане на мониторинг на кариерното развитие;
- разширяване на партньорството на бизнеса с потенциалните стажанти чрез създаването
на виртуални платформи в глобалната мрежа;
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- активизиране на контактите за установяване на стратегически партньорства с учебни
заведения в страната и чужбина;
- подобряване на информационната политика с оглед предоставяне на информация на
държавата и бизнеса за възможностите на университета.
По-голямо внимание трябва да се отделя
на необходимостта за подготовка на висококвалифицирани кадри в съответствие с бързо
променящите се потребности на пазара на труда, които ще са способни непрекъснато да обновяват и повишават нивото на знанията си.
Като правило работодателите не са привлечени
в процеса на разработка на учебните програми
във висшите училища, макар че голяма част от
тях разбират, че от тях се изисква по-голяма
предприемчивост и заинтересованост за създаването на съвместни партньорски проекти.
Трябва да се разработи механизъм, гарантиращ
съответствие на висшето образование и потребностите на пазара на труда. То трябва да
подготвя студентите за обучение в продължение на целият им живот и да създава такива
навици, които ще им помагат да се справят с
последващите предизвикателства и преобразувания.
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ЗА НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО
СТАНДАРТИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ
Янислав П. ЖЕЛЕВ, Евгения П. НИКОЛОВА, Мария Хр. МОНОВА-ЖЕЛЕВА
SOME PROBLEMS RELATED TO THE ELECTRONIC VOCATIONAL TRAINING IN
STANDARDIZATION IN BULGARIA
Yanislav P. ZHELEV, Evgeniya P. NIKOLOVA, Mariya Hr. MONOVA-ZHELEVA
ABSTRACT: Training in standards and standardization will increase the quality and relevance of education as the ability for practical application of standards is a valuable asset to
any professional qualification. Enriching the knowledge and skills provided by vocational
education and training/VET/ with e-training on application of standards would be significant
and sustainable asset for the realization of this initiative. A key factor in this will be provision of world–class level education about standardization, using a wide spectrum of learning
approaches including conventional and innovative methods. The project “International
Standards training in VET for promotion of market relevant education” -ISTRA № 2016-1BG01-KA202-023738, which is funded by the EC under the Erasmus+ programme, is focused on the elaboration and promotion of open digital materials and e-tools for teaching
and learning how to apply and use internationally recognized series standards ISO/IEC
27000 (for information security management systems) and ISO 31000 (for risk management
systems).In the framework of the project was conducted a survey aiming to detect the needs,
preferences, problems, and obstacles related to the usage of modern educational technologies in teaching and learning of mentioned above standards and their application in practice.
The research methodology is based on a survey method consisting of 2 types of questionnaires. The first type consists of 24 questions aiming to examine the opinion and to establish
the common perceptions, attitudes, preferences, and needs of the lecturers/trainers regarding
the usage of ICT in teaching of standards through virtual learning environment /VLE/. The
second questionnaire consists of 44 questions addressed to pupils/students/trainees aiming to
evaluate the awareness of the respondents about standards ISO 31000 and ISO/IEC 27000,
the respondents’ perceptions and attitudes, preferences and needs regarding the functionality
of VLE and the e-courses integrated in it. The article briefly presents the main problems and
obstacles formulated on the basis of the main results of the research conducted over 193
trainees and 84 trainers from Bulgaria. Some common conclusions and recommendations for
the implementation of a modern VET in standardization are presented in the last section of
the paper.
KEYWORDS: Vocational Education and Training (VET), Standards, E-Learning, Virtual
Learning Environment (VLE)
Професионално образование и обучение
по стандартизация с помощта на е-курс за
обучение чрез виртуална учебна среда - проект ISTRA
През 2010 г. европейските организации за
стандартизация CEN и CENELEC [1, 2] създават обща рамка за синхронизация на действията
на страните в Европа с цел насърчаване на обISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

разованието и обучението в областта на стандартизацията. Учебните програми трябва да
включват три основни етапа от образователната
система на всяка страна-членка на ЕС: Изучаване на стандартизация в профилирани гимназии и професионални училища за придобиване
на общи познания за стандартите и тяхната
приложимост в ежедневието; Базово изучаване
на стандартизация в университети и колежи с
ISSN: 1311 2864, том 32 (2), 2017
Съюз на учените в България - клон Сливен

18

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 31 (1), 2016

цел придобиване на знания и умения за работа
със стандарти и разбиране на връзката на стандартизацията със съответната академична дисциплина; Изучаване на стандартизация в различни курсове за разширяване и подобряване
на професионалната квалификация за придобиване на знания за ползите от прилагането на
стандарти. Проектът „Познаването на международните стандарти в подкрепа на професионалното образование и обучение и в отговор на
изискванията на пазара“ /ISTRA/ [3]е финансиран по програма Еразъм+ на EK, Ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмяна на
добри практики – стратегически партньорства”.
Основна цел на проекта е разработване и популяризиране на отворени иновативни обучителни програми, материали и електронни средства
за преподаване и обучение по международните
стандарти от сериите ISO/IEC 27000 [4] за системи за управление на сигурността на информацията и ISO 31000 [5] за системи за управление на риска. Тези стандарти могат да бъдат
прилагани в много и различни организации,
независимо от тяхната големина, естество на
работа или специфика, като учебните програми
ще бъдат подходящи за широк кръг обучаеми.
Консорциумът включва организации от България, Латвия, Румъния и Словакия: Бургаски
свободен университет – Координатор; Български институт за стандартизация; Латвийски колеж по култура; Бюро по стандартизация на
Центъра за стандартизация, акредитация и метрология на Латвия; Технологичен лицей
„Джордж Бибеску”, Крайова; Средно училище
по техническо и електротехническо инженерство, Прешов; Професионална търговска гимназия, Бургас. Ключови резултати по проекта са:
Виртуална среда за обучение ISTRA, в която
както преподавателите, така и обучаемите ще
ползват гъвкави модели за обучение по стандартизация;Програми за обучение по стандарти
за системи за управление на сигурността на
информацията - серия ISO/IEC 27000 и по стандарти за системи за управление на риска - серия
ISO 31000.
Обхват и специфика на изследването
За да се разработи ефективна логическа
матрица на е-курс за обучение чрез виртуална
учебна среда, с който да се подобрят компетенциите и знанията на обучаващите се, в
страните-партньори по проекта ISTRA се реализираха проучвания с цел запознаване с нагISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
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ласите и потребностите на преподавателите и
обучаващите се, които биха използвали такъв
курс на обучение.Методологията на изследването се основава на метод на анкетиране. Разработени са два въпросника: първият, състоящ
се от 24 въпроса, определя становището на
преподавателите относно е-обучение в областта на стандартите ISO 31000 и ISO/IEC 27000,
а вторият, състояща се от 44 въпроса, е предназначен за ученици/студенти/стажанти. Въпросите в първата анкета могат да се разделят в
три групи: въпроси,очертаващи профила на
анкетираните преподаватели; въпроси имащи
за цел да установят общите възприятия и нагласи на анкетираните лектори по теми, свързани с използването на възможностите на ИКТ в
преподаването; въпроси, предназначени да
определят предпочитанията и нуждите на лекторите при разработването на курс за електронно обучение чрез виртуална учебна среда.
Въпросите от първият въпросник са въпроси с
множествен отговор, като само три от тях дават възможност за повече от един отговор.
Въпросите във втората анкета могат да се разделят в четири групи: въпроси, очертаващи
профила
на
изследваните
ученици/студенти/стажанти; въпроси, се установяват
общите възприятия и нагласи на анкетираните
учащи за използване на капацитета на ИКТ в
учебния процес; въпроси, определящи предпочитанията и потребностите на обучаващите се
за формата и функционалността на обучението
при електронно обучение чрез виртуална
учебна среда; въпроси, оценяващи степента на
информираност на обучаващите се за стандартите ISO 31000 и ISO/IEC 27000. 36 въпроса от
вторият въпросник са въпроси с множествен
отговор, като 7 въпроса предоставят възможност за повече от един отговор. Останалите 8
въпроса са въпроси с отворен отговор.
Стратегията за подбор на представители на
основните целеви групи за участие в проучването се основава на проведени срещи с учители от средното професионално образование, с
членове от персонала на Българския институт
за стандартизация (потенциални обучители),
както и отправени покани за участие в проучването до университетски преподаватели в
областта на електронното обучение или активни потребители на електронно и дистанционно
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обучение, занимаващи се с обучение на учители или обучители, студенти, изучаващи икономика, и студенти, обучаващи информационни технологии и компютърни науки, потенциални участници в обучението по стандартите
ISO / IEC 27000 и ISO 31000, обучители и стажанти от центрове за професионално обучение
и учене през целия живот.
В изследването, проведено в България,взеха участие 193 обучаеми и 84 обучители. В първата анкета приоритетно са участвали
университетски преподаватели, работели като
лектори повече от 5 години, поради което
болшинството от анкетираните обучители са с
докторска или магистърска степен на възраст
между 25 и 45 години като превес имат жените.В групата на анкетираните обучаеми превес
отново имат жените. Около 47% от анкетираните са на възраст между 20 и 25 години и образователната степен, в която се обучават е
Бакалавър, като в извадката от обучаеми от
България влизат участници и от петте посочени образователни степени – Гимназиален етап,

Фигура 1.
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Бакалавър, Магистър, Доктор и Продължаващо
професионално развитие.
Анализ на резултатите от изследването
Анализът на резултатите от анкетите очертават някои проблеми на електронното професионално обучение по стандартизация в България, на които се спира вниманието в настоящия доклад.
Проблеми, очертали се от анализа на резултатите от първата анкета
Резултатите от направеното изследване показват, че по-голямата част от анкетираните
обучители използват новаторски методи при
преподаване, прилагащи ИКТ, в своята работа,
като 80,3% от тях считат, че учебното съдържание на предмета, по който преподават, дава
възможност за прилагане на методите за активно учене, но само 54,5% от обучителите
имат опит в прилагането на иновационни методи на преподаване по дисциплината, по която преподават(Фигури 1 и 2).

Фигура 2.

В контекста на проучването интерес представляват отговорите на обучаващите на въпросите: до
каква степен те са в състояние да провеждат ключови дейности за електронно обучение, действителното им приложение в настоящата им практика и намеренията им да ги развият в бъдеще. Резултатите от графиката на фигура 3 показват, че отговор „В много голяма степен“ е получен от 30
% от анкетираните за възможността да подберат материали за курс във виртуална среда, 23,75%
за създаване на учебни материали за онлайн курс, 16,25% за планиране на дейности във виртуална
учебна среда, 16,25% за провеждане на онлайн обучение и 27,5% за интегриране на елементи на
електронното.

Фигура 3.
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Данните ясно показват, че обучителите използват технологии, но нямат умения да ги интегрират в електронното обучение. Дефицитът, който поражда необходимостта от обучение в тази област, определено е очертан. Това обяснява желанието на обучаемите да се включат в различни
квалификационни курсове в областта на електронното обучение (Фигура 4), като най-голям интерес е проявен към Курсове за напреднали за използване на интернет /създаване на уеб страници,
видео конференции/ - 40,2%, Курсове по педагогически аспекти на интегрирането на информационните технологии в преподаването – 45,1% и Обучения по предмети за използване на обучителен
софтуер за конкретно учебно съдържание – 51,2%.
Основният фокус на проекта е свързан с използването на образователната платформа Moodle.
Следователно, особен интерес за изследователския екип беше идентифицирането и оценката на
възможността за прилагане на тази платформа в основната дейност на обучителите. Оценявайки
предимствата на платформата Moodle, респондентите-обучители от България са склонни да я използват в своята работа (Фигура 5), като 14,6% в много висока степен имат намерение да я използват, а 31,7% - във висока степен. Въз основа на установения дефицит от практически опит беше
важно да се изследва наличието или липсата на готовност на част от респондентите да подобрят
уменията си в областта на електронното обучение. Обучаемите от България осъзнават необходимостта от повишаване на знанията си и подобряване на уменията си за работа с Moodle и биха
желали да участват в обучение по темата (Фигура 6). 8,8% от анкетираните в много висока степен
изпитват необходимост от допълване на знания и усъвършенстване на умения за работа с Moodle,
а 25% - във висока степен.

Фигура 5.

Фигура 6.

Проблеми, очертали се от анализа на резултатите от втората анкета
При изследване нагласите и мненията на обучаемите за използване на потенциала на информационните технологии в учебния процес резултатите показват, че въпреки че повече от 58% от
участниците са използвали някоя онлайн платформа за обучение (Фигура 7), за тях ролята на учителя като подпомагащ и мотивиращ обучаемите в учебния процес е ключова за ефективното учене.(Фигура 8)

Фигура 7.

Фигура 8.

Оценявайки участието си в смесеното обучение, обучаемите се съгласяват, че чрез смесеното
обучение се увеличават възможностите: за сътрудничество с други обучаеми, за достъп и използване на информация, за по-добро разбиране на учебните материали, за управление на времето, за
мотивация за успех (Фигура 9).
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Фигура 9.

Що се отнася до разбирането на изискванията за курса, тяхната ангажираност към курса и ролята на организацията за обучение за осигуряване на необходимите ресурси за обучение, мненията се разделят между отговорите "Съгласен съм" и "Неутрален". Мненията относно ролята на социалните мрежи в образованието се разпределят между "Неутрален" и "Несъгласен". Това ясно
показва, че обучаемите не осъзнават потенциала на социалните мрежи за подпомагане и осигуряване на процеса на учене, подкрепа и осигуряване на обучение извън образователната институция
за насърчаване на неформалното обучение, за да се улесни комуникацията между обучаваните и
обучаващите.
Последната група от въпроси във втората анкета (от 33 до 44) определя степента на познаване
на стандартите ISO 31000 и ISO 27000 от анкетираните обучаеми. Отговорите на тази група от въпроси сочат осъзнаването от страна на респондентите за липсата на познания от областта на стандартизацията. Около 78% от анкетираните не са запознати или не използват в работа си стандарт ISO
31000, а респондентите отговорили с „Не“ на въпроса „Запознат ли сте с / използвате ли във вашата работа стандарт ISO / IEC 27001?“ са 80,5% (фигура 10).

Фигура 10.

Фигура 11.

Голям брой от отговорите на отворените въпроси:
 Как се дефинира според Вас понятието риск? (фигура 11),
 Какво за Вас е Управление на риска? (фигура 12) и
 Как се дефинира според Вас понятието информационна сигурност? (фигура 13)
 Знаете ли някаква стандартизация организации (международна, европейска, национална)
(фигура 14)?
са "Не знам", „Няма отговор", "Нямам идея","Не", което потвърждава извода за непознаване на
материята стандартизиране, направен от отговорите на въпросите с множествен избор.
Въпреки това обучаемите показват интерес към обучения по стандартизация като имат почти
еднакви предпочитания към всяка от предложените теми (фигура 15): Принципи на стандартизация; Предимства на стандартите; Използване на стандарти; Участие в стандартизацията; Разработване на стандарти; Стандарти и законодателство.
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Фигура 12.

Фигура 13.

Фигура 14.

Фигура 15.

Заключение
Идентифицирането и количественото определяне на конкретни рискове и след това
вземането на решение за управлението и минимизирането им са важни въпроси за всяка
бизнес организация, а управлението на сигурността на информацията е от особено важно
значение за нея. От това произтича доброто
познаване на целта и изискванията на дадена
система за управление на риска на базата на
принципите на ISO 31000, както и внедряването на система за управление сигурността на
информацията съгласно изискванията на стандарт ISO 27001. Проведеното изследване ясно
идентифицира липсата на необходимо ниво на
познания на обучаемите за управление на риска и информационна сигурност, както и липса
на по-задълбочени познания по съответните
стандарти. Голяма част от българското общество на практика не знае за конкретните ползи
от тези стандарти.
За да отговарят организациите на изискванията на стандартите ISO 31000 и ISO 27001се
налага необходимостта настоящите служители,
както и студенти и ученици, обучаващи се в
направленията икономика и информационни
технологии и компютърни науки, които са бъдещи експерти и мениджъри,да участват в
обучения за осведоменост по тези стандарти,
да познават стандартите и да имат умения и
ISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
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познания за тяхното прилагане в понататъшната им дейност.
Смесеното обучение като система на обучение и преподаване, която обединява мотивацията на традиционното преподаване в класната стая и гъвкавостта на електронното обучение се явява много удачен подход за обучение
по стандартизация. Моделът на един такъв
курс се състои от три основни компонента:
онлайн обучение, контрол над обучаващите се
и обучение в традиционна класна стая.
Въпреки наличието на много центрове за
професионално обучение, предлагащи дистанционни и онлайн курсове на обучение, анкетата сред преподавателите показа, че само около
55% от тях използват възможностите на ИКТ в
своята преподавателска дейност, докато 72%
се чувстват готови да се възползват от тези
възможностите в своята работа. Това налага
организиране на обучения на обучителите за
изграждане на умения за подбор на материали
за курс във виртуална среда, за създаване на
учебни материали за онлайн курс, за планиране на дейности във виртуална учебна среда, за
провеждане на онлайн обучение и за интегриране на елементи на електронното обучение в
традиционните курсове.
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Социални и медицински науки

Обучаващи технологии

КОНТЕКСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ
Александр А. БЕЗНОСЮК
CONTEXT TRAINING AT THE PREPARATION OF THE CONTEMPORARY TEACHER
Alexander A. BEZNOSIUK
ABSTRACT: The article analyzes the experience of introducing contextual learning. Being
initially in the activity position, students receive in contextual training an increasingly developed practice of using educational information as a means of regulating their own activities.
This ensures an organic entry of a young specialist into the profession, significantly shortens
the period of his objective and social adaptation in the workplace. To live and teach in a new
way, only together, the customer, the university and the student are able to prepare a specialist who will satisfy the realities of today and the future.
KEYWORDS: higher education, contextual training, university, profession, specialist
Источниками теории и технологий контекстного обучения являются, во-первых, теоретическое обобщение многообразного практического опыта инновационного обучения, вовторых, понимание смыслообразующего влияния предметного и социального контекстов
будущей профессиональной деятельности студента на процесс и результаты его учебной
деятельности, в-третьих, деятельностная теория усвоения социального опыта, развитая в
отечественной психологии и педагогике [1, с.
228].
В контекстном обучении выделены три базовые формы деятельности студентов и множество промежуточных, переходных от одной
базовой формы к другой.
К базовым относятся:
— учебная деятельность академического
типа, классическим примером которой является информационная лекция; здесь имеет место исключительно передача преподавателем
информации студентам. Однако уже на проблемной лекции или семинаре-дискуссии намечаются предметный и социальный контексты
будущей профессиональной деятельности:
моделируются действия специалистов, обсуждающих теоретические, противоречивые по
своей сути вопросы и проблемы;
— квазипрофессиональная деятельность,
моделирующая в аудиторных условиях и на
языке наук условия, содержание и динамику
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производства, отношения занятых в нем людей, как это имеет место, например, в деловой
игре и других игровых формах контекстного
обучения;
— учебно-профессиональная деятельность, где студент выполняет реальные исследовательские (УИРС, НИРС, подготовка и защита дипломной работы) или практические
(производственная практика) функции. Оставаясь учебной, работа студентов по своим целям, содержанию, формам и технологиям
оказывается фактически профессиональной
деятельностью; полученные ранее знания
выступают здесь ее ориентировочной основой.
На этом этапе завершается процесс трансформации учебной деятельности в профессиональную.
Находясь с самого начала в деятельностной позиции, студенты получают в контекстном обучении все более развитую практику
использования учебной информации в качестве функции средства регуляции собственной
деятельности. Это обеспечивает органичное
вхождение молодого специалиста в профессию, значительно сокращает период его предметной и социальной адаптации на производстве [1, с. 240].
Проблемная ситуация во всей ее предметной и социальной неоднозначности и противоречивости выступает в контекстном обучении
основной единицей его содержания. Если реISSN: 1311 2864, том 32 (2), 2017
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шение задач осуществляется студентами строго индивидуально, монологично, то разрешение проблемных ситуаций и проблем предполагает организацию диалогического общения и
межличностного взаимодействия, которые
выступают необходимыми условиями развития
мышления и других высших психических функций.
Вспомним классическое, постоянно цитируемое, но далеко не всегда реализуемое в образовательном процессе положение Л. С.
Выготского: «Всякая функция в культурном
развитии появляется на сцену дважды, в двух
планах, сперва — социальном, потом — психологическом, сперва между людьми как категория интерпсихическая, затем… как категория интрапсихическая» [2, с. 197–198].
Если и начинать подготовку специалистов
совместно с заказчиком, используя теорию
контекстного обучения, то схема «школа —
педвуз» идеальна, так как Министерство образования и науки есть одновременно и «потребитель», и «изготовитель».
На базе Кременецкой областной гуманитарно-педагогической академии им. Тараса
Шевченко проходил форум Ассоциации руководителей школ Украины, присутствовали директора школ из многих регионов Украины.
Выступая перед ними, я спросил, согласны ли
они во время обучения в вузе планировать,
готовить смену, не формально в виде практик,
а персонально учителя для своей школы? Все
поддержали идею.
Но сколько новаторских педагогических
идей было похоронено в прошлом! У нас не
очень хотят изменений, кивая на загруженность, финансирование и так далее.
Но эти идеи не совсем новы: еще в 1960-е
годы подготовкой в течение всего обучения
вместе с вузами занимались в КБ космических
кораблей С. П. Королева, а в наше время особенно активное участие в подготовке специалистов принимают заказчики европейских и
американских компаний, а они не привыкли
выбрасывать деньги на ветер.
Приведем пример новых подходов к обучению в Германии. В качестве успешной модели такого образования в Германии выступает так называемое двойное образование. Немецкая модель управления качеством образоISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
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вания включает две основные оценочные системы: 1) текущий мониторинг качества образования и 2) оценку «периода полураспада
знаний». На самом деле эта концепция, основанная на 35-летней истории успеха и тесной
интеграции теории и практики, перешла в
высшую форму получения образования. Эта
форма практического комплексного подхода
является отличной детерминантой трудоустройства: 80–90 % студентов получают постоянное место работы после окончания учебы. Одним из ярких представителей такой формы образования является университет Мангейма [3].
Университет Мангейма является первым
университетом кооперативного образования
(три месяца обучения в университете, три —
на предприятиях и в компаниях) и возглавляет
рейтинг престижных университетов Германии,
его выпускники становятся ведущими бизнесменами и представителями администрации в
регионе Баден-Вюртемберг. На успешную
концепцию кооперативного образования в
Мангейме нацелено более 2000 предприятий и
компаний, которые участвуют в процессе образования с практической стороны, направляя
своих сотрудников на обучение. Подытоживая
описанную выше систему образования, его
можно охарактеризовать следующим девизом:
«Из практики для практики» [3, с. 6–17].
Мы предлагаем (рис. 1) следующую модель контекстного обучения учителя.
Рассмотрим, что же изменяется в подготовке.
Совместно с руководителями школы, вузы
и на основе пожеланий студентов в будущем
работать в соответствующей школе, составляется индивидуальная программа подготовки, в
которой активное участие с первого дня принимают учителя школы (как в школе, так и на
некоторых практических занятиях в вузе). Таким образом школа наряду с вузами участвует
в подготовке своего будущего учителя.
В школе подготовкой учеников и особенно
методической подготовкой учителей, занимаются преподаватели вузов. Это не ново, в Узбекистане даже доктора наук, профессора 2–4
часа в неделю читают лекции в колледжах,
начальники цехов, мастера с предприятий проводят практические занятия со своими будущими сотрудниками.
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ученики

Преподаватели,
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВУЗ

Выпускник

Рис. 1. Модель подготовки учителя

Всего 2 часа в неделю дают преподавателю возможность не только научить чему-либо,
но и увидеть реалии школы (многие преподаватели педвузов далеки от сегодняшнего дня
школьной жизни), так же и учитель школы,
побывав на практических занятиях в вузе, не
только отдает, но и приобретает новые знания.
Студент старших курсов активно участвует в школьной жизни и, завершая обучение в
вузе, становится готовым учителем, знающим
коллектив школы, учеников, и мастером своего дела.
Главное в такой схеме — совместное желание, возможности ректора и профессорскопреподавательского состава вузов, директора и
учителей школ участвовать в этом процессе.
Живя и учась по-новому, только вместе,
заказчик, вуз и студент способны подготовить
специалиста, который будет удовлетворять
реалиям дня сегодняшнего и будущего.
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ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ
В ИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ
Пламен Г. МЪЦИНСКИ
INTERDISCIPLINARY APPROACH IN THE TRAINING OF STUDENTS
OF ENGINEERING SPECIALTIES
Plamen G. MATSINSKI
ABSTRACT: The emerging tendency of lowering student motivation to learning provokes
the demand for a new approach to conducting the learning process. This is logically associated with exploring and identifying the causes of the current state of the learning process. It
is a common fact that usually the reasons are sought in the process of teaching - the forms of
presentation of the educational content, the use of multimedia electronic means, etc. Thus, an
essential problem remains unnoticed: the disrupted natural connections between the different
subject areas. This problem is exacerbated by the lack of awareness of students' learning
needs. This article presents an approach for creating an interdisciplinary link between disciplines from the curriculum of the specialty "Computer Technologies in Mechanical Engineering". Applying this approach requires no changes in the training documentation but only a
teamwork of the lecturers involved in the project. The presented approach is related to the
creation of logical and associative relations between two different subject areas in the context of developing analytical thinking of students. This is also related to provoking an awareness of the need for learning.
KEYWORDS: interdisciplinary relationships, cognitive demand, training
1. Въведение
Революцията в развитието на информационните и комуникационни технологии открива
нови хоризонти в образователните технологии.
Пораждат се нови потребности в живота и
ежедневието на хората, свързани с тяхното
образоване и развитие. Наред с това се проявяват тенденции на спад във мотивацията за учене, породени от невъзможност на утвърдените
образователни технологии да покрият новите
потребности от учене. Новият тип общество –
без географски граници наречено информационното общество поставя сериозни въпроси по
отношение на смисъла от обучение в различни
предметни области. Традиционните подходи,
свързани с осъзнати, но само за създателите на
учебните планове и програми връзки между
изучаваните дисциплини, не отговарят на потребностите. Обучаемите в настоящето имат
необходимост от лично осъзнаване на междупредметните връзки, което да ги мотивира
по естествен път в процеса на тяхното развитие и израстване.
ISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
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В средата на информационна и технологична наситеност често стои въпроса: Как наличните мощни ресурси, могат да се използват
за решаване на поставения проблем?
Изследователи в областта на педагогическата психология определят повишаването на
мотивацията като ключов елемент за постигане
на успешно обучение [2, 4, 6]. Понятието мотивация в най-общ смисъл, се представя като
проява на насочена активност на личността.
Според [1] достигането на социално значимите мотиви до пълно осъзнаване е основна
задача пред обучаващите с цел появата на
стремеж към усвояване на нови знания. Осъзнаването на даден мотив от обучаемите и
превръщането му в мотив-цел има основна
роля за постигане на постоянство в процеса на
обучение. Това несъмнено поражда необходимост от създаване на подходящи средства –
методически, технически и др., които да компенсират недостатъците на традиционните
форми на обучение.
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Според психолозите съществуват две основни форми на познавателна потребност:
- Потребност от познание – чрез усвояване на готови знания
- Потребност от изследователска дейност
с цел получаване на нови знания.
Развиването на първата форма е заложено при съществуващото присъствено обучение – (урочно-класна форма, лекции и упражнения).
Впечатление прави, че обучаемите не осъзнават причинно-следствените връзки между
различните дисциплини в учебния план. Това
логично води до отклонение от общата цел:
изграждане на базова компетентност и перспективи към израстване и развитие. Овладяването
на учебното съдържание се превръща във формално изпълнение на учебния план и цел към
успешно завършване на годината. Получените
декларативни знания са нетрайни и неприложими в решаването на реални проблеми.
Втората форма на познавателна потребност
практически не може да намери своето приложение в традиционните подходи използвани в
обучението.
Очертава се тенденция на понижаване на
мотивацията, формализиране на процеса на
обучение, в резултат от изгубените логически
връзки между отделните учебни дисциплини в
курса на обучение.
Според [3,7], интердисциплинарните връзки
са основен фактор за развитието на познавателната активност на обучаемите. В основата на
този подход е изпълнението на дейности от
обучаемите в две различни предметни области.
Практически това означава, че за решаването на
задачите в едната предметна област, обучаемите трябва да използват знанията си от другата.
Обект на настоящото изследване е обучението във висшето образование и по-точно на
студентите по дисциплините от учебния план
на специалност „Компютърни технологии в
машиностроенето“ в ИПФ-Сливен – „Технология на машиностроенето“ и „Обектно ориентирано програмиране“
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2. Интердисциплинарна връзка между
учебните дисциплини "Технология на машиностроенето” и „Обектно ориентирано
програмиране“.
Дисциплините, обект на създаване на интердисциплинарна връзка се изучават в различни семестри от учебния план на посочената
специалност.
Възниква логичният въпрос: Защо „Обектно ориентирано програмиране“ участва в тази
интердисциплинарна връзка?
Краткият отговор на този въпрос е: „Ученето на програмиране променя мисленето“
Известни са три основни аргумента в подкрепа на тази позиция:
1. Задаване на правилния въпрос. Програмистите винаги задават въпрос, за да са сигурни дали напълно са разбрали проблема. Това е
критично за първата стъпка към ефективното
му решаване.
2. Стремеж към непрекъснато усъвършенстване и недопускане на излишни действия. За
програмистите често се казва, че са хора, които
не извършват излишни дейности – те винаги
търсят по-лесен и по-ефективен начин за да
решат даден проблем.
„Избрах да уча компютърни науки в
Stanford, защото исках образование, което ще
ме научи да мисля критично и решавам ефективно различни проблеми“ - Мариса Майер
„Писането на програми раздвижва ума и
му помага да мисли по-добре“ - Бил Гейтс
„Всеки трябва да знае как да програмира,
защото програмирането те учи как да мислиш“
- Стив Джобс
3. Абстрактно мислене и обособяване.
Програмистите винаги се опитват да видят
цялото решение, като мислят абстрактно. От
друга страна разделят проблема на части, като
се опитват да си представят как отделните части на една програма ще работят заедно, в контекста на получаване на желания краен резултат.
В дисциплината „Обектно ориентирано
програмиране“ студентите работят с един съвременен обектно-ориентиран език – Visual
Basic, в средата на Microsoft Visual Studio. Тази
среда предлага възможности за разработване
на приложни програмни продукти работещи
под Windows операционна система. ХарактеISSN: 1311 2864, том 32 (2), 2017
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ризира се с висока степен на интерактивност,
т. е. в процеса създаване на софтуерни приложения средата за разработка подсказва, йерархията на обектите, синтактични грешки и др.
Изучаването на тази дисциплина разбира
се няма за цел да подготви студентите за професионални програмисти, а преди всичко да
развие основните качества на аналитичното
мислене, приложими в професията „Инженер“.
Основна цел за създаване на тази интердисциплинарна връзка е осъзнаване и развитие
на познавателна потребност към получаване на
нови знания в областта на "Технология на машиностроенето”, преди изучаването на дисциплината по учебен план. Идеята за прилагането на този подход се състои в следното:
Решаване на практико-приложни задачи от
областта на „Технология на машиностроенето“, посредством създаване на програми в дисциплината „Обектно ориентирано програмиране“.
2.1. Дефиниране на условията. Методическо осигуряване.
Решаването на задачи, свързано с програмиране изисква самостоятелна работа по поставените проблеми и извършване на дейности
като:
- Анализ на изискванията, предявявани
към създаваното програмно осигуряване
- Определяне на спецификациите (предписанията)
- Проектиране
- Кодиране (програмиране)
- Настройка и тестване
Посочените дейности са насочени към изследване на приложната област, а разработването на програми е предпоставка за автоматизиране на изчислителните процеси при решаването на различни задачи. Тези дейности са
нетипични за традиционните форми на обучение, защото те реално се определят от друга
предметна област. Изпълнението им е свързано с осъзната познавателна потребност в стремежа към решаване на дадената задача.
Изпълнението на всяка от тези дейности зависи от изпълнението на други второстепенни,
които определят трети и т. н. Това дава основание за твърдението, че процесът на обучение
има ясно изразен системен характер. В този
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смисъл изграждането на интердисциплинарната връзка може да се определи като процес на
възстановяване на вътрешно системни връзки.
Развитието на разглеждания в настоящото
изследване подход, без да се правят промени в
учебните планове и програми е възможно в
регламентираната самостоятелна работа на
студентите (курсови задачи и проекти).
В настоящата статия е приложен пример
със задача от областта на „Технология на машиностроенето“, решаването на която се осъществява в курсовата работа по „Обектно ориентирано програмиране“. Избраната задача е с
широко практическо приложение: „Оптимално
разкрояване на заготовки от прътов материал“.
Примерът е заимстван от „Ръководство за лабораторни упражнения по технология на машиностроенето“ [5]. По условие е необходимо
определяне на най - малък брой пръти с даден
диаметър и стандартна дължина за разкрояването на заготовки за валове с различни дължини. Дадени са и производствените програми за
всеки от видовете заготовки.
Заданието за курсова работа в „Обектно
ориентирано програмиране“ може да се формулира както следва:
Да се напише програма за оптимално разкрояване на заготовки от прътов материал в
средата на Microsoft Visual Basic. Програмата
да предлага възможности за въвеждане на:
- стойности за стандартни дължина и
диаметър на заготовката във вида й преди разкрояване;
- дължини на заготовките след разкрояване;
- производствените програми.
Да се изчислява и визуализира оптимален план
за разкрояване на заготовките.
Етапът, свързан с анализ на изискванията
определя дейности свързани с формализирането на конкретната задача от областта на „Технология на машиностроенето“.
Под формализация на задачата следва да се
разбира, привеждането на условието й в логически свързана последователност от изисквания, очертаващи програмното решение.
Много често това изисква от студентите да
извършат дейности, повишаващи нивото на
техните знания и то в практико-приложен аспект.
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За решаване на задачи от този вид, чрез
програмиране е необходимо студентите да могат да:
1. разпознават
видовете
заготовки,
техните характеристики (стандартни размери),
необходими в процеса на разкрояване;
2. познават основните методи за
разкрояване, методиките за оптимизиране на
процеса
на
разкрояване,
както
и
математическото им описание;
3. познават основните изисквания за
дължина на остатъка при разкрояване за
обработка с различни видове машини.
Определянето на спецификациите (предписанията) предполага дефиниране на ограничителни условия и съставяне на математичния
модел.
Този етап от решаването на задачата с
програмиране е свързан с дейности по определяне на входните данни, дефиниране на изчислителните процедури, както и определяне на
начините за получаване на изходните резултати. Логично е изпълнението на тази дейност да
доведе до изпълнението на дейности, които
допълват познанията на студентите по отношение на математическото моделиране на поставения проблем и свеждането му до програмно решима задача. Изпълнението на т. нар.
спомагателни дейности безспорно не само ще
обогати познанията на студентите, но и ще
развие тяхната способност да решават инженерни задачи. Те ще се мотивират да търсят
решение на поставения проблем.
Проектирането е етап, който в същността
си е творческа дейност, за изпълнението на
която е от съществено значение развитието на
аналитично мислене. Разбира се това няма как
да се постигне с изпълнението на единичен
пример. Качественото изпълнение на предходните етапи е предпоставка за осъзнаване от
страна на студентите на необходимостта от
учене. Това от своя страна дава възможност за
повишаване на мотивацията и стъпка в развитието на аналитично мислене. За постигане на
тази цел очевидно не е достатъчно само стриктното изпълнение на изискуемите от учебните
планове и програми дейности. По този начин
се доказва необходимостта от прилагане на
подхода със създаване на интердисциплинарни
връзки.
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На етап проектиране се създават алгоритми за програмното решение на проблемите.
Разбира се разгледаните до тук етапи предполагат отвореният характер на целия процес.
Реализирането на програмно решение на даден
проблем има цикличен характер, който предполага връщане към предходен и/или предходни етапи.
Кодирането, което по същество е описанието на решението с програмен код е тясно
свързано с етапа проектиране, респ. с всички
предхождащи етапи. Той определя дейности
свързани с опознаване на средствата за реализация – програмни езици и среда за разработка.
Тези дейности са обект на разглеждане на дисциплината „Обектно ориентирано програмиране“.
Етапът свързан с настройка и тестване е
обратната връзка за всички описани до тук
етапи. Той е свързан с оценка на реализираното решение, като тук се включват както дейности свързани с проверка на работоспособността на програмното решение, така и на изпълнението на условията поставени от предметната област. От този етап са възможни
връщания към всеки от предходните етапи с
цел постигане на поставените цели.
ИЗВОДИ
1. Интердисциплинарната връзка между
разглежданите дисциплини е предпоставка за
повишаване на мотивацията на студентите.
2. Представянето на този подход е
предизвикателство за прилагането му и в други
предметни области с цел повишаване на
мотивацията за учене и развитие на
познавателна потребност в студентите.
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РОЛЯТА НА ОБРАТНАТА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ ВЪВ ВУ
Светослав Л. ЦЕКОВ, Любомир С. ЦЕКОВ
THE ROLE OF BACKGROUND INFORMATION BETWEEN STUDENTS AND TEACHERS
FOR OPTIMIZING THE CURRICULUM PHYSICAL EDUCATION PROCESS IN HEI
Svetoslav L. TSEKOV, Lyubomir S. TSEKOV
ABSTRACT: With the help of individual sports specialists in Physical Education and Sports
(FBI) departments, trainees need to develop driving habits and skills to accompany them
throughout their life. With the means of volleyball we have set the task of improving their motor culture and mastering the basic elements of this wonderful sport.
Although according to the curriculum of the Ministry of Education (MO), valleyball is being
studied in 7th grade, our tests to master the basic elements of the game show desperate results. All this necessitated the initial preparation of the basic elements of volleyball with the
newly admitted students and we traced the results of the training during the first school year.
Of particular concern is the fact that 22.2% of students I and II have in the last few years only one physical education week by economic considerations.
Simultaneously with the learning of the elements of the volleyball, we set the goal and to observe the impact of the training process on the functional status of the newly enrolled students during the 2016-2017 academic year and their attitude towards the educational process and the preparation by the leading lecturers. For the purpose at the end of the study
2017, we conducted an anonymous test with the trained students about their preferences and
the level of the educational process. The results will serve to optimize the work of the sports
specialists and to fully satisfy the interests of the students from the TU-Branch Plovdiv.
KEYWORDS: currrent culture, functional status, volleyball equipment, engineering
qualittes, feedback.
ВЪВЕДЕНИЕ
Двигателната култура е плод на многообразната човешка дейност, насочена към постигане на физическо съвършенство и проявлението му в обществената практика и ежедневието
на човека. Тя е част от общата човешка култура. Съпътства всички цивилизации – от Месопотамия, Египетската цивилизация, цивилизациите в древна Индия и Китай и така до наши
дни.
Редица научни изследвания показват по
безспорен начин , че целенасочената двигателна активност подобрява физическата, нервнопсихическата и функционалната годност на
организма. Тя е заложена необходимост, условие за развитие, усъвършенстване и здравословен начин на живот на човека.
Учебният процес по физическо възпитание
има за крайна цел развитие на двигателната
ISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
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култура на студента.Той трябва на базата на
предварителна подготовка в училище да бъде
въоръжен със запас от двигателни умения и
навици, който да използва в различни условия.Създаването на двигателната култура е
свързано и с развитие на двигателните и функционални възможности на трениращите.
Цел на настоящето изследване :
1. Изследване на моментните двигателни
възможности на новопостъпилите студенти в
ТУ-филиал Пловдив.
2. Създаване на методика за развитие на
физическа и техническа подготовка на студентите със средствата на волейбола.
3. Влияние на заниманията със средствата
на волейбола върху развитието на двигателнита култура на студентите от експерименталната група и отношението им към учебно – тренировъчния процес.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРИМЕНТА
1. Ранжиране на система от упражнения за
15 урока, за методологично обезпечаване
стуктурата на експерименталното изследване
2. Блок упражнения за загряване: „стречинг”, упражнения за бързина на придвижване,
подвижни игри за ловкост и емоционално разтоварване.
Функционално състояние на студентите
от ТУ-филиал Пловдив в края на 2016г. и
на прилагане на учебната експериментална
програма/юни 2017г./.
1. Функционално състояние:
Индекс на Руфие :
3а измерване на моментното функционално състояние на студентите от изследваните
групи използвахме теста ” Индекс на Руфие”.
Тази проба е подходяща за използване при
широк кръг спортисти.
Отлично
0%

33

Оценката е свързана със стойностите на
индекса
+ 0 и по малко – отличен
+ 0 – 5 – добро
+ 6 – 10 – задоволително
+ 11- 15 – слабо
+ над 15 - незадоволително
Потвърдиха се предварителните ни очаквания за незавидното функционално състояние
на студентите от неспециализираните групи.
Нито един от участвалите в теста студенти не
показа форма, отговаряща на изискванията за
оценки „отличен „. Преобладаващите оценки
са ”задоволителен”-18% , слабо”36% и” незадоволително” 36%..Особено незадоволително е
състоянието на групите студенти с спортни
занимания по физическо възпитание през седмица. /фиг.№3/.-„слабо”36% и „незадоволително” -64%.

Начало на експеримента
Незадоволително
36%

Добро
10%

Задоводително
18%
Слабо
36%

Фигура №1

Отлично
0%

В края на учебната програма

Незадоволително
47%

Добро
13%

Задоводително
7%
Слабо
33%

Фигура №2
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Физическо възпитание през седмица
Добро
0%

Задоводително
0%

Слабо
36%

Незадоволително
64%

Фигура №3
Понеже постигането на поставената цел представлява сърцевината на изследването, в хода на
нейната разработка е задължително да се подбере система от такива критерии – измерители, които методологично да обезпечат ефекта от провежданото изследване:
Резултати от проведените в началото на учебната 2016г. и пролетта на 2017г. тестове за
техническа п-ка:
2. Спортно-педагогически тестове:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Показатели
Подаване с две ръце отгоре с предвижване
Подаване с две ръце отдолу с предвижване
Подаване отгоре в цел
Подаване отдолу в цел
Забиване от зона №4 по диагонал
Забиване от зона№4 по права
Забиване от зона№2 по диагонал
Забиване от зона №2 по права
Начални удари в лява половина
Начални удари в дясна половина
Единична блокада от зона №2
Единична блокада от зона№4
Начален удар с отскок

Есен
Пролет
2016 г.-бр. 2017 г.-бр.
4/10
6/10
3/10
5/10
3/10
6/10
3/10
5/10
2/10
5/10
2/10
5/10
3/10
4/10
2/10
4/10
2/10
4/10
3/10
4/10
бр
няма
бр.
няма
2/10
4/10

Резултатите от тестовете показват добро усвояване на учебния материал и чувствително
подобряване на техническата подготовка на обучаваните студенти. Най добри са резултатите в усвояване на подаване с две ръце отгоре и забиване от зона№ 4 по посока на засилването.Повече внимание е необходимо да се отдели в обучението на сервис с отскок и забиване от
зона №2.
ISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

ISSN: 1311 2864, том 32 (2), 2017
Съюз на учените в България - клон Сливен

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 32 (2), 2017

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 32 (2), 2017

35

Примерни комплекси за техническа и общофизическа подготовка в уроците по волейбол в Іви курс.
Комплекс №1
Съдържание на заниманието
Дозировка
1. Упражнения за гъвкавост/стречинг за раменен пояс и горни крайници/.

15-20 мин.

2. Бързина на придвижване в игрището
а. спринтове от различни изходни положения.
в. тест за бързина на предвижване-24 м.,30 м.

15-20 мин.
20-25 мин.

3. Разучаване подаване с две ръце отгоре

25-30 мин.

4. Комплекс за сила на раменен пояс и горни крайници.
5. Упражнения за гъвкавост/ стречинг за раменен пояс и горни крайници/.
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АНКЕТНА КАРТА
І. Качество на преподаване
Отговорете с оценка /6 – 2/ на въпроса:
1. Поставя ясно и коректно изискванията към студентите
2. Стимулира ме да повишавам физическата си дееспособност.
3. Спомага за подобряване на знанията ми за ролята на физическото възпитание
и спорта.
4. Мотивира ме да овладявам новости, свързани с провеждането на занятия по
физическо възпитание.
5. Мотивира ме да посещавам занятията.
Демонстрира правилно техниката на упражненията.
Внушава ми самочувствие с професионализма си.
Подържа интерес към тематиката и съдържанието на занятията по ОФП.
Преподава систематично учебното съдържание.
Уважава моята индивидуалност
Има обективна оценка за моята физическа подготовка.
Поставя целите на обучението.
Поставя високи изисквания и критерии пред състезателите в отборите по спортно усъвършенстване.
Отнася се отговорно към подготовката на отборите на ТУ-филиал Пловдив.
Каква е Вашата оценка за качеството на наличната спортна база.
В края на учебната 2017г. си поставихме за
задача да проучим отношението на студентите
към провеждания учебен процес и качеството
на преподавания материал от преподавателите
по съответните спортове.Обобщената оценка
за преподавания материал е мн.добра/5.1/. Най
критични са оценките за работата на преподавателите с представителните отбори на института /3.8/ и качеството на спортната база/ 3.7/
по шестобалната система.
ИЗВОДИ
1. Експериментираната методика за обучение на студентите показва добри резултати в
повишаването на двигателната им култура и
усвояванета на елементите от спортната техника на волейболната игра.
2. Недостатъчния брой занимания през
седмицата /2по90мин/ определено не са достатъчни за чувствително подобряване на функционалното състояние на студентите.Особено
неблагоприятно се отразява съкращаването на
заниманията на някой учебни групи от 2 на
1през седмица.
3. Необходимо е подобряването на материалната база за спорт на студентите от ТУСофия –филиал Пловдив, за да отговори на
ISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
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5.0
5.0
5.03
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4.54
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4.94
4.8
3.8
4.2
3.7

необходимите изисквания за качество на учебния процес
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ЦЕННОСТИТЕ НА УЧЕЩИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Мария И. ВЪЛКОВА
THE BULGARIAN STUDENTS’ VALUES
Maria I. VALKOVA
ABSTRACT: As a major component of the personality structure, value orientations combine
both the theoretical-cognitive and the practical orientation of the personality, and the search
for correlations with other structural components - intellect, self-consciousness, ideals, interests, needs, motives, etc. The purpose of this empirical study is to identify the most preferred
values among students and to analyze the choice between terminal and instrumental values.
The research methodology is based on the theory of M. Rokeach. His test was adapted for the
purposes of the present study and instead of ranking the 36 values, students had to choose 10
which they considered to be the most important and necessary for them. The results are expected and outline some regularity in the values of the adolescents. The study includes a total
of 412 persons. The first three places occupy "health", "real friendship" and "freedom". The
choice of “health” with the highest percentage of respondents marks an important trend in
the development of our modern society - the ever-increasing appreciation of human life due
to its uniqueness, but also the ease with which it can be lost. The large percentage of choices
of values such as "true friendship", "freedom" and "confidence in yourself" can be explained
by the intensely ongoing process of individualization of the personality.
KEYWORDS: study, values, students.
Съвременното технологично общество
предлага безброй възможности за развитие на
личността. Животът на човек и неговата същност се определят до голяма степен от ценностите му и начинът на поведение продиктуван
от тях. Въпросът за ценностите е актуален и
дори е необходимо търсенето на отговори за
него да е продължителен и неспиращ процес.
В науката ценностите заемат специфично,
но и неопределено място. Тяхната класификация и типологизация е различна според избрания критерий за подредба. Най-често срещаната класификация изхожда от връзката между
„целите и средствата”, към които е насочена
активността на субекта и средствата, с помощта на които той ги достига. Американецът
Милтън Рокич /1973/ дели ценностите на: 1/
терминални и 2/ инструментални, макар че в
зависимост от редица фактори те могат взаимно да сменят своя статус.
Често използвана класификация на ценностните ориентации е тази, която ги съотнася
с различните водещи дейности, упражнявани
от индивида и тогава те се свързват с играта,
ISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
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ученето, общуването, труда и свободното време. И накрая, в зависимост от времето на възникване на едни или други нужди и потребности, както и от тяхното естество, чието
удовлетворяване тези ценности целят, тогава
се появява тяхното разграничаване на: 1/ биологични и 2/ социални ценности.
Отделните научни области в своите теоретико-емпирични изследвания проследяват влиянието и на различни фактори върху изграждането на ценностите и ценностните ориентации, проследяват тяхната динамика и специфика от гледна точка на възрастта и половата
принадлежност на изследваните лица, упражняваната от тях водеща дейност или професия,
на семейството и/или училището като социализираща среда, както и влиянието на неформални групи и движения, на различни организации, на средствата за масова информация, на
културата на съответния народ и нация.
Като главен компонент от структурата на
личността ценностните ориентации обединяват
в себе си както теоретико-познавателната, така
и практическата насоченост на личността, отISSN: 1311 2864, том 32 (2), 2017
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където следва и търсенето на корелации с други нейни структурни компоненти – интелект,
самосъзнание, идеали, интереси, потребности,
мотиви и др.
Целта на настоящото емпирично изследване е да се установи кои са най-предпочитаните
ценности сред учещите и да се направи анализ
на избора между терминални и инструментални ценности.
Използваната изследователска методика се
базира на теорията на М. Рокич. Тестът, създа-
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ден от изследователя, бе адаптиран за целите
на настоящото изследване, като в него се
включиха и двете групи ценности – терминални и инструментални. На участващите в изследването бе предложен пълният списък с 36
ценности – 18 терминални и 18 инструментални, но вместо да ги степенуват по важност и
ранжират, те трябваше да изберат само 10 от
тях, за които смятат, че са най-важни и необходими.

Таблица 1. Терминални и инструментални ценности според М. Рокич
Терминални ценности
Активен живот (пълнота и емоционална
наситеност в живота, изпълнен с вълнения;
проспериращ живот)
Истинско приятелство (близко общуване с
други хора, добри и верни приятели)
Жизнена мъдрост (зряло разбиране за живота, в разсъжденията)
Здраве (физическа и психическа устойчивост
на организма)
Равенство (братство, равни възможности за
всички)
Национална сигурност
(предпазване от външни посегателства)
Красота (красота на природата и
изкуството, преживяване на прекрасното)
Пълноценна любов (сексуална и духовна
интимност)
Материално обезпечен живот (живот лишен
от материални затруднения)
Обществено признание (уважение,
възхищение от другите хора в обществото)
Продуктивен живот (усещане за постижение,
ефективна дейност, максимално използване
на собствените възможности)
Развитие (постоянно усъвършенстване на
себе си)
Удоволствия (приятен и спокоен живот,
приятно прекарване на времето)
Свобода (независимост, свободен избор, самостоятелност)
Творчество (възможности за творческа дейISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

№

Инструментални ценности
Акуратен (чист, спретнат, подреден)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Високи изисквания (амбициозен,
с претенции, упорито работещ)
Възпитан (учтив, любезен, с добри маниери)
Ефективен в делата (способен, дръзновен
творчески, продуктивен в делата)
Жизнерадостен (с широко сърце, весел, чувство за намалена умора)
Изпълнителен (спазващ задълженията си,
уважаващ другите, дисциплиниран)
Независим (самостоятелен в делата и действията си)
Непримирим (защищаващ собствените
си възгледи, куражлия)
Образован (интелигентен, интелектуален,
рефлективен)
Отговорен (надежден, на когото може да се
разчита, имащ чувство за дълг)
Самоконтролиращ се (умерен, самодисциплиниран, сдържан)
Смел (решителен, отстояващ мнението си)
Рационален (последователен, логичен)

Волеви(отстояване на собственото мнение,
упоритост в постигането на целите)
15. Проявяващ търпимост (великодушен, готов
14.
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ност и изява)
да приеме извинението на другите)
Увереност в себе си (удовлетвореност от
Честен (искрен, истинен, правдивост)
собствената съдба, вътрешна хармония и
16.
непротиворечивост на идеите)
Сигурност в семейството (щастлив семеен
Чувствителен (любящ, нежен, загрижен, сен17.
живот, грижа за близките)
зитивен)
Щастие за другите (близко общуване с друИмащ широки възгледи (непредубеден, без
18.
гите хора, алтруизъм)
предразсъдъци)
Изследването включва общо 412 лица, които са ученици от 5 до 12 клас от ПХГ „Дамян Дамянов“ - гр. Сливен, XII ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен и студенти от I и II курс на ИПФ Сливен на Технически университет – гр. София. Невалидни са 18 анкетни карти, поради избор на
повече или по-малко от посочените 10 ценности. Целенасочено не беше направено разграничението между терминални и инструментални ценности, а изборът беше от общ списък с 36-те ценности на Рокич (Табл.1). Резултатите от анкетата са представени в Диаграма 1.
Здраве‐86,04%

100
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0

Истинско приятелство‐81,72%
Свобода‐62,18%
Сигурност в семейството‐55,84%
Възпитан‐55,08%
Честен‐51,01%
Активен живот‐45,68%
Образован‐45,68%
Развитие‐39,34%
Диаграма 1

Диаграмата показва процентното съотношение на всяка една от ценностите или процента учащи, които са предпочели съответната
ценност. Интересен е резултатът в разграничението между терминални и инструментални
ценности - от 10-те избрани 7 са терминални и
само 3 са инструментални. Предпочитанието
на терминалните ценности може да се обясни
със желанието за постигане на високи резултати. Впечатление прави изключително ниският
процентен избор на инструменталните ценности „ефективен в делата“ – 4,31 % и „имащ
широки възгледи“ – 4,57%. Поставени на последните две места в избора те потвърждават
хипотезата за предпочитание на крайните цели
пред средствата за постигането им.
Трябва да се отбележат сравнително близките резултати, дори равни, сред избираните
ISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
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Увереност в себе си‐37,05%

ценности в диаграмата. Това се наблюдава и
при други ценности от списъка: „равенство“ и
„щастие за другите“ имат по 20,30%; „акуратен“ и „изпълнителен“ по 16,5%; „житейска мъдрост“ и „красота“ по 23,86%.
Очаквано висок процент сред първите три
от най-предпочитаните ценности има „свободата“. Тя заема високо място в ценностната
йерархия на учащите, но като че ли им липсва,
а някои дори не са готови за нея. Свободата и
чувството за нея са част от процеса на индивидуализация на личността и търсенето на своето
място в социума. Началото на този процес и
основен пътеводител за личността в него е семейството. Доказателство за това е високият
процентен избор на ценноститe „сигурност в
семейството“
(55,83%)
и
„възпитан“
(55,08%).
ISSN: 1311 2864, том 32 (2), 2017
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Впечатление прави категоричността на заявеният избор изразена във високите процентни стойности на избраните ценности. Това говори за убеденост и сигурност в избора на
предпочитанията и е знак за устойчивост.
ИЗВОДИ
1. Изборът на терминални ценности отстъпва пред инструменталните с увеличаване на
възрастта, т.е. по-малките ученици избират
целите като ценност, а при по-големите ученици и студентите по важни са средствата за тяхното постигане.
2. Изборът на здравето с най-висок процент сред анкетираните бележи важна тенденция в развитието на съвременното ни общество
– все по високото оценяване на човешкия живот породено от неговата уникалност, неповторимост, но и лекотата, с която може да бъде
изгубен.
3. Големият процентен избор на ценности
като „истинско приятелство“, „свобода“ и
„увереност в себе си“ може да се обясни с интензивно протичащия процес на индивидуализация на личността.
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ МИРОВОЙ ИСТОРИИ
(ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ)
Галина П. ДОКАШЕНКО
CIVILIZATIONAL FOUNDATIONS OF THE WORLD HISTORY STUDY
(FROM EXPERIENCE OF HISTORY TEACHING IN HIGHER EDUCATION)
Galyna P. DOKASHENKO
ABSTRACT: The problems of new millennium showed the necessity of the rapid and correct
reacting on the changing terms of human existence. History that in opinion of ancient is the
teacher of life, changes the social function today, connecting the past, present and future.
Exactly specialists - historians can offer the variants of development of events. However
structure approach gives a valuable tool for development of such variants. Civilization approach is most optimal for the study of history and performing the function of prognosis,
therefore preparation of students - historians at higher school topically to build on his basis.
The paper discusses the main approaches to the restructuring of history teaching on the basis
of the civilizational approach. Analyzed the advantages of this approach, difficulties in its
implementation, and outlined its possible perspectives in middle and high school. Proposed
the curriculum of the University course “Civilizational Foundations of the World History”,
which is recommended for applicants of the second level of higher education – Master Degree. The curriculum defines the purpose and objectives of the course, basic topics, a list of
competences, which are formed and perfected in the course, for example to master the civilization hike of cognition of historical process and learn to apply him at the analysis of processes and phenomena of the past and contemporaneity; to make an integral scientific idea
about a place and role of great civilizations in history of humanity; to understand essence
and features of separate civilizations, playing the most meaningful role in public progress of
humanity.
Basic attention is spared to making of practical skills and abilities that will become basis of
future professional activity of today's students. Mastering possibility to execute the research
projects sent to the searches of ways of decision of problems of modern civilization will give
the students of this course.
KEYWORDS: the history of civilizations, the stages of civilizations’ development, students’
competences, the civilizational approach, the formation approach, of educational program
course.
Начало нового тысячелетия поставило перед человечеством ряд сложных проблем, таких как усиление террористических угроз,
«гибридные» войны (в водовороте одной из
них – на востоке Украины – оказалась и автор
данной статьи), глобальное потепление и другие. Найти решения данных проблемы предстоит представителям разных научных направлений, в том числе и историкам. Внимание к
истории как науке и учебной дисциплине постоянно усиливается. Пытаясь объяснить причины этого, известный немецкий историк Й.
Рюзен в работе «Новые пути исторического
ISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
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мышления» отметил синтезирующую и объединительную роль истории, соединяющей в
единое целое прошлое, современное и будущее
1
. Незнание истории и неумение извлечь уроки
исторического прошлого чаще всего приводят
к кризисам и падениям отдельных стран и целых цивилизаций.
1

Рюзен, Й. 2010. Нові шляхи історичного мислення
[пер. с нім.]. Львів : 39. (Издание подготовлено автором
специально для украинского читателя).
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В этих условиях еще большую актуальность приобретает проблема выбора критериев, методов, подходов к изучению истории. В
недавнем прошлом весь выбор сводился к интерпретации (менее или более удачной) фразы
о незыблемости марксистско-ленинской теории и формационном подходе к изложению
исторического прошлого. В центре исторических трактатов должны были быть классовые
критерии и социально-экономический детерминизм. Все, что не укладывалось в эту схему,
подвергалось критике. ХХ век обогатил историческую исследовательскую лабораторию
учением о цивилизациях, привнеся цивилизационный подход к изучению истории. Постоянно возрастает количество сторонников этого
подхода и среди историков, и политологов, и
культурологов и представителей других
направлений научного знания. Если до недавнего времени теоретические положения этого
подхода были изложены в работах его основателей и первых последователей А. Тойнби,
О. Шпенглера, Ф. Броделя и др., то в современной науке заинтересованность к цивилизационному подходу проявили и отечественные
украинские историки 2, и ряд современных
зарубежных исследователей 3. Попытку изложить свое видение этого подхода в преподавательской работе предприняла и автор данной
статьи 4 .
Господство на протяжении длительного
2

Алексєєв, Ю. ; Кравченко, Н.; Крижанівська, В. 2008.
Вступ до історії. Курс лекцій. К. : КСУ;Горєлов, М.;
Моця, О.; Рафальський, О. 2005. Цивілізаційна історія
України. К. : ТОВ УВПК «ЕксОБ»; Сич, О. 2008. Цивілізації в історії людства : конспект лекцій. Чернівці :
Рута; Павленко, Ю. 2001. Історія світової цивілізації.
Соціокультурний розвиток людства. К. : Либідь; Гончаревський, В. 2011. Цивілізаційний підхід до історії: сучасний історичний досвід (1991–2009). К. : Логос и др.
3

Смоленський, Н. 2007. Теория и методология истории.
М. : Академія; Черняк, Е. 1996. Цивилиография. Наука о
цивилизации. М. : Международные отношения; Топольський, Є. 2012. Як ми пишемо і розуміємо історію.
Таємниці історичної на рації (пер. з пол.). К. : «К.І.С.» и
др.
4

Докашенко, Г. 2012. Цивілізаційний підхід до викладання історії: за і проти. Сучасні напрямки викладання
гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія, 2: 71–72; Докашенко, Г. 2013. Основні аспекти висвітлення місця
України в світовій цивілізації. Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія, 3: 78–79.
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времени единственной марксистской формулы,
которое сменилось активным поиском оптимальной схемы исторического развития, привело к формированию нескольких подходов к
определению целей и задач в использовании
цивилизационного подхода к изучению исторического процесса. Автор предлагает программу
учебного курса «Цивилизационные основы мировой истории», который в соответствии с
учебным планом и образовательной программой подготовки соискателей второго уровня
высшего образования, предлагают слушателям
магистерской программы по специальности
«История». Предложить данную программу для
обсуждения на таком уважаемом научном форуме и стало целью данной публикации.
ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
«ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ
ОСНОВЫ
МИРОВОЙ ИСТОРИИ»
Цель преподавания дисциплины состоит в
определении основных закономерностей и
особенностей мирового цивилизационного
процесса, специфики отдельных цивилизаций,
углубленном изучении места и роли в истории
человечества наиболее значимых цивилизаций,
как существовавших ранее, так и продолжающих свое развитие сегодня.
Задачи курса:
- проведение компаративного анализа
формационного и цивилизационного подходов
к изучению исторического процесса;
- определение основных цивилизаций, их
характерных черт, этапов развития и перспектив существования;
- характеристика основных измерений
украинской истории в общецивилизационном
процессе;
- определение возможных вариантов
межцивилизационного диалога на современном этапе как перспективы развития человечества в целом.
В результате изучения курса студент должен приобрести следующие компетентности:
- овладеть базовым фактическим материалом и категориально - понятийным аппаратом
в сфере цивиологии;
- освоить цивилизационный поход познания исторического процесса и научиться
применять его при анализе процессов и явлений пришлого и современности;
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- составить целостное научное представление о месте и роли великих цивилизаций в
истории человечества;
- понимать сущность и особенности отдельных цивилизаций, сыгравших наиболее
значимую роль в общественном прогрессе человечества;
- ориентироваться в разнообразии цивилизационных концепций и подходов в современной зарубежной и отечественной науке.
- ориентироваться в разнообразии цивилизационных концепций и подходов в современной зарубежной и отечественной науке.
В соответствии с положениями образовательной программы студенты должны продемонстрировать знания:
- исторических процессов в цивилизационном измерении, основных фактов и явлений
отечественной истории в контексте европейской и мировой цивилизации;
- основных проблем современной цивиологии, классификации цивилизаций, отличий
цивилизационного и формационного подходов
к изучению истории;
- причинно-следственных связей фактов
и явлений прошлого, их взаимозависимость и
взаимодействие, влияние на современность;
- места и роли географического фактора в
истории цивилизаций вообще, истории Украины в частности;
- значения роли экономической, политической и этнической истории в общецивилизационном процессе;
- общин, особенные и единичные показатели развития украинской истории в цивилизационном измерении;
умения:
- экстраполировать исторические события в цивилизационном измерении на специальную область собственного исследования;
- определять, получать доступ, анализировать и объединять информацию из различных источников, документов, текстов для решения задач собственного исторического исследования;
- находить, отбирать, интерпретировать
значительный массив архивных и документальных материалов;
- использовать теоретические знания для
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проведения историографического анализа
научных трудов;
- самостоятельно составлять устные и
письменные сообщения на историческую тематику;
- свободно общаться и эффективно представлять исследовательские идеи перед профессиональной и непрофессиональной аудиторией, презентовать исследовательские идеи в
виде научных статей, докладов и сообщений
на конференциях.
Модуль 1. Теоретико-методологические
основы цивилизационного похода к изучению истории
Теоретические основы – научные труды
А. Тойнби, К. Ясперса, П. Сорокина,
С. Хангтингтона, Н. Я. Данилевского.
Понятие «цивилизация». Предмет, задачи и актуальность изучения истории цивилизаций. Семантика понятия «цивилизация».
Сущность цивилизационного и формационного подходов к изучения исторического процесса. Стадиальная и локальная теории цивилизационного измерения истории.
Первые цивилизации мира. Роль географического фактора в становлении первых цивилизаций. Основание и развитие географического детерминизма (Платон, Ш.Монтескье, Г.
Бокль).
Античная цивилизация. Полисная организация (структура) античного общества. Демократия в античном мире. Возникновение правового государства и формирование основ
гражданского общества. Рабство в античном
периоде. Характер общественного сознания в
античном обществе. Причины гибели античной цивилизации.
Византийская цивилизация. Византийская
цивилизация как синтез античной традиции и
ортодоксального христианства. Роль православия в становлении византийской цивилизации.
Место государства в жизни византийского общества, корпоративная структура византийского общества. Причины гибели византийской цивилизации и оценки ее историкокультурного наследия.
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Модуль 2. Цивилизации нового и новейшего времени.
Средневековая цивилизация как отрицание
античной и предпосылка цивилизации нового
времени (положение о медиевистическом мостике). Цивилизация средневековой Европы,
особенности и этапы ее становления. Роль
христианства в формировании цивилизации,
католицизм и католическая церковь в средневековом европейском обществе. Аграрный
характер средневекового общества и роль городов. Сословно-корпоративное устройство
общества. Человек в эпоху средневековья. Восток в период средневековья, особенности политической, экономической, духовной жизни
восточного общества. Кризис средневековой
цивилизации.
Западная цивилизация: этапы эволюции и
современное состояние. Условия и факторы
становления и формирования европейской цивилизации. Евроцентризм. Основные черты
европейской цивилизации. Кризис западной
цивилизации на рубеже ХІХ–ХХ вв. Фашизм и
коммунизм как альтернативные варианты западного образца. Курс на обновление западной цивилизации, ее цивилизационные характеристики в конце ХХ века.
Восточная цивилизация: этапы существования и современное состояние. Проблема модернизации: варианты модернизации. Взаимовлияние Запада и Востока в ретроспективе и
современности.
Цивилизационные парадигмы в истории
России. Особенности формирования Российской державы и цивилизации. Идеологические
основы российского общества. Этапы модернизации российского общества, их результаты
и последствия. Советское общество: новая цивилизация или цивилизационный тупик? Россия на рубеже ХХ–ХХІ вв.
Модуль 3. Цивилизационные измерения
украинской истории.
Социально-экономические, этнические и
культурные составляющие истории Украины.
Социально-экономическая история: основные
формы хозяйственной деятельности, проблемы
собственности, эволюция социальной структуры, проблема социальной защищенности.
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Этнополитические процессы. Проблемы
этногенезиса украинцев в мировом эволюционном развитии. Этнические процессы на
украинских землях на ранних этапах истории
Украины (Киевская и Галицко-Волынская
держава, литовско-польский период, Гетманщина). Формирование украинской нации в
ХІХ в.: особенности ее формирования в условиях отсутствия собственной государственности, национально-культурный подъем в контексте общеславянского освободительного
движения. Формирование украинской нации в
ХХ в.: объединительные политические, экономические и культурные процессы, роль мировых войн в развитии украинской нации, формирование современной территории Украины,
современные этнические процессы и проблемы.
Достижения и утраты украинской культуры. Ретроспективная, презентативная и перспективная функция исторического познания в
истории Украины.
Украинская государственность как фактор цивилизационного развития. Временные и
пространственные характеристики процесса
возникновения, смены и развития типов и
форм государства и права Украины. Становление государственности независимой Украины.
Современная Украина в мировом сообществе.
Украина в геополитическом конфликте начала
ХХІ в.
Модуль 4. Проблема межцивилизационного диалога и единой мировой цивилизации
Взаимодействие цивилизаций в исторической ретроспективе. Конфликт цивилизаций.
Взаимообогащение цивилизаций. Каналы
межцивилизационного обмена. Понятие «цивилизационный экспансии», ее формы и особенности на различных исторических этапах.
Межкультурное общение, его место и роль в
создании мировой цивилизации. Феномен
«культура (язык) – транслятор» в межцивилизационном обмене. Теоретические и практические проблемы становления планетарной (глобальной цивилизации). Глобальные проблемы
современности и пути их разрешения.
Работа над программой курса продолжается в аспекте определения методов и приемов
усвоения, закрепления и контроля знаний с
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учетом современных требований как формального, так и неформального образования.
Таким образом, проблемы развития мировой цивилизации, места и роли в ней отдельных стран остаются открытыми. По нашему
мнению, в основу ее разрешения следует отнести определение цивилизации как сложной
общественной системы с внутренним механизмом существования и развития. Касательно
истории Украины, важно вписать ее в общеславянскую, общеевропейскую историю, поскольку европейской страной она является
изначально. В связи с этим значительно возрастает роль специалиста-историка, степень
его ответственности. Этическое измерение
истории сегодня должно стать определяющим
и для научного работника, и для преподавателя
высшей школы, и для учителя средней школы.
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БЛОЧНАЯ ФОРМА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ АВТОНОМИИ СТУДЕНТОВ (НА МАТЕРИАЛАХ СПЕЦКУРСА “ПОВСЕДНЕВНАЯ
ЖИЗНЬ ЖЕНЩИН В ЛАГЕРЯХ ГУЛАГА В 1933-1953 ГГ.”)
Полина С. ОМЕЛЬЧЕНКО
A BLOCK SYSTEM OF FULFILLING TASKS AS A WAY OF ACTIVATION OF STUDENT'S
ACADEMIC AUTONOMY (ON THE MATERIALS OF THE SPECIAL COURSE “AN
EVERYDAY LIFE OF WOMEN IN GULAG CAMPS IN 1933-1953)”
Polina S. OMELCHENKO
ABSTRACT: Nowadays there is the transition to an information society in the world, which
raises the question of reformation of the educational system. The technologies of distance
learning in various fields of knowledge actively spread and develop. Historical science is no
exception and also introduces a distant form of education that offers even more opportunities
for its study. The study of this particular direction of historical science, like everyday life, is
important for post-Soviet countries, because it shows the level of democratization of social
life. The study of the totalitarian past in the future should help avoid repeating the tragic
events of that time. The author developed the main principles of the special course on the
topic of everyday life of women in the GULAG camps, which is provided for distance form of
learning. The general content of the competence of the course is determined, which explains
the importance of studying of women's camp experience, which is still not so popular among
researchers as men`s one. The chronological framework of the course, its subject, purpose
and tasks are indicated. A block system which consists of compulsory and additional tasks
and includes the control and evaluation criteria of knowledge has been developed to study
various aspects of the daily life of prisoners. Through these tasks students determine the cognitive value of the course and the relevance of its future development. The recommendations
for studying of the main historical sources and the corresponding references for independent
tasks, which form and improve the student`s academic autonomy that is actively implemented
in the field of higher education and becomes more and more significant, are given. It is determined that courses on the topic of everyday life are an important element in the study of
historical science, because students must understand that the course of history also depends
on the common man.
KEYWORDS: distance education; GULAG; history of everyday life; gender studies; evaluation criteria; academic autonomy.
Мировой процесс перехода к информационному обществу сопровождается реформированием системы образования. Дистанционные
технологии обучения, начиная с конца ХХ века, активно распространяются и развиваются,
делая разнообразным рынок образовательных
услуг. Быстрое развитие информационных и
телекоммуникационных технологий предоставляет много возможностей для исследователей различных отраслей знаний, где история
не является исключением.
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Сегодня свое место в истории должны
найти не только политические, экономические
проблемы, но и социальные составляющие
повседневности общества [10, c. 9]. Историческое знание можно доносить до сознания людей не только в обобщенном виде, но и с точки
зрения отдельно взятого человека [12, с. 10].
На самом деле, именно на фоне повседневности происходят политические события, разворачиваются личные судьбы людей, реализуются общественные проекты [11, с. 6].
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Исследование повседневной истории является признаком гуманизации и демократизации
историографического дискурса. Для постсоветских стран данная тематика является одной
из малоисследованных и требует изучения,
анализа и усвоения наработанной на Западе
теории и методологии, так как использование
ее оптики и инструментария в познании советского тоталитаризма является исключительно
необходимым [10, с.6].
Общий смысл компетентности, который
должен быть сформирован в результате изученного курса: “Повседневная жизнь женщин
в лагерях ГУЛАГа в 1933-1953 гг.” состоит в
осмыслении нравственного опыта прошлых
поколений, прошедших сталинские лагеря. В
данном случае – женщин, так как внимание к
их опыту среди исследователей гораздо меньше, чем к мужскому. Сейчас, когда для современной исторической науки открыты двери
для исследования тоталитарного прошлого
СССР, наша цель – изучить и осмыслить тот
опыт, чтобы преодолеть тоталитарное наследие и чтобы такие страницы истории больше
не были написаны в будущем.
Предметом изучения учебной дисциплины
является – женщина в ГУЛАГе в период 19331953 гг. Хронологические рамки с 1933 по
1953 года обусловлены тем, что с 1933 года
лагеря становятся опорой сталинской системы
и приобретают единые устоявшиеся формы.
Верхняя граница связана с завершением периода так называемого “расцвета” ГУЛАГа после смерти Иосифа Сталина. Начинаются массовые амнистии, после которых система постепенно реформируется. Этот период является пиком политических репрессий и за их массовостью, и по степени жестокости.
Целью данного курса является изучение
специфической повседневной жизни в системе
ГУЛАГ с помощью анализа различных аспектов повседневности его арестанток, заключенных по политическим обвинениям.
Для решения цели поставлены следующие
задачи:
- проанализировать историографию по
данной теме;
- на основе анализа источников (как официальных, так и из источников личного происхождения) исследовать быт арестанток в лагеISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
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ре, акцентируя внимание на условиях содержания, лагерном режиме и ежедневной работе;
- проанализировать человеческое измерение женского лагерного опыта и факторы, от
которых он зависел.
Блок 1. Работа с научной и справочной
литературой.
Задание 1. Написать библиографический
обзор, целью которого является выявление,
изучение и анализ историографической базы
данной темы.
Задание 2. Проанализировать историографию, определив общие и отличительные цели
исследований, выделив основные направления
изучения научной проблемы и ее ключевые
аспекты, которые исследовались учеными в
разные периоды.
Задание 3. С предоставленного тьютором
списка литературы к курсу (без источниковой
базы) выбрать основательный труд и составить
тезисы / план / аннотацию для наиболее полного усвоения материала.
Задание 4. Создание словаря терминов к
курсу. Как вариант, за основу может быть взят
“Справочник по ГУЛАГу” Ж. Росси [13]. Минимальное количество слов – 20.
Дополнительное задание 1. Продемонстрировать изменение гендерного состава заключенных в лагерях. Самостоятельно оформить данные в таблицу.
Дополнительное задание 2. Проанализировать состояние исследования гендерных аспектов лагерной повседневности.
Блок 2. Работа с источниками.
Для воссоздания истории повседневной
жизни в ГУЛАГе источники можно разделить
на следующие группы: 1) официальные документы; 2) источники личного происхождения
(эпистолярии, мемуары, биографии, дневники
и т.д.); 3) художественная литература; 4) визуальная документалистика (фильмы, фотографии) 5) устные показания. Каждая из этих
групп является репрезентативной для воспроизведения реалий советского тоталитарного
режима.
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Наиболее представительными для изучения повседневной жизни в условиях заключения являются ego-документы: воспоминания,
переписка, дневники, мемуарные свидетельства. С их помощью студенты могут узнать не
просто о быте (условиях труда, питании и т.д.)
арестанток, но и исследовать человеческое
измерение лагерного опыта, например, как
воспринимали женщины свое заключение, как
сопротивлялись системе, в чем находили силы
для выживания в лагере и т.д [8, с. 129]. Можно выявить психологические предпосылки и
регуляторы поведения женщин (типы реакций
на различные ситуации, представления о правильных и неправильных, разрешенных и неразрешенных поступках).
Одной из лучших и наиболее полных баз
данных с воспоминаниями, мемуарами и дневниками заключенных является “Воспоминания
о ГУЛАГе и их авторы” [2]. Также для выполнения заданий можно использовать фундаментальные труды, такие как: “ГУЛАГ: Паутина
большого террора” исследовательницы Э.
Эпплбом
[16];
“Архипелаг
ГУЛАГ”
А. Солженицына [14]. Для исследования официальных документов в сети Интернет есть
сборник документов: “ГУЛАГ (Главное управление лагерей) 1917-1960” [9].
Задание 1. Сравнить быт арестанток
(условия пребывания, ежедневный труд, рацион и санитарные нормы), который освещен в
официальных документах и в воспоминаниях
женщин. Официальные документы, деловая
переписка проливают свет на ту повседневность, которую должна была предоставлять
система ГУЛАГа, а женские же воспоминания
предоставят возможность проследить отклонения от официальных норм.
Задание 2. Исследовать, как женщины
проводили свое свободное время: охарактеризовать виды культурного досуга заключенных,
обращая внимание на наличие в лагере “Культурно-воспитательной части”, на отношение
лагерной администрации к нему, на типе лагеря и т.д.
Задание 3. Проанализировать, как женщины воспринимали свой статус “политического
заключенного”.
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Задание 4. Выделить способы выживания
женщин в лагерях, акцентируя внимание на
том, от чего они зависели и чем отличались от
мужских.
Блок 3. Визуализация знаний.
Задание 1. Работа с визуальными источниками. На основе анализа документальных кинолент о Акмолинском лагере женщин изменников Родины (“Мы будем жить” (2009) [5] и
“Дольше жизни” (2013) [4]) проанализировать
специфический опыт материнства в неволе, а
также реконструировать реалии повседневной
жизни в лагере данного типа.
Задание 2. Учебная экскурсия. Данный
вид учебной работы может эффективно использоваться для организации самостоятельной работы студентов. В эпоху информационных технологий это возможно и при дистанционной форме обучения. Студентам будет предложено несколько музеев: “Территория террора” г. Львов [15], Виртуальный музей ГУЛАГа
г. Санкт-Петербург [6], музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма “Алжир” г. Астана [1].
Для лучшего выполнения задания тьютор должен провести предварительную онлайн-беседу
о месте и цели экскурсии. После этого можно
отправлять задание: написать обзорный доклад
об одном из музеев (с последующим коллективным обсуждением в виде дискуссии или
форума); написать подробный письменный
отчет и подготовить вопросы, требующие особого разъяснения; написать письменную работу в виде эссе, где сравнить в музеях степень
информационной наполненности о мужской и
женской повседневности (здесь не учитывать
музейно-мемориальный комплекс “АЛЖИР”).
Также возможна работа в группах, например,
осуществление группового проекта на тему:
“Уникальные музейные экспонаты, посвященные повседневной жизни женщин в лагерях
ГУЛАГа”. Данный проект может быть оформлен как мини-выставка фотографий и рисунков
с историческими справками и комментариями,
выполненными в программе “PowerPoint”. Работа в группе позволит повысить интерес к
заданию, увеличить мотивацию и познавательную активность [3, с. 274].
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Дополнительное задание 1. Анализируя
мужские и женские ego-докуенты, проследить
гендерную специфику женских воспоминаний.
Например, в форме эссе сравнить темы, которые подробно описывают мужчины, а какие
женщины или в форме развернутого плана выделить акценты повседневной жизни в лагерях,
на которые женщины обращают особое внимание.
Дополнительное задание 2. Написать доклад про познавательную ценность изучения
повседневности женщин в лагерях ГУЛАГа.
Блок 4. Итоговый.
Контроль знаний является важным и необходимым элементом как очной, так и дистанционной формы учебного процесса. Контрольная подсистема любого курса проектируется
так, что каждая тема должна быть педагогически и методически завершена, а именно: чтобы
студент прошел через полный цикл процесса
усвоения [3, с. 259]. В общем, для дистанционного обучения такая система, контроля как
тестирование, разработана наиболее полно и
четко [3, с. 244]. По нашему мнению, для –
истории повседневности данный вид контроля
(неважно, текущий он, рубежный или итоговый) не является наилучшим.
Для каждой темы может использоваться
интерактивный тип взаимодействия, такой как
семинар. В формате дискуссии во время видеоконференции он будет служить текущим
контролем. Для рубежного контроля можно
использовать контрольное эссе (2-3 страницы).
Например, на тему телесности и сексуальности
в неволе. Также возможен вариант создания и
ведения собственного форума с самостоятельно выбранной темой (согласованной с преподавателем). Итоговый контроль может быть в
виде эссе (но при условии, что рубежный –
нет) на самостоятельно избранную тему (6-7
страниц), также согласованную с преподавателем. Например: “Участие женщин в Норильском и Кенгирском восстаниях”. При наличии
значительного количества дополнительных
задач в плане курса оценка может быть выставленапо рейтингу. Еще одним вариантом
будет написание рецензии на материал который предлагает преподаватель. Например, рецензия на раздел “Карательная политика в отISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
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ношении женщин и детей в эпоху большого
террора (1937-1938 гг.)” с научной работы Татьяны Вронской “Усмирение страхом: семейное заложничество в карательной практике
советской власти (1917-1953 гг)” [7].
Важным фактором в обучении является
оценка работы студентов, которую определяют
такие основные критерии: высокий уровень
аргументации; основательное содержательное
наполнение; четкая последовательность и логичность изложения материала; полнота выводов; привлечение актуальной научной литературы; обработка большого количества исторических источников.
В своих работах студенты должны знать и
понимать основные закономерности и особенности исторического процесса, определять
причинно-следственные связи, толерантно относится к противоположным точкам зрения,
обнаруживать расхождения в позициях, критически оценивает историческую информацию,
быть готовым на историческом материале
определить проблемы современной отечественной истории и перспективы ее развития.
Также не стоит забывать о мониторинге
дистанционного курса. Кроме основных форм
мониторинга (анкетирование, тестирование и
т.д.) [3, с. 224], в данном случае можно было
бы предложить студентам круглый стол, не
только для анализа проведенной над курсом
работы, но и для того, чтобы они могли предложить свои идеи для усовершенствования
курса. Умело подобранный мониторинг поможет тьютору не только проконтролировать ход
учебной деятельности студентов, но и отследить внутригрупповую динамику и определить
педагогическую оценку курса в целом и в будущем (при необходимости) усовершенствовать курс [3, с. 224].
Тенденция историков к изучению повседневной жизни людей ярко доказывает, что
ход истории зависим не только от политики,
экономики и воли отдельных людей, но и от
правомерного голоса “маленького рядового
человека”.
Обращение к истории повседневности
вполне оправданно и необходимо на современном этапе развития исторической науки.
На примере изучения женского опыта жизни в
лагерях ГУЛАГа можем утверждать, что буISSN: 1311 2864, том 32 (2), 2017
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дущая разработка таких дистанционных курсов возможна и необходима. Важно то, что
данное направление привлечекает гендерную
тематику, которая постепенно сочетается с
другими историческими дисциплинами. Успех
таких курсов будет зависеть от синтеза наработанного опыта по исследованию истории
повседневности и гендера и новаторских подходов к их изучению, которые в дальнейшем
будут внедрены в дистанционную форму обучения.
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МЕТОДЪТ НА ПРОЕКТИТЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА
КУЛТУРА НА УЧАЩИТЕ СЕ
Светла Н. ДЯКОВСКА
THE METHOD OF THE PROJECTS AS A MEANS OF FORMING OF PUPILS` ECOLOGICAL STANDARDS
Svetla N. DYAKOVSKA
ABSTRACT: The work discloses the modern comprehension of the didactic concept of the
project method; adoption pupils` ecological standards formation corresponding to the modern standard of ecological thinking; development of experience of ecologically- oriented and
practical activity in life experiences. The article offers the passport of the project, its methodological support, as well as an implementation plan for the project and the results, some
intermediary conclusions of the stages 1 and 2 of the project
KEYWORDS: project activity, stages of design activity, ecological standards, ecological
formation, ecological consciousness, relation to the nature
УВОД
Един от критериите за степента на цивилизованост на обществото е нивото на неговата
екологична култура. Именно ниското ниво на
екологичната култура е една от основните
причини за усложнената екологична ситуация
и изтощаването на природните ресурси на
Земята. Като един от решаващите фактори за
хармонизацията на отношенията Човек - Природа тя придобива все по-голяма актуалност в
настоящия момент. Екологичното образование
и възпитание, чиято цел е формирането на
дълбоки и трайни екологични знания играе
първостепенна роля в този процес.
Екологичното възпитание е неделима част
от нравственото възпитание на личността. Основната му задача е не просто усвояване на
основни екологични знания, а формирането и
развитие на екологично съзнание, екологично
поведение, екологична култура и активна жизнена позиция и екологична отговорност по
въпроси, свързани със защитата и подобряване
на околната среда.
Формирането на екологична култура е
дейност, насочена към овладяване на система
знания
за взаимодействието обществоприрода, изработването на екологична ценностна ориентация, нравствени норми и правила
на поведение към околната среда, както и навици и умения за опазването й.
ISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
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Съчетаването на различни форми и видове
дейности за формиране на екологични ценности към околната среда, в които се включват
учащите се, обуславя ефективността на екологичното възпитание. В настоящия момент основната функция на преподавателя е не само
да бъде източник на знания, а по-скоро да организира самия процес на познание, създавайки творческа атмосфера в процеса на обучение.
Един интересен метод на организация на
екологичната дейност на учащите се е методът
на проектите. Тази форма на обучение отговаря на актуалните задачи на методиката, дидактиката, педагогиката и психологията за активизиране на учебния процес. Чрез проектната
дейност учащите се и преподавателят се
включват активно в процеса на екологичното
възпитание и се стимулира комплексния подход при решаването на екологични задачи.
ИЗЛОЖЕНИЕ
В настоящия момент в обучението широко
разпространение получава метода на проектите, като един от основните съвременни активни иновационни методи. Същността на метода
на проектите, неговата дидактическа роля се
състои в това, че той дава възможност проблемът да се разглежда в неговото развитие, да се
разгледа от всички гледни точки, привличайки
знания и информация от различни области,
ISSN: 1311 2864, том 32 (2), 2017
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прилагане на получените резултати в реален
продукт на дейността на обучаемите, решавайки по този начин проблема или показвайки
възможен изход от проблемна ситуация. Приложението на резултатите, получени от изследването, търсенето на решение на поставения проблем в конкретна практическа дейност,
в създаването на конкретен „продукт”, дава
възможност на учащите се да осмислят значението на теоретичните си знания, формира у
тях способност за решаване на възникналите
проблемни ситуации. При съвременното изучаване на проектния метод винаги се предполага наличието на проблем. За интелектуалното развитието на човека е необходимо не просто да изпълняват интересни за него дейности, а
дейности които да стимулират неговото мислене. Затова е необходимо затруднение, проблем, като трябва да се обърне внимание на социално и практически значими проблеми. По
своята същност методът на проектите винаги е
прагматичен. При него не само се изследва
даден проблем, не просто се търси път за неговото решаване, а и начин за практическа реализация на получените резултати в една или
друга дейност на учащите се. Те трябва да
осъзнаят как и къде могат да използват получените за решаването на проблема знания, както и да аргументират своето решение; да изучат различни похвати за решаването на проблема и различни гледни точки.
Именно съотношението между проблема и
практическата реализация на получените при
решението му резултати правят метода на проектите толкова привлекателен за системата на
образованието. За да определим колко продуктивен е той в областта на реализация на поставените цели ще определим какво се разбира
под компетентност в областта на решаване на
проблем.
Според Международната програма за
оценка на образователните постижения на
учащите се PISA, “това е способност на учащите се да използват познавателните си умения за решаване на междупредметни реални
проблеми, когато начина на решаване не може
да се определи от пръв поглед. Уменията,
необходими за решаване на проблема се формират в различни учебни облсти, а не само в
рамките на една от тях - математическа, естесISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
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твено-научна или четене” (PISA,2003).
Организацията на проектната дейност
изисква от преподавателя определена подготовка. При използването на метода на проектите важен момент е определянето на проблема, лежащ в основата на проектната дейност.
Той не трябва да се поставя от учителя в готов
вид. Чрез проблемна ситуация, с помощта на
различни нагледни средства и похвати преподавателят подтиква учащите се към самостоятелно формулиране на проблема и хипотезата
за неговото решаване. При това проблемната
ситуация отразява реалната действителност, а
не се взема от учебника.
Проблемът може да бъде представен в явен
или неявен вид в проблемната ситуация. Това
се определя от готовността на учащите се за
откриване и формулиране на проблема. Известно е, че са определени четири нива на проблемност в зависимост от степента на формираност на самостоятелна мисловна дейност на
учащите се. На първите три нива те се подготвят за проектната дейност, тъй като тя се осъществява на четвърто ниво.
Общите умения, необходими за решаване
на проблем, формулирани от специалистите на
международното изследване на образователните постижения PISA са:
Разбиране на проблема - използване на
знания и умения за разбиране на информация,
представена във вид на текст, диаграми, схеми,
формули, таблици или съчетаване на информация от различни източници.
Характеризиране на проблема - определяне на променливите в проблема и съществуващите между тях връзки, критична оценка на
информацията, издигане на хипотези.
Представяне на проблема - представяне на
информацията в подходящо разработена форма, преминаване от една форма на представяне
в друга.
Решаване на проблема - вземане на решения в съответствие с условията на поставения
проблем, анализ на системата и планиране на
задачите за постигане на поставените цели.
Обсъждане на решението - изследване и
оценяване на полученото решение, търсене на
допълнителна информация при необходимост.
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Представяне решението на проблема избор на формата на представяне на получения
резултат и разбираемо за другите представяне
(Полат, 2010).
Методът на проектите се използва в
образованието преди всичко за:
- да научи обучаемите на самостоятелно,
критично мислене, на умения за работа с научна информация;
- да ги научи да разсъждават, да правят
обосновании изводи на базата на известни
факти или научни закономерности;
- да ги научи да прилагат самостоятелно
аргументирани решения;
- да ги научи да работят в екип, изпълнявайки различни роли (Полат, 2010).
Основни изисквания при използването на
метода на проектите са:
- наличие на важен в изследователски и
творчески план проблем за решаването на който са необходими интегрирани знания или изследователски търсения;
- предполагаемите резултати да притежават практическа, теоретична и познавателна
значимост;
- самостоятелна дейност на учащите се по
техните индивидуални или групови изследователски и творчески задачи;
- структуриране на съдържателната част на
проекта, като се дават указания за всеки етап
от проектната дейност;
- приложение на изследователски методи,
които осигуряват определена последователност в самостоятелната дейност на учащите се:
самостоятелно формулиране на проблема и
начините за неговото решаване; обсъждане на
възможни методи за изследване; търсене на
информация, творчески решения; издигане на
хипотези; набелязване начините за оформяне
на окончателните резултати от изследването,
т.е. създаване на крайния продукт; обсъждане,
анализ и систематизация на получените резултати; оформяне и представяне на резултатите
от изследването; изводи и набелязване на нови
проблеми за по- нататъшното развитие на изследването.
Методът на проектите е съвместна дейност
на преподавателя и учащите се, която е насочена към търсене на решение на възникналите
проблемни ситуации. За преподавателя учебISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
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ният проект е дидактическо средство за обучение и възпитание, което позволява усвояването
на специфични умения и навици за проектна
дейност: планиране на дейността, изследователска и творческа дейност, работа с научна
информация, практическо приложение на усвоените научни знания, анализ, презентация.
За учащите се проектът е дейност, насочена
към решаването на формулиран от самите тях
проблем, която дава възможност за максимално развитие на творческия им потенциал, позволява да проявят своята индивидуалност и да
представят публично получените резултати.
Само ако взаимоотношенията „учител - ученик” имат характер на сътрудничество проектната дейност ще има продуктивен характер.
Предметите от естественно- научния цикъл
са насочени към възпитаване у учащите се отговорно отношение към околната среда, овладяване на екосистемен познавателен модел и
приложението му за целите на прогнозиране на
екологичните рискове за здравето на хората,
безопасноста на живота на планетата, качествата на околнта среда. Изучаваните в часовете
по учебния предмет «Човекът и природата»
природни обекти, явления и закони, основните
направления на научно-техническия прогрес
трябва да се разглеждат по отношение на свързните с тях екологични проблеми.
Методът на проектите може да се използва
при организацията на учебната дейност по
учебния предмет «Човекът и природата». Екологичните проекти са насочени към взаимодействието с околната среда, нейното опазване
и възстановавяне. При тях еколочно ориентираната дейност се явява основно съдържание
на творческия процес на разработването и реализирането на проекта. Това позволява да се
реализират принципите на екологичното образование и да се достигнат оптимални резултати
в учебно- възпитателния процес.
Екологичното образование започва със запознаването с обектите от най- близкото обкръжение, с които човек се сблъсква всеки ден.
Поради тази причина в обучението по учебния
предмет «Човекът и природата» сме избрали
изучаван обект в изследователските проекти
да бъдат някои от основните природни ресурси: въздух, вода, енергия.
ISSN: 1311 2864, том 32 (2), 2017
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Ще разгледаме примери за екологични
проекти, предназначении за обучението по
«Човекът и природата», чието изпълнение
предизвиква полезни дискуссии и дава възможност на учащите се да вникнат в кръг от
проблеми, обогатяващи представите им за
природата.

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 32 (2), 2017

55

Изследователският проект “Водатаизточник на живот“ е насочен към организиране на проектна дейност на учащите се за
екологичото им развитие.
Разработен е план на проекта и план на мероприятията за неговата рализация. Планът на
проекта е предтсвен в таблица 1, а паспортът
на проекта е представен в таблица 2.

Особенности на проекта
Вид на проекта
По преобладаща дейност
Изследователски
По продължителност
Дългосрочен
По съдържание
Междупредметен
По брой участници
Групов
Таблица 1. План на проекта “Водата- източник на живот“
Автор на проекта
Ръководител на проекта
Име на проекта
Предметна област
Цел на проекта

Водата- източник на живот
Естествознание - Екология (Човекът и природата)
Изучаване свойствата на водата като безценен природен
ресурс и приложението им в живота. Разкриване основните фактории за замърсяване на водата и мерките по
опазване на нейната чистота.
Задачи на проекта
Формиране на представи за разнообразните състояния на
вота в природата и за значенито й в живота на човека и
природата; осмисляне на зависимостта на състоянието на
водата от температурата, описване причините за замърсяване на водоемите, запознаване с мерките за защита на
водоемите от замърсяване, доказване необходимостта от
отговорно отношение към водата.
Обект на изучаване
Водата - източник на живот
Предмет на изучаване
Свойства на водата и начините да защитим чистотата й
Хипотеза
Човекът неразумно използва водата и я замърсява. Замърсяването на водоемие е опасно за всичко живо, замърсената вода е вредна за живота на човека. Водата е
едно от главните богатства на Земята и всеки човек трябва да пази водата чиста.
Методи на изследване
Проучване на литературни източници, анализ, сранение,
обобщение, наблюдение, опит, експеримент, измерване
Срок на реализация
Един месец
Място на реализация
Училище и вкъщи
Предполагаеми резултати
Изучаване свойствата на водата и значението й в природата; формиране основите на екологичната култура на
учащите се, на изследователско поведение, позвателна и
творческа активност на учащите се, отговорно отношение
към водата като природен ресурс, усвояване на елементарни правила за рационално природоползване
План за работа по проекта
1. Избор на тема, формулиране на целите
2. Формулировка на задачите, издигане на хипотеза, плаISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
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ниране на дейността в групата и уточнаване на индивидуалните задачи
3. Събиране и обработка на информация, провеждане на
наблюдения и експерименти, подготовка на продукта
4. Анализ на извършената работа, презентация на проекта
Презентация на проекта, оборудване за опитите, рисунки
“Портрет на водата“ “и Кръговрат на водата“
Презентация

Таблица 2. Паспорт на проекта “Водата- източник на живот“
Практико- ориентиран проект “Чист въздух за всички”
Особенности на проекта
По преобладаща дейност
По продължителност
По съдържание
По брой участници

Вид на проекта
Практико- орирнтиран
Дългосрочен
Междупредметен
Малки групи

Таблица 3. План на проекта “Чист въздух за всички“
Цел на проекта: Установяване причините и нивото на за мърсяване на въздуха в различни райони от страната.
Задачи:
- изучаване свойствата на въздуха и приложението им от човека в живота, значението му за
здравето на човека;
- намиране на методики за изучаване нивото на замърсяване на въздуха;
- разкриване на начини за запазване чистотата на въздуха ;
- създаване на брошури за охрана на въздуха;
- провеждане на акция “ Да запазим въздуха чист“
Обект на изследване - въздуха
Предмет на изследване- запазване чистотата на въздуха
Хипотеза - Предполагаме, че всеки може да помогне да направим въздуха по-чист.
Излседователски проект “Електричество и екология”
Особенности на проекта
По преобладаща дейност
По продължителност
По съдържание
По брой участници

Вид на проекта
Информационен
Краткосрочен
Междупредметен
Малки групи

Таблица 4. План на проекта “Електричесто и екология”
Цел на проекта: Задълбочаване знанията на учащите се за физичните основи на производството на различните видове електроцентрали, предимствата и недостатъците им в екологично отношение. Активизиране на познавателната активност на учащите се при анализа на събраната от
литературните източници информация, формиране на комуникативни умения.
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Задачи:
- Разкриване на проблемите, свързани със начините за получаване електрическа енергия, както и проблемите и перспективите, възникващи при строителството и експлоатацията на различните видове електроцентрали.
- Осъзнаване на факрта, че екологичните проблеми свързани с производството на електроенергия имат глобален характер;
- Намиране на алтернативни начини за намаляване на вредните екологични въздействия при
производството на електоенергия. Разкриване пътя за решаването на този проблем.
- Задълбочаване знанията на учащите се по проблеми, свързани със замърсяването на атмосферата;
- Формиране у учащите на активна жизненна позиция по отношение на замърсяването на
околната среда;
Обект на изследване- електрическата енергия
Предмет на изследване- екологичните пробелми, свързани с получаването на електоенергия
Хипотеза - Електроенергията не нася вреда на околната среда. Без нея е немислим съвременния свят, но екологичните проблеми, свързани с производството й имат глобален характер. Те
могат да бъдат решении чрез използването на други източници на енергия: слънчеваенергия,
енергия на вятъра, геотерманла енергия, енергия на прилива, на биомасса и други.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чрез използването на метода на проектите
се постигат следните резултати:
- Всеки ученик може да покаже индивидуалните си възможности, да се изяви като творческа личност;
- Всеки ученик сам избира темата на своя
проект, в рамките на общото направление, което спомага за създаването на ситуация на успеха при изпълнението на проекта;
- Учащите се придобиват новите знания на
принципа на проблемното обучение, развиване
на умения за поставяне на проблеми, намиране
пътя за решаването им, планиране на самостоятелната дейност;
- Формиране на система от знания в областта на екологията, учащите се осъзнават
единството Човек- Природа;
- Учащите се формират отговорно отношение към природните ресурси и усвояват елементарни правила на рационално природоползване;
- Прилагане в практиката на знанията,
уменията и навиците, придобити при осъществяването на проектната дейност.
За ефективността от използването на метода на проектите в екологичното образование
можем да съдим по практическата значимост
на проектната дейност и умението за прилагането на проекта в живота.
ISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
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МЕТОДЪТ НА ПРОЕКТИТЕ КАТО ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
Светла Н. ДЯКОВСКА
THE METHOD OF THE PROJECTS AS A PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AND POSSIBILITIES FOR ITS APPLICATION IN THE PHYSICS TRAINING
Svetla N. DYAKOVSKA
ABSTRACT: The work discloses the modern comprehension of the didactic concept of “the
project method”. An analysis is made of the approaches to study the structure of this technology. Work on the project contributes to the development of meaningful learning critical
thinking of students, and increases the motivation for teaching. This pedagogical technology
develops the skills of self- presentation and the ability to communicate.
KEYWORDS: the project method, project activity of pupils, intellectual and creative abilities
of pupils, informative interest, motivation, physics projects, work in a mini- group.
УВОД
В съвременното, динамично развиващо се
информационно общество нараства нуждата не
толкова от знания, отколкото от умения за самостоятелното им набиране и приложение в
различни конкретни ситуации. В настоящия
момент училището изисква методи на обучението, които да:
- формират активна, самостоятелна позиция на учащите се в процеса на обучение;
- да развиват изследователски умения, навици и познавателни интереси у учащите се;
- да реализират принципа за връзка на обучението с живота.
Един от методите, които спомагат за развитието на творческите възможности на учащите се е методът на проектите.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Съществуват различни определения за понятието метод на проектите. Е.С.Полат,
И.Чечель го определят като педагогическа
технология, А.Н.Щукин като метод на обучение, a според З.Х.Ботамева това е начин на
организиране на самостоятелната дейност на
учащите се.
Проектът е форма на образование, максимално близка до практиката, това е сливане на
теорията и практиката. Тя предполага активна
изследователска и творческа дейност, насочена
не само към поставянето на определена умствена задача, но и към практическото й решаване.
Проектна дейност преди всичко създава
ISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
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атмосфера, стимулираща появата на нови идеи
и мнения. Тя позволява такава организация на
учебния процес, при която чрез поставянето на
проблеми се активизира мисловната, творческа
дейност на учащите се, развиват се техните
интелектуални възможности.
Учебният проект от гледна точка на преподавателя е интегрирано дидактическо средство, което му позволява да създаде и развива у
учащите се специфични умения и навици за
проектиране.
От гледна точка на учащите учебният проект е възможност за максимално използване на
индивидуалните им възможности и разкриване
на творческия им потенциал. Той дава възможност всеки да приложи своите знания, да
изпробва своите сили, да изяви себе си индивидуално или в група, да покаже публично
постигнатите резултати. В резултат учащите се
намират решение на формулиран от сами тях
проблем, което има практически характер,
важно приложно значение и е интересно за
самите откриватели.
Цел на проектната дейност- осмисляне и
приложение на знания, умения и навици, придобити при изучаването на различни учебни
предмети, в практиката.
Задачи на проектната дейност:
- Усвояване от учащите се на основни умения за планиране(определяне на целта, разработване план на основните действия за постигането й);
ISSN: 1311 2864, том 32 (2), 2017
Съюз на учените в България - клон Сливен

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 32 (2), 2017

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 32 (2), 2017

- Формиране на умения за работа с актуална информация (подбор, систематизация, използване);
- Формиране на умения за анализиране (
самостоятелно, критично мислене);
- Формиране на умения за грамотно оформяне на писмен отчет на резултатите от извършената дейност и публичното й представяне;
- Мотивиране на учащите се и формиране
на позитивно отношение към работата.

Етапи

Задачи

1. Подготвите- Определяне целите, форлен етап
мулиране на задачите.
Избор на темата, формиране на проектните групи
и броя на участниците.

2. Изследователски - аналитичен
етап
(осъществяване
на дейността)

Определяне източниците
на информация.
Планиране на изследването и избор на методите за
осъществяването му. Анализ на информацията.
Утвърждаване на индивидуалния план на участниците в групите и разпределение на техните задължения.
Установяване на процедурите и критериите за
оценки на проекта и формата за неговото представяне.
3. Практически Непосредствено изпълнеетап (осъщест- ние на проекта: структувяване на дей- риране на получената инността)
формация, систематизиране на получените данни.
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Резултатът от проектната дейност е
нов продукт. Той може да бъде под формата
на: компютърна презентация, справочник, вестник, учебно пособие, макет, публикация, игра, фотографии, екскурзия, рисунка, представление и други.
Съществуват различни становища за основните етапи в процеса на създаването на
всеки проект. Те обаче се обединяват от съвпадането на четири от тях.
Последователността от действия при осъществяване на проектната дейност е представена в таблица 1.

Дейност на учителя

Дейност на учениците

Формулира и изяснява
задачите и целите на
проекта.
Поддържа мотивацията
на учащите се. В рамките на избраната тема
предлага
възможни
проблеми,
подтиква
учащите се към самостоятелно
определяне
проблема на проекта.
Предлага
възможни
варианти за състава на
проектните групи и разпределението на задълженията в тях.
Консултира учащите се
при анализа на информацията, при планирането и избора на формата на презентацията.

Участват в обсъжда-нето и
конкретизацията на темата, задачите и целите на
проекта.
Обсъждат информацията.
Самостоятелно определят
проблема.

Консултира учащите се
ако изпитват затруднение при решаването на
даден проблем. Координира, контролира и поддържа съвместната дейност на учащите се.

Самостоятелно уточняват
и анализират информацията.
Формират състава на проектните групи, планират
дейността в групата, уточняват и формулират индивидуалните задачи.
Избират формата на презентация на резултатите.
Обосновават свои критерии за оценка работата по
проекта.

Непосредствено изпълняват проекта: събират материал, работят с научна
литература и други източници, систематизират получените данни, обединявайки в единно цяло получената информация, изработват обща логическа
схема изводи за решение
на проблема.
Подготвят защитата на
проекта.
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4. Презентацио- Подготовка за публичната
нен етап (защита защита на проекта
на проекта)
Конструктивен анализ за
извършената работа и получените резултати.
Оценка на получените
резултати.

Обобщава получените
резултати.
Разяснява на учащите се
основните правила на
водене на дискусия.
Участва в анализа и
оценката на резултатите
на колективната работа
по проекта.

Представят проекта: осмислят получените данни
и методите, използвани за
получаване на резултатите. Участват в колективното обсъждане и оценка на
резултатите от проекта
(аргументират своите изводи).

Таблица 1. Етапи в подготовката на учебен проект
Съществуват различни видове проекти. Те могат да бъдат класифицирани по следните основни признаци: брой на участниците в проекта; преобладаваща дейност в проекта, продължителност
на проекта, предметно-съдържателна област, вида на контактите, кординацията на проекта. Класификацията на проектите по съответните признаци е представена в таблица 2.
Признак

Вид проект

Изследователски

Преобладаваща
дейност

Творчески

Информационен

Практикоориентиран
Мини-проект
Краткосрочен
По продължителност

Средно
продължителeн
Дългосрочeн

По предметносъдържателна
област
По брой на участниците
По характера на
контактите

Монопроект
Междупредметeн
Индивидуалeн
Групов
Колективeи
Регионалeн
Международeн

Особенности на проекта
Включва аргументация актуалността на избраната тема; формулиране на проблема, предмета и обекта на изследването;
определяне задачите и методите на изследване, издигане на
хипотеза и разработване пътя за решаването на проблема и
неговата проверка. Обсъждане на получените резултати, изводи, оформяне на резултатите от изследването.
Нямат детайлно разработен план за съвместна дейност на
участниците; максимално свободен, даващ възможност за
самоизява. Резултатите могат да бъдат творчески работи: вестник, съчинение рисунка, приказка, видео филм, игра.
Насочен е към подбор на информация за някакъв обект, явление или процес с цел нейният анализ и обобщение и представянепред широка аудитория. Резултатът е статия, реферат,
доклад видео и др.
Още от началото има ясно определен резултат от дейността на
учащите се, ориентиран към социалните им интереси. Резултатите могат да бъдат използвани в живота на класса, училището.
1-2 урока. Работата се осъществя по време на урока и резултаът се предствя веднага.
1-2 седмици. Разработва се в няколко урока, които се използват за координация на проекта.
От семица до месец. Проектната дейност се провежда в извънурочно време или вкъщи.
От един до няколко месеца. Осъществява се под контрола на
преподавателя. Провеждат се междинни консултации и мероприятия, отразяващи развитието на проекта.
Провежда се в рамките на един предмет или една област, като
се избират най- сложните теми или раздели.
Включват различни направления и не се ограничават в рамките на една област. Обикновенно не се изпълнява в урочно
време.
Един участник
Малка група
Целия клас
Един регион(държава)
Различни държави

Таблица 2. Класификация на проектите
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Многообразието от различни типове проекти дава възможност на преподавателя да решава
твърде различни задачи на обучението и възпитанието на учащите се в интересна за тях форма.
При използването на учебния проект в обучението по физика е необходимо да се отчитат интересите на учащите. Той може да се прилага във всеки клас, във вид на самостоятелна, индивидуална или групова работа на учащите се в течение на различно по продължителност време. При
организацията на проектната дейност на учащите се по физика преподавателят трябва да реши
следните задачи:
- създаване на материална база;
- мотивиране на учащите се;
- формулиране на актуални и интересни за учащите се теми;
- формиране у учащите се експериментални умения и навици за проектна дейност;
- формиране у учащите се умения за грамотно представяне на резултатите и публичната им
презентация.
При изучаването на физиката проектната дейност може да бъде твърде разнообразна по форма. Това се определя от интересите и наклонностите на учащите се. Чрез удачно формулиране на
задачата, издигане на хипотеза и решаване на поставения проблем се повишава мотивацията за
извършване на проектна дейност.
Наред с дългосрочните проекти в обучението по физика се прилагат и мини-проекти, които се
реализират в рамките на един или няколко урока. Този вид проектна дейност е най- подходяща в
началния етап на обучението по физика, когато учащите се тепърва се запознават с нови предмети и явления и е необходимо да се породи интерес към физиката. Особеното при организацията
им е, необходимостта в изпълнението на проекта да се включат учениците от целия клас. Тъй като
работата над мини- проектът е учебна дейност, тя се извършва под ръководството на преподавателя, който организира самостоятелната дейност на учащите се. Урокът мини- проект може да
бъде фронтална лабораторна работа; решаване на задачи, представени в неявен вид в приказки,
басни или небивалици; обсъждане изпълнението на домашна работа (изпълнение на домашен експеримент); междупредметно занятие.
Изследователски проект „Изследване изменението на атмосферното налягане в различни
здания от града” (ЛуцайЕ.В., 2014)
Особенности на проекта
По преобладаща дейност
По продължителност
По съдържание
По брой участници

Вид на проекта
Изследователски
Средно продължителен
Монопроект
Малки групи

Таблица 3. План на проекта
„Изследване изменението на атмосферното налягане в различни здания от града”
Цел на проекта: Установяване зависимостта на атмосферното налягането от надморската височина
Задачи:
- изучаване теорията по въпроса, разкриване значението на атмосферното налягане за здравето на човека;
- намиране на методики за измерване на атмосферното налягане на въздуха;
- определяне зданията, в които е необходимо да се измери атмосферното налягане;
- съпоставяне на данните, обсъждане на резултатите, изводи.
Обект на изследване - атмосферно налягане на въздуха
Предмет на изследване - изменение на атмосферното налягане на въздуха
Хипотеза - Предполагаме, че атмосферното налягане на низките и високите етажи на зградите е различно.
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Теми за други мини- проекти могат да бъдат (Найдин,2014):
- Изследване скоростта на падане на различни тела
- Изследване аеродинамичните характеристиги на хартиен самолет
- Зависимост на времето на свободно падане на баллон от определена височина от неговия диаметър?
- Колкото повече е надут един баллон, на толкова повече малки парчета се разделяя след каро
се спука. Вярно ли е това и защо е така?
- Зависимост на времето за издигане на хелиев баллон до определена височина от диаметъра
му?
- Определяне плътността на твърдо тяло и изясняване условията за плаване на телата (лабораторна рабоата)
- Три състояния на веществото(лабораторна работа)
- Триенето вредно или полезно?
- Изследване видовете топлообмен
- Направете действащ модел на фонтан и обяснете принципа на дийствието му( творческа задача)
- Предложете конструкция на поилка за птици, чиито основни елементи са бутилка с вода и
чинийка(творческа задача)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При изпълнението на различни проекти
учащите се наблюдават, изследват и описват
свойствата на изучаваните обекти, формират
изследователски умения. Те с интерес разработват предложените им практически проекти
по различни теми от курса по физика. Проектната дейност увлича учащите се; те осъзнават
своите индивидуални възможности, интереси;
издирват нови източници на информация.
Наблюдава се повишаване на мотивацията за
учене, на познавателният им интерес към физиката и проектната дейност в областта на физиката.
Възможността за интегриране на различни
видове дейности при използването на методът
на проектите, прави процесса на обучение поувлекателен, по- интересен и ефективен и повишава качествата на знанието по предмета.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В
ОРГАНИЗАЦИИ
Ольга И. ЩЕРБАКОВА, Дарико К. БАЛАХАНОВА
INCREASE THE EFFECTIVENESS OF THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM IN THE
ORGANIZATION
Olga I. SHCHERBAKOVA, Dariko K. BALAHANOVA
ABSTRACT: Article is devoted to consideration of a problem of increase in effective management of a personnel management system in the concrete organization – «AlbaCorporation» (Russia). Authors have provided the analysis of personnel on different signs: I
will increase and the age structure of personnel is characterized with a range from 20 to 60
years. The most numerous age group is presented to the organizations by age of 20-30 years
- it is 28,94% of the total number of personnel in 2016. The smallest age group is presented
by employees at the age of over 60 years - 0,24% of the total number of employees. In a qualitative sense among the staff of the organization employees with the higher education of
27,17% and workers with an average and a secondary special education - 39,53% prevail.
Also, considerable share of personnel possesses length of service to 5 (23,53%) and from 5 to
10 years - (30,35%). Authors have conducted a research of 89 employees by means of questionnaires. As a result of questioning by researchers it has been revealed that most of employees are satisfied with working conditions. The only factor which requires attention and
search of opportunities of improvement is compensation. The main reason of fluidity is a reduction of wages at all categories of personnel. that in general the personnel are satisfied
with working conditions: the answer "yes" was given on average by 66% of respondents. Also, problems at various stages of a personnel management system have been revealed and offers on increase in its efficiency are given. Also, has been made calculation of the expenses
connected with introduction in activity of the organization of the offered actions and economic effect, which. I have shown that economic effect of the offered actions positive as costs of
actions of 912 000 rub have increased revenue by 24 350 thousand rubles.
KEYWORDS human resource management, effective management of personnel, age, education and an experience of workers, fluidity of personnel, a problem in human resource management, economic effect
Совершенствование системы управления
персоналом предполагает не только очень высокую результативность производства, но и
комфортные условия труда, благоприятный
психологический климат, всестороннюю социальную защищенность человека, возможности
для карьерного роста и самореализации сотрудников.
Авторы многочисленных учебных пособий
и учебников А.Я. Кибанов, А.П. Егоршин,
Т.Ю. Базарова, Е.В. Маслов. Е.Б. Моргунов,
ISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
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Ю.Г. Одегов, В.Р. Веснин [1;2;3;4] рассматривают систему управления персоналом как
структуру, которая состоит из множества элементов и связей между ними. Каждый элемент
представляет целое направления деятельности
для системы управления персоналом организации. Если происходят изменения в одном
элементе, то меняется и вся система в целом.
Значительно распространенное мнение
гласит, что эффективно осуществлять управление персоналом можно только в том случае,
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если руководитель знает, кем он управляет [5,
с. 76]. Система оценки эффективности управления персоналом в любой организации основывается на сведениях о сотрудниках: показатели производительности, профессиональные,
квалификационные, возрастные характеристики, новаторская активность, карьерный рост,
психологические и медицинские параметры, а
также на особенностях выполняемой работы и
экономических факторов.
Процедура оценки системы управления
персоналом способствует выявлению и совершенствованию «узких мест» в менеджменте
человеческих ресурсов, т. е. непрерывная про-
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цедура оценки работы системы управления
персоналом является необходимым условием
для ее эффективности.
Наиболее полной характеристикой персонала является социальная структура персонала,
сгруппированная по разным признакам: возраст, пол, образование, стаж работы и так далее.
В таблице 1 приведен анализ персонала
ООО «АЛЬБА-Корпорэйшн» (Россия) по одному из общих признаков – возрасту. Таким
образом, согласно представленным в таблице 1
данным, возрастной состав персонала характеризуется диапазоном от 20 до 60 лет.

Таблица 1. Численность персонала ООО «АЛЬБА-Корпорэйшн» на конец 2014-2016 гг.
Численность сотрудниУдельный вес, %
ков на конец года, чел.
Возраст персонала
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
До 20
60
40
40
14,46
9,41
9,41
20 - 30
179
203
203
43,13
47,76
47,76
30 - 40
126
123
123
30,36
28,94
28,94
40 - 50
40
49
49
9,64
11,53
11,53
50 - 60
10
9
9
2,41
2,12
2,12
Свыше 60
1
1
0,24
0,24
Итого
415
425
425
100
100
100
Источник: составлено автором на основе данных о численности персонала ООО «АЛЬБАКорпорэйшн» за 2014 -2016 гг.
Самая многочисленная возрастная группа в ООО «АЛЬБА-Корпорэйшн» представлена возрастом 20-30 лет - это 28,94% от общей численности персонала в 2016 году.Наименьшая возрастная группа представлена сотрудниками в возрасте свыше 60 лет - их всего в 2016г. насчитывалось
2 человека или 0,24% от общего числа сотрудников.
Далее нами был проанализирован качественный состав трудовых ресурсов ООО «АЛЬБАКорпорэйшн», т.е. распределение сотрудников по уровню образования (см. таблицу 2).
Таблица 2. Распределение персонала
ООО «АЛЬБА-Корпорэйшн» по образованию за 2014-2016 гг.
Численность сотрудниУдельный вес, %
Группы сотрудников по обраков на конец года, чел.
зованию:
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
начальное
2
1
1
0,48
0,24
0,24
незаконченное среднее
10
13
13
2,41
3,06
3,06
среднее, среднее специальное
150
168
168
36,15
39,53
39,53
высшее
253
243
243
60,96
57,17
57,17
Итого
415
425
425
100
100
100
Источник: составлено автором на основе данных о персонале ООО «АЛЬБА-Корпорэйшн» за
2014 -2016 гг.
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Как видно из представленных данных, в качественном отношении среди сотрудников ООО
«АЛЬБА-Корпорэйшн» преобладают сотрудники с высшим образованием 27,17% в 2016 г. и работники со средним и средне-специальным образованием 39,53%. Удельный вес групп работников по образованию за исследуемый период практически остался неизменным.
Также значительная доля персонала в 2016 г. обладает стажем работы до 5 (23,53%) и от 5 до
10 лет - (30,35%). Соответственно, возросло количество малоопытного персонала (со стажем до 5
лет) с 98 человек в 2014 г. до 100 человек в 2016 г.
В целом, в результате проведенного исследования можно признать, что трудовые качества работников предприятии являются высокими, предприятие имеет необходимые кадры. Но в организации наблюдается текучесть кадров, чтобы выяснить причины этого явления, необходимо провести анализ уровня удовлетворенности персонала условиями труда.
В ООО «АЛЬБА-Корпорэйшн» авторами было проведено исследование персонала с помощью
анкет «Оценка удовлетворенности условиями труда (производственной средой)» и «Исследование
психологического климата в трудовом коллективе».В опросе, проведенном в марте 2017 года,
приняли участие 89 сотрудников.
Распределение респондентов по полу, возрасту и стажу работы в представлено в таблицах 3-5.
Данные таблицы 3 показывают, что в опросе принимали участие, в основном, женщины, их
80%. Это особенность коллектива ООО «АЛЬБА-Корпорэйшн».
Сотрудники
Мужчины
Женщины
Итого

Таблица 3. Распределение респондентов по полу
Число респондентов, чел.
Количество респондентов, %
18
20
71
80
89
100

Большая часть сотрудников, ответивших на вопросы анкеты, среднего возраста: 42% сотрудников в возрасте 31-40 лет. Это продуктивные сотрудники, имеющие жизненный опыт. Около
трети ответивших (23%) - молодые сотрудники, в возрасте до 30 лет.
Таблица 4. Распределение респондентов по возрасту
Возраст сотрудников
20-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
51-60 лет
старше 60 лет
Итого

Число респондентов, чел.
21
37
17
9
5
89

Количество респондентов, %
23
42
19
10
6
100

Как видно из таблицы 4 большинство респондентов (54%) имеют небольшой стаж работы в
данной организации: от года и до трех лет. Затем следует категория сотрудников, стабильно работающих в организации (свыше 5 лет), их 29%.
При проведении опроса необходимо было выявить мнение респондентов относительно того,
удовлетворены ли они технической организацией рабочего места, физическими условиями труда,
состоянием бытовых помещений. Респондентов попросили оценить существующую систему морального стимулирования, определить аспекты работы, являющееся наиболее важными. Хотелось
узнать, насколько ясны сотрудникам цели организации и своей работы, выяснить насколько часто
бывают разногласия с коллегами, есть ли возможность повысить квалификацию и т.п.
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Таблица 5. Распределение респондентов по стажу работы в ООО «АЛЬБА-Корпорэйшн»
Стаж работы, лет
До 1 года
1-3 года
3-5 лет
5-10 лет
Итого

Число респондентов, чел.
24
24
15
26
89

Кол-во респондентов, %
27
27
17
29
100

Ответы на ключевые вопросы анкет представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Оценка удовлетворенности персонала условиями руда
Можно отметить, что в целом персонал
удовлетворен условиями труда: ответ «да»
дали в среднем 66% опрошенных. Исключение
составляет удовлетворенность размером заработной платы. Здесь неудовлетворенных и отчасти удовлетворенных респондентов большинство: 31% и 37% соответственно к 21%
довольных размером зарплаты. Что легко объяснимо, так как организация является бюджетной и размеры окладов сотрудников невелики.
На вопрос «Какие из следующих аспектов
ситуации в организации вызывают у Вас озабоченность?» ответы респондентов распределились следующим образом: уровень оплаты
труда - 68 (76%); организация питания - 30
(34%); система поощрения лучших сотрудников - 25 (28%); информирование коллектива 24 (27%); возможность защиты от несправедливости - 18 (20%); возможность доведения
своего мнения до руководства - 14 (16%); взаISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

имоотношения в коллективе - 12 (13%); отношение к инициативным работникам - 9 (10%);
условия труда - 5 (6%); взаимоотношение с
руководством - 5 (6%); состояние трудовой
дисциплины - 4 (4%).
И вновь выявилось большое количество
персонала, недовольного уровнем оплаты труда и системой поощрения лучших сотрудников: эти аспекты вызывает наибольшую озабоченность и отмечены 68 и 25 раз соответственно. Также большую озабоченность коллектива
вызывает организация питания, уровень информированности коллектива.
На вопрос «Как вы оцениваете систему
морального стимулирования в организации?»
ответы выглядят так: морального стимулирования практически нет, никто не скажет «спасибо» за труд - с этим утверждение согласны
6% персонала; моральное стимулирование
есть, но недостаточно продуманное - дали соISSN: 1311 2864, том 32 (2), 2017
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гласие 47% опрошенных; меня вполне устраивает действующая система морального стимулирования - согласились также 47% участников анкетирования.
Далее респондентов попросили отметить
те формы морального стимулирования, которые сотрудники считают лучшими. Ответы
распределились так: ощущение своей принадлежности, нужности для компании, уважение,
признание со стороны коллег, руководителя 73 (82%); похвала руководителя - 30 (34%);
почетная грамота, благодарность - 28 (31%);
присвоение звания «Лучший работник» - 13
(15%).
Среди аспектов работы, являющихся для
работников самыми важными, были названы:
интересная работа - 83 (93%); благоприятные
условия труда - 70 (78%); уровень зарплаты 69 (77%); хороший, дружный коллектив - 68
(76%); возможность больше заработать тому,
кто больше прикладывает усилий - 50 (66%);
возможность проявить инициативу и предприимчивость - 41 (46%); доброжелательное отношение руководителей к подчиненным - 61
(69%).
Таким образом, большинство работников
ООО «АЛЬБА-Корпорэйшн» считает, что
нужность для компании, признание и уважение со стороны коллег являются лучшей формой морального вознаграждения. И, в качестве
наиболее важных аспектов своей работы, отмечают такие как: интересная работа, благоприятные условия труда, уровень зарплаты,
дружный коллектив.
Далее авторы выяснили, как коллектив
оценивает психологический климат своей организации.
Данные исследования показали, что большая часть персонала (84%) понимает, что нужно делать для достижения целей ООО «АЛЬБА-Корпорэйшн». Удовлетворены содержанием своей работы 62%. Могут открыто высказать своему руководителю идеи и предложения
87% сотрудников. У 66% персонала присутствует энтузиазм и гордость за принадлежность своей организации. Сложились хорошие
отношения с коллегами по работе, редко бывают разногласия у подавляющего большинства сотрудников (97%).
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Однако, треть коллектива (35%) считает,
что возможность продвижения по службе в
данной организации отсутствует; 64% опрошенных полагают, что занимаемое ими служебное положение не соответствует имеющимся способностям.
На вопрос «Перешли бы Вы работать на
другое место работы? Почему?» положительный ответ дали 55% респондентов. Основной
причиной возможного увольнения был назван
низкий размер заработной платы. Возможными причинами увольнений названы также: отсутствие свободного графика работы, высокая
загруженность и напряженность труда, отсутствие возможности развития. Ответ «нет» дали
35% опрошенных, объяснив свою позицию
благоприятными условиями труда, большим
стажем работы в организации, удовлетворением содержанием труда. 10% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
В результате анкетирования исследователями было выявлено, что большинство сотрудников удовлетворены условиями труда.
Единственный фактор, который требует внимания и поиск возможностей совершенствования является оплата труда. Главная причина
текучести – это снижение заработной платы у
всех категорий персонала. Данный факт вызывает отток квалифицированных кадров в другие организации.
Проведенный анализ системы управления
данным предприятием позволил нам выявить
следующие проблемы на различных стадиях
системы управления персоналом.
На стадии формирования персонала, можно обозначить следующие недостатки в процессе подбора и отбора персонала – отсутствие
планирования.
На стадии использования персонала:
- продвижение персонала и ротация не
осуществляется;
- адаптацию и обучение персонала проводят работники, которые не должны быть
наделены такими обязанностями.
На стадии стабилизации персонала - неэффективная система оценки и мотивации персонала.
Анализ показал погрешности в системе
управления персоналом внутри организации,
такие как неуверенность сотрудников в завISSN: 1311 2864, том 32 (2), 2017
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трашнем дне и в их важности для организации,
недостаточное развитие сотрудников и редкое
принятие важных решений рядовыми сотрудниками.
Проблема мотивации ООО «АЛЬБАКорпорэйшн» сопряжена с тем, что компания
не может гарантировать стабильности, льгот,
что оказывает негативное влияние на кадровый состав компании, так как сотрудник не
чувствует своей причастности к компании.
Предприятию также сулит угроза текучести кадров, связанная с филиалами в других
городах, закрытие которых может пошатнуть
привлекательность
ООО
«АЛЬБАКорпорэйшн» как стабильного и надежного
работодателя.
Мы считаем, что можно предложить следующие мероприятия по повышению эффективности системы управления персоналом.
1. На основании проведенного анализа и в
целях совершенствования процесса адаптации
и обучения, снижения текучести молодых специалистов предлагается внедрение системы
дистанционного обучения «WebTutor» производителя «WebSoft». Помимо того, что данное
программное обеспечение обладает самой низкой ценой (по сравнению с представленными
программными продуктами), оно не уступает
им по техническим характеристикам и поддерживает последние версии платформ
Microsoft, включая Windows 2008 Server,
Windows 2008 Server R2 и Windows 2003
Server.
Основная цель внедрения системы дистанционного обучения в ООО «АЛЬБАКорпорэйшн» - устранение потерь продаж,
связанных с недостаточным обучением сотрудников. С внедрением данной системы компания сможет улучшить подготовленность новых сотрудников при выводе их в должность,
поддерживать квалификацию работающих сотрудников, а также сэкономить на обучении
менеджеров, которые вынуждены ездить в командировки, для повышения квалификации.
Дистанционное обучение в ООО «АЛЬБАКорпорэйшн» будет носить обязательный характер, то есть каждый сотрудник, участвующий в процессе обучения, должен пользоваться корпоративным обучающим порталом в зависимости от занимаемой им должности.
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2. Разработка плана привлечения и отбора
персонала.
При планировании трудовых ресурсов
ООО «АЛЬБА-Корпорэйшн» необходимо анализировать следующие результаты деятельности предприятия:
- результаты коммерческой деятельности;
- уровень квалификации торгового персонала;
- уровень профессионального опыта;
- уровень здоровья работника - физического и психического;
- уровень мотивированности работника.
3. Предложение плана мероприятий по повышению эффективности управления мотивацией персонала.
Мотивация труда больше не определяется
лишь заработной платой и социальными льготами, теперь для стимулирования персонала
необходим комплексный системный подход.
Основной план мероприятий, предложенный авторами для повышения эффективности
управления мотивацией труда в компании, заключается в расширении средств и методов
воздействия на ключевые стимулы. Чтобы система мотивации была эффективной, она должна быть направлена на повышение производительности труда, соизмеримое с ростом удовлетворенности персонала своей работой и иметь
индивидуальный характер для компании.
Нами был также произведен расчет затрат,
связанных с внедрением в деятельность ООО
«АЛЬБА-Корпорэйшн» предложенных мероприятий и экономического эффекта.
По результатам проведенных расчетов в
таблице 6 можно сделать вывод о том, что,
затраты на предлагаемые мероприятия составят 912 000 руб. за год.
Но определить точный экономический эффект от внедрения предложенных мероприятий невозможно. Для этого можно рассчитать
экономический эффект с позиции теоретических рекомендаций об изменении результатов
работы персонала и экспертных оценок. Основываясь на методе экспертных оценок, ожидаемый рост выручки предприятия от проведения мероприятий составит по прогнозам 37%
(средняя оценка экспертов: генерального директора, главного бухгалтера, начальника отдела продаж).
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Итоговые прогнозные данные оценки эффективности внедрения предложенных мероприятий можно рассмотреть в таблице 7.
Таблица 7. Данные эффективности и динамики системы мотивации (прогноз)
Показатель
Выручка, тыс. руб.
Среднесписочная
численность
сотрудников, чел.
Затраты на стимулирование персонала, руб.
Производительность
труда,
тыс.руб/чел.

2016 год
700 428

2017 год
725 690

Динамика
+25 262

Индекс, %
104

425

425

-

-

886 000

912 000

+26 000

102

1 648

1 708

+60

104

Исходя из прогнозных данных, представленных в таблице 7, можно рассчитать показатель возврата на инвестиции. Если затраты
повысятся на 26 000 рублей, в то время как
выручка возрастет на 25 262 тыс. рублей. Следовательно, с учетом затраченных средств, к
выручке прибавится 24 350 тыс. рублей (экономический эффект).
Таким образом, можно сделать вывод, что
экономический эффект от предлагаемых мероприятий положительный, так как затраты на
мероприятия на 912 000 руб. увеличили выручку на 24 350 тыс.руб.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТОВОЙ СТРАТЕГИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Дарико К. БАЛАХАНОВА, Лариса Р. КОТОВА
THE FORMATION OF PRODUCT STRATEGY IN MODERN CONDITIONS
Dariko K. BALAKHANOVA, Larisa R. KOTOVA
ABSTRACT: The article is devoted to problems of improvement of formation of product
strategy in the organization of the book publishing industry «AST" (Russia). For identifying
and assessing strategic positions, the authors conducted analysis of financial condition and
product portfolio using a variety of tools of strategic management: Porter's models, the
McKinsey matrix, ABC-analysis of the structure of the book output. The study identified the
main problems as a lack of advertising support (average advertising budget of one book is
about 60 thousand rubles) , incorrect planning of circulation (the ratio of the main draw and
an additional average 30% to 70%), logistics problems (losing an average of about 4% profit
per month), poor manage inventory production (cost of 2.7 million rubles per month). The
authors conducted an analysis of the potential key factors of success for the publishing house
"AST" and reviewed the reserves of each of them. To improve the effectiveness of development and implementation of product strategy, the authors were given specific practical recommendations and assessment of their economic efficiency. When implementing the proposed
measures, the economic effect will amount to 123, 534 thousand rubles of additional profit
per year. Thus, the annual income of the publishing house "AST" will increase by 6.7%.
KEYWORDS: Strategic management, strategic planning, product strategy, competitiveness,
competitive advantages, balanced portfolio, key success factors
В настоящее время большинство российских организаций работают в быстро изменяющемся и трудно предсказуемом окружении,
следовательно, нуждаются в методах стратегического менеджмента. Важную роль в процессе стратегического планирования играет продуктовая стратегия организация. Главным элементом продуктовой стратегии является оптимизация продуктовой программы организации
на текущий год и заданную стратегическую
перспективу.
В ходе проведенного авторами исследования было выявлено, что анализ продуктовой
стратегии включает следующие составляющие: анализ товарной стратегии, анализ ценовой стратегии, анализ сбытовой стратегии,
анализ стратегии продвижения.
Продуктовую стратегию невозможно отделить от реальных условий деятельности организации, специфики внешней маркетинговой
среды. Однако, как показывает практика,
находящиеся примерно в одинаковых условиISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

ях сложившейся рыночно-экономической обстановки в нашей стране предприятия поразному решают свои товарные проблемы.
Для эффективной реализации продуктовой
стратегии и организации маркетинговой деятельности большое значение имеют характер и
продолжительность жизненного цикла товара,
специфика его стадий, особенности перехода
от одной стадии к другой, что оказывает существенное влияние на объемы продаж и уровень
прибыли предприятия.
В рамках исследования авторами был проведен анализ финансового состояния и продуктового портфеля издательство «АСТ».
Проведя анализ 5 сил Портера, можно сделать
следующие выводы:
- основной силой книжной индустрии является внутриотраслевая борьба. Издательству
«АСТ» следует работать над позиционированием своей продукции на рынке, чтобы выгодно отличаться от конкурентов.
- власть поставщиков близка к максимальISSN: 1311 2864, том 32 (2), 2017
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ному значению. Издательству необходимо активнее бороться за авторов, разрабатывать для
них более выгодные условия сотрудничества.
Кроме того, для того, чтобы обезопасить себя,
рекомендуется заключать контракты с авторами на более длительный срок.
- рынок электронных книг ежегодно растет. Для того чтобы сохранить за собой рыночные позиции, компании необходимо акцентировать свое внимание на развитии тех сегментов, которые наименее подвержены цифровизации (например, детская литература)
В настоящее время, как выявлено автора-

Этап 1. Анализ рынка и
текущих результатов

Анализ текущих показателей
редакции
Ключевые финансовые показатели
АВС-анализ структуры выпуска
Анализ продаж по каналам
Анализ целевого рынка
Ключевые тренды и драйверы
спроса
Объём, динамика
Сегментация и конкуренция
Исследование целевых покупателей в точках продаж
Анализ международного опыта
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ми, стратегическое планирование в издательстве «АСТ» ведется отдельно для каждой из
редакций, находящихся в статусе бизнесединиц. Каждая из них имеет относительную
автономность, выражающуюся в администрировании посредством собственной дирекции,
ведении отдельного бухгалтерского баланса,
наличии своего рынка, целевой читательской
аудитории, конкурентов. Обобщенная схема
работы в области стратегического планирования в рамках бизнес-единиц издательства
представлена ниже в таблице 1.

Этап 2. Разработка стратегических инициатив

Определение «ядра» целевой аудитории
Определение основных направлений
стратегий
Детализация стратегических инициатив:
Ассортимент
Цена
Каналы продаж
Маркетинговая поддержка

Этап 3. Финансовоэкономический план и
внедрение стратегии

Разработка
финансовой
модели и КПЭ
Определение
контрольных
дат и ответственных лиц
План по внедрению процесса
стратегического планирования

Таблица 1. Обобщенный план работы по разработке стратегий для издательства «АСТ»
Среднее время работы над разработкой
стратегии для одной редакции составляет 3-4
месяца. Горизонт планирования в среднем составляет 1,5-2 года. Основной проблемой в
настоящее время является то, что по состоянию на март 2017 года стратегии разработаны
менее чем для половины редакций. Это связано с тем, что работы в области стратегического
планирования начали проводиться в издательстве только в августе 2016 года. Кроме того,
длительный срок разработки каждой стратегии
связан с недостаточным количеством персонала, задействованного в данном процессе (1
менеджер+2 аналитика).
При формировании продуктовой стратегии
издательству «АСТ» следует исходить из того,
ISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
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что книжный рынок имеет свои особенности и
специфику действия рыночных механизмов,
таких как предложение, спрос, цена конкуренция. Спрос на книжную продукцию является
неэластичным. Тем не менее, верхний предел
цены все-таки будет ограничен платежеспособным спросом, а нижний – себестоимостью
издания. [3, с.23]
Кроме того, особенности книги как товара
сказываются и на характере рыночной конкуренцию. Чрезвычайное разнообразие ассортимента и новизна каждой произведенной книги
означают то, что конкурировать между собой
издательства могут в основном только за счет
неценовых методов. Для того чтобы укрепиться на рынке, увеличить выручку и эффективно
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управлять продуктовым портфелем, издательству недостаточно просто снижать цену. Таким образом, методы конкурентной борьбы на
книжном рынке включают в себя: повышение
потребительских качеств и потребительской
ценности издательской продукции; влияние и
давление на конкурентов; повышение общественной ценности продукции; формирование
взаимовыгодных условий для сотрудничества
с перспективными авторами.
Успех многих не только издательских, но и
других компаний в медиа-индустрии был
предопределен тем, что они смогли найти и
последовательно развивать собственное уникальное ценностное предложение, которое затем было масштабировано в условиях местного рынка. К таким уникальным преимуществам, позволяющим издательствам выгодно
отличаться от конкурентов, можно отнести
следующие [1, с.114]:
- Уникальный контент
Издательство может оставаться интересным для потребителя в долгосрочной перспективе, если может предложить товар, не имеющий аналогов. В основе этого в книжном бизнесе лежит система взаимодействия с авторами, программы по поиску молодых перспективных литературных талантов, маркетинговые исследования, позволяющие предугадать
желания потребителей.
- Система управления издательством
Часто этот подход применяется в сочетании со стратегией международной экспансии,
когда компании инвестируют в развивающиеся
рынки и переносят на них лучшие корпоративные практики с уже зрелых рынков.
- Охват целевой аудитории
Современным издательствам не приходится
рассчитывать на то, что целевая аудитория
узнает об их продукции, придя в специализированный магазин. Большинство современных
читателей получает информацию о продуктах и
услугах посредством сети Интернет и телевидения. Следовательно, в условиях адаптивного
менеджмента для повышения конкурентоспособности своего бизнеса издательства должны
создавать многоканальные сети информирования покупателей о выходящих книжных новинках, встречах с авторами, проводимых книжных
ярмарках и многом другом[2]
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- Анализ потребительских предпочтений
Для успешного развития бизнеса от специалистов требуются все более незаурядные аналитические способности, в частности для того,
чтобы обеспечить максимальную отдачу от
всех возможных форм рекламы и адекватно
применять сложные методы управления жизненным циклом продукта с позиции его ценности для потребителя. Кроме того, в своей работе издательства зачастую руководствуются
принципом «работаем с тем, что имеем», продлевая контракты с известными авторами, не
всегда способными создать тот продукт, который в данный конкретный момент времени
востребован читателем. На наш взгляд, эта
модель создания контента должна быть пересмотрена. Первоочередным должно стать исследование потребностей читателя, а затем
уже поиск автора, умеющего создавать качественный продукт этого формата/тематической
ниши.
По мнению авторов, данный перечень
ключевых факторов успеха не является исчерпывающим, и может быть дополнен таким понятием, как кросс-секторная синергия, подразумевающее взаимовыгодное сотрудничество
двух и более секторов индустрии. В медиабизнесе данный термин чаще всего используется применительно к кино- и видео индустрии. Однако его принципы справедливы и
для книжного рынка. Например, издательство
начинает выпускать книги по мотивам известных фильмов, сериалов или видеоигр. Таким
образом, происходит многократное использование одного и того же контента, зарекомендовавшего себя на рынке.
На основании вышеприведенной классификации проанализируем потенциальные ключевые факторы успеха (КФУ) для издательства
«АСТ», рассмотрим резервы развития для
каждого из них (Таблица 2).
Как видно из данных таблицы 2, в настоящее время издательство «АСТ» удерживает
свои конкурентные позиции преимущественно
за счет портфеля постоянных авторов. Но, как
отмечалось ранее, делать ставку в издательском бизнесе только на них весьма рискованно. Конкуренты могут «переманить» их за счет
более привлекательного гонорара, что поставит издательство в весьма шаткое положение.
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Оценка1
(1-5 баллов)

Уникальный контент

4

Система управления издательством

3

Охват целевой аудитории

3

Анализ потребительских предпочтений

4

Кросс-секторная синергия

2
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Возможности и факторы роста
В настоящее время издательство владеет «солидным» портфелем авторов, позволяющим издавать
качественную литературу всех жанров и возрастных категорий. Особенно надежной является позиция в детской литературе за счет эксклюзивного
владения правами на выпуск книг с большинством
персонажей «Союзмультфильма».
В настоящее время в издательстве нет отдела, занимающегося стратегическим управлением. Эти
функции возложены на приглашенного консультанта по стратегическому планированию (+2 аналитика), которые подчиняются напрямую генеральному директору.
В сознании читателей не сформирован целостный
бренд издательства «АСТ». Недостаточная реклама
новых книжных проектов в печатных СМИ, Интернете.
До 2016 года анализ потребительских предпочтений не проводился. С помощью менеджера по стратегическому планированию в 2016 году были сделаны первые шаги в этом направлении: проводятся
регулярные опросы предпочтений потребителей в
специализированных точках продаж (Москва и
регионы), использование в работе аналитических
отраслевых отчетов, составленных зарубежными
консалтинговыми компаниями
В данном вопросе ключевым залогом успеха является скорость реагирования на успех того или иного фильма/видеоигры (необходимо формирование
резервного фонда финансовых средств и производственных мощностей, мониторинг кино- и видео
индустрии для мгновенного реагирования на успех
контента)

Таблица 2. Анализ потенциальных КФУ для издательства «АСТ»
На основании проведенного анализа КФУ выявлено, что имеется резерв роста в области
управления компанией. С точки зрения авторов, очевидным является тот факт, что для компании
со штатом более 500 человек, ведущей при этом борьбу за лидерство на рынке, отсутствие самостоятельного структурного подразделения - департамента стратегического планирования - препятствует укреплению рыночной позиции издательства. Кроме того, необходимо регулярно проводить выездные стратегические сессии с привлечением руководителей департаментов и топменеджмента.
Помимо вышеперечисленного, при анализе организации авторами были выявлены следующие
факторы, препятствующие ее развитию:
- Недостаточная рекламная поддержка
В настоящее время рекламная поддержка оказывается только отдельным книгам, на которые
«делает ставку» отдел продаж. Большое количество высококачественной литературы остается
невостребованной за счет отсутствия у читателя осведомленности о той или иной новинке. Средний рекламный бюджет одной книги составляет около 60 тыс. руб. На основании проведенного
финансового анализа выявлено, что данное значение может быть увеличено как минимум на 3040%.
1

Оценка рассчитана как среднеарифметическое значение оценок, выставленных группой экспертов
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- Непонимание сотрудниками значимости
стратегического планирования, нежелание вовлекаться в эти процессы
- Некорректное планирование тиражей
В настоящее время в «АСТ» соотношение
основного тиража и допечаток составляет в
среднем 30% к 70%. То есть, компания «перестраховывается», заказывая первый тираж на
уровне, позволяющем покрыть только производственные затраты и получить минимальную прибыль. Последующие допечатки осуществляются тоже в несколько небольших тиражей. Подобное «дробление» делает процесс
печати более дорогим, т.к. очевидно, что партии большего размера производились бы с
меньшими удельными расходами.
- Проблемы с логистикой
В каждой точке продаж формируется так
называемый стоп-лист- список книг, которые
распроданы и нуждаются в дополнительной
поставке. На получение таких листов и доставку дополнительных книг у издательства уходит в среднем неделя. Таким образом, читатель, пришедший в течение этой недели в магазин за конкретной книгой издательства
«АСТ» и не нашедший ее в наличии, приобретает аналогичную книгу, выпущенную другим
издательством. Как показали расчеты, основанные на методе экстраполяции, из-за этого
издательство теряет в среднем около 4% прибыли ежемесячно.
- Неэффективное управление складскими
запасами продукции
Ежемесячно издательство тратит около 2,7
млн. руб. на складские услуги. Большое количество невостребованной книжной продукции,
находящейся на складе, может быть использовано для проведения акций «книга в подарок»,
позволяющей одновременно повысить продажи и частично разгрузить склад.
Все эти факторы в большей или меньшей
степени негативно сказываются как на
краткосрочных
финансовых
показателях
деятельности, так и на долгосрочном
планировании деятельности издательства.
Определим основные направления по повышению эффективности разработки и реализации продуктовой стратегии издательства, с
учетом выявленных проблем.
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1. Совершенствование процессов логистики
a. Внедрение
эффективной
системы
управления складом
В настоящее время на складе «АСТ» хранятся, в том числе и книги, выпущенные более
2-3 лет назад и при этом уже переизданные.
Очевидно, что магазины заказывают вновь
переизданные версии, а остатки предыдущих
изданий в большом количестве остаются
невостребованными на складе. Из-за этого
увеличиваются размеры складских запасов как
в натуральном, так и в стоимостном выражении. Среднемесячные затраты на складские
услуги в 2016 году составили 2 856 тыс. руб.1.
Компании стоит рассмотреть возможность реализации данных книг по сниженным ценам в
дисконтных магазинах. Кроме того, они могут
быть использованы для повышения продаж
текущих изданий по схеме «при покупке книга
в подарок». Это позволит сократить расходы
на обслуживание склада (аренду, инвентаризацию, заработную плату работников склада) и
получить дополнительную прибыль от реализации невостребованных книг.
b. Внедрение системы управления запасами в точках продаж
Рациональным решением было бы внедрение информационной системы, позволяющей
формировать список книг, запасы которых
близки к исчерпанию (с учетом индивидуальной скорости продаж для каждой книги). Это
позволит курьерской службе своевременно
осуществлять дополнительные поставки, обеспечивая бесперебойное наличие всего ассортимента книг издательства.
2. Повышение квалификации персонала
a. Повышение квалификации управленческого персонала
b. Повышение квалификации редакционно-издательского персонала
В целом, сотрудников можно назвать профессионалами своего дела. Однако, учитывая тот
факт, что средний возраст редакционноиздательского персонала составляет 43 года,
можно полагать, профессионализм ряда работников основывается преимущественно на опыте, полученном в предыдущие годы.
1
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3. Низкий уровень маркетинговых исследований.
a. Регулярное проведение опросов в точках продаж
В настоящее время проведение опросов
покупателей носит эпизодический характер
(приурочено к периодической разработке стратегий для отдельных редакций). Целесообразно было бы отнести их проведение к компетенции отдела продаж.
b. Программа изучения конкурентов и их
стратегий
Топ-менеджменту издательства «АСТ» необходимо наладить эффективную сеть деловых
контактов, позволяющую оперативно отслеживать ситуацию на рынке и поведение основных игроков.
При реализации предложенных авторами
мероприятий экономический эффект составит
123, 534 тыс.руб. дополнительной прибыли в
год. Таким образом, ежегодный доход издательства «АСТ» увеличится на 6,7%.
Предложения авторов напрямую связаны с
совершенствованием продуктовой стратегии,
т.к. включают с себя несколько ее направлений: совершенствование сбытовой стратегии,
расширение ассортимента, повышение качества производимой продукции
В силу вышесказанного можно сделать вывод о том, что реализация грамотной продуктовой стратегии позволит повысить конкурентоспособность данной организации и укрепить
рыночные позиции в долгосрочной перспективе.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛАМИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ (НА ПРИМЕРЕ
КОМПАНИЙ:THEBRITISHPETROLEUMИ ПАО «РОСНЕФТЬ»)
Тамара П. ДАНЬКО, Екатерина А. ПАНОВА, Мария Г. СОЛОВЬЕВА
MANAGEMENT OF POTENTIALS OF INTANGIBLE ASSETS IN THE FUEL AND ENERGY
COMPLEX (BY THE EXAMPLE OF COMPANIES: THE BRITISH PETROLEUM AND PJSC
"ROSNEFT")
Tamara P. DANKO, Ekaterina A. PANOVA, Maria G. SOLOVYOVA
ABSTRACT: The special importance of managing the potentials of intellectual capital leads
to the formation of a special type of marketing. This is the marketing of the company's intangible assets. Under the market of intangible assets is understood the totality of economic relations in which the objects of sale are patents, technologies, know-how, licenses and brands.
Especially the problem of development of intangible assets is in connection with the high level of technology, and the growing influence of scientific developments on the capitalization of
companies.
According to the consolidated financial statements, we considered the volume of intangible
assets and goodwill in the balance sheet of two companies: Rosneft and British Petrolium.
And also the market of mergers and acquisitions of the Russian company. We also considered
the largest merger and acquisition transactions for 2012-2016. In particular, we reviewed
the acquisition of a Russian company by TNK-BP
The tendency of the greatest dependence of the profitability of capital on the rate of profit for
the Russian company was revealed. However, in the modern world, the indicators of business
reputation and intangible assets are becoming increasingly popular, including the synergetic
effect of mergers and acquisitions. We have been able to carry out a competitive assessment
and financial monitoring of the cost of positioning the oil companies from a position of intangible assets.
The definition of the real value of intangible assets and their skillful use make it possible for
the company to strengthen its positions in the market and acquire a certain protection
against market fluctuations during the crisis. In addition, intangible assets indicate a higher
level of production technology, higher product quality and higher labor productivity.
KEYWORDS: Intangible assets, the intangible marketing assets of the company in the oil
field business, brand, goodwill, licenses other intangible assets
В компаниях с существенной долей нематериальных активов применяется более совершенное, дорогостоящее оборудование и
квалифицированный труд, получаемая продукция обладает высокими характеристиками
конкурентоспособности и рентабельности, а
также приносит компании прибыль выше
среднеотраслевой, что в результате имеет положительный эффект на величину добавлен-
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ной стоимости компании.1 Объектом финансового управления интеллектуальной собственностью предприятия являются финансовые
1

Ekimova K V , BolvachevA.i., Doknoyan Z.M., Danko
T. P., Zarova E.V. Improvement of the Methods for
Assessing the Value of Diversified Companies in View of
Modification of the Herfindahl-Hirschman Model Journal of
Internet Banking and Commerce An open access Internet
journal (http://www.icommercecentral.com) Journal of
Internet Banking and Commerce, July 2016, vol. 21, no. S4
Special Issue: Government and Business Regulation:
Regional and Sector Characteristics
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потоки, связанные с созданием и внедрением
объектов исключительных прав в хозяйственный оборот, защищенных патентными или
авторскими правами. На наш взгляд, цель
управления потенциалам нематериальных активов предприятия – повышение рыночной
стоимости предприятия за счет введения объектов исключительных прав в хозяйственный
оборот. Исходя из цели, определяем задачи
управления потенциалами нематериальных
активов предприятия:
- выбор эффективного инновационного
проекта предприятия;
- оптимизация источников финансирования разработки, правовой защиты и внедрения
объектов исключительных прав;
- анализ финансовых и маркетинговых
рисков, связанных с реализацией выбранного
инновационного проекта;
- определение синергического эффекта от
внедрения объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот.
В качестве оценки качества управления
потенциалами нематериальных активов используется гудвилл.
Гудвилл – показатель деловой репутации,
конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности предприятия. Гудвилл может быть положительным и отрицательным.
Положительный гудвилл отражает рост чистой
прибыли за счет использования нематериальных активов предприятия. Отрицательный
гудвилл говорит об обесценении нематериальных активов более быстрыми темпами в сравнении с динамикой роста чистой прибыли,
созданной нематериальными активами. Согласно требованиям МСФО 38 требуется отличать нематериальные активы и гудвилл, а также предусматривают два основных разграничения нематериальных активов и гудвилла:
обособленное отделение нематериального актива от организации и существование нематериального актива, как результата договорных
или иных юридических прав. Активы неудовлетворяющие данным требованиям могут
относиться к гудвиллу. Именно гудвилл, как
показатель отдачи от нематериальных активов,
играет существенную роль при формировании
синергического эффекта от сделок на рынке
слияний и поглощений компаний. ОбщеизISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven
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вестно, что синергический эффект может достигаться за счет: увеличения доходов, уменьшения расходов, внедрения новых технологий
и процессов экономии финансовых ресурсов
при привлечении капитала из вне.2
Являясь действенным способом снижения
риска и повышения конкурентоспособности
нематериальные активы (НМА) представляют
собой не денежные активы, не имеющие физической формы и входящие в состав вне оборотных активов.
По данным сводной финансовой отчетности рассмотрим объем нематериальных активов и гудвилла в балансе двух компаний: ПАО
НК «Роснефть» и British Petrolium. А также
рынок слияний и поглощений российской
компании.
Рассмотрим самую крупную сделку со стороны российской компании 2012-2013 годов
стало приобретение компанией «Роснефть»
группы ТНК-BP. 22 марта 2013 года Генеральным директоратом по вопросам конкуренции была одобрена сделка по слиянию «Роснефть» и ТНК-ВР, путем приобретения 50%
акций у консорциума ARR за 27,73 млрд.
долл., и 50% акций у компании ВР за 16,65
млрд. долл., выплаченных денежными средствами и 12,84% акций «Роснефти».

2

Иволгина Н.В. Процесс слияния и поглощения
компаний как инструмент повышения их рыночной
стоимости. //Проблемы экономики и юридической практики. 2015. № 2. С. 216-218.
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Показатели

2013

Гудвилл

2800

НМА

733,3

Стоимость приобретения
44000
Таблица 1. - Распределение совокупной стоимости компании ТНК-ВР 2013 год, млн. долл. США
В июле 2013 года была завершена сделка по покупке ПАО «НК Роснефть» 49% оставшихся
акций компании «Итера», сумма сделки составила 2,9 млрд. долл.
Показатели, млн. долл.

2013

Гудвилл

244,4

НМА

59,3

Стоимость приобретения
2900
Таблица 2. - Распределение совокупной стоимости компании «Итера», млн. долл. США
10 октября 2016 года было подписано распоряжение правительства, согласно которому государственный пакет 50,075% акций «Башнефти» продавался ПАО «Роснефть» за 329,7 миллиарда
рублей, что примерно составляет 5,3 млрд. долларов США.
Показатели, млн. долл.

2015

Гудвилл

202,1

НМА

51,8

Стоимость приобретения
5300
Таблица 3.- Распределение совокупной стоимости компании Башнефть, 2015, млн. долл. США
При проведении анализа была выявлена тенденция наибольшей зависимости рентабельности
капитала от нормы прибыли для российской компании. Однако в современном мире все большую
популярность приобретает показатели деловой репутации и нематериальных активов. В том числе
синергетический эффект от проведенных слияний и поглощений.
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Рисунок 1. - Динамика деловой репутации и НМА, млрд. рублей ПАО «Роснефть»
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Особенно резкое различие наблюдается в
структуре нематериальных активов, две компании, занимающиеся нефтегазодобычей имеют принципиально разную политику в области
нематериальных активов.1
В отношении деловой репутации, несмотря
на то, что показатель Гудвила у британской
компании в 2 раза превосходит показатель
отечественной компании, стоит отметить разнонаправленную тенденцию. Так за последние
4 года у British Petrolium снижается показатель
деловой репутации, в то время как у ПАО
«Роснефть» растет в рублевом выражении.
Падение, отраженное на графике объяснено
ростом курса доллара США, и, следовательно,
снижением показателя.
Исходя из вышеперечисленного, нам удалось дать конкурентную оценку и провести
финансовый мониторинг стоимостного позиционирования нефтяных компаний с позиции
нематериальных активов.2 При всем уважении
к рассмотренным компаниям доля нематериальных активов у компании ПАО «Роснефть»
невелика, особенно в сравнении в британским
аналогом. В это же время инновации и технологическое развитие лежит в основе экономического роста. По словам Президента РФ на
ПЭФР-2017, генерация доходов экономикой
страны возможна исключительно за счет
внедрения новых технологий.
Укрепление нематериальных активов позволяет рассмотренным компаниям повышать
показатели прибыли, укреплять положение
лидера, повышать показатели стабильности
корпораций и стоимости их бренда в мировых
рейтингах. Продукт в настоящее время перешел с вещественных товаров в нематериальный аспект. В эпоху глобализации, нарастания
остроты политической, экономической и экологической ситуации потребительский выбор
все чаще определяет бренд, являющийся нема-

териальным активом компаний.3
Возникает борьба на мировом рынке за
оценки рейтинговых агентств, конкурируют
сами бренды, в результате чего меняется мировоззрение бизнеса от «произведи и продай»
к «почувствуй и ответь». Стоит отметить, что у
всех компаний-лидеров нематериальные активы (деловая репутация в стоимостном виде
отражается через показатель нематериальных
активов или отдельно выделяется как гудвилл)
занимают существенную долю в балансе компаний. Из чего следует, что отставание по данным показателям российских компаний несет
угрозу замедления развития бизнеса и, следовательно, снижение объемов прибыли, что
негативно сказывается на развитии страны в
целом.
В настоящее время, существующая отчетность не раскрывает глубину рынка нематериальных активов, в том время как наше исследование выявило, что основной процент из
линейки нематериальных активов представляют репутация, лицензии, исключительные права на торговый знак и на изобретение.
Исходя из вышесказанного, определение
реальной стоимости нематериальных активов
и их умелое использование дают возможность
компании укрепить свои позиции на рынке и
приобрести определенную защиту от конъюнктурных колебаний в период кризиса, поскольку нематериальные активы не сгорают в
периоды кризисов. Кроме того, НМА свидетельствуют о более высокой технологичности
производства, следовательно, о более высоком
качестве продуктов и высокой производительности труда.

1

3

Панова Е.А. Сравнительный анализ брендов ведущих
мировых компаний. Журнал: «Аудитифинансовыйанализ» №5 2014 г.
2
Kitova O. V., Kolmakov I. B., Dyakonova L P, Grishina O.
A., Danko T. P, Sekerin V. D.Hybrid intelligent system of
forecasting of the socio-economic development of the
country J A B E R, Vol. 14, No. 9 (2016): 5755-5766
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ТЪКАЧНИ МАШИНА ЧРЕЗ
СТАТИСТИЧЕСКИ КОНТРОЛ
Калоян П. ДИМИТРОВ
DETERMINATION OF THE TECHNICAL CONDITION OF WEAVING MACHINES BY
STATISTICAL CONTROL
Kaloyan P. DIMITROV
ABSTRACT: The present work defines the technical condition of weaving machines. The
methods and tools of mathematical statistics are used. Statistical control has been carried out
in several successive stages.
 There is a monitoring of the correctness of the basic mechanisms of a predetermined
number of weaving machines of the same type;
 Determine the maximum number of failures per machine on average;
 The data are presented in tabular form;
 A comparison of the empirical distribution with the Poisson distribution is made;
 We find the mean value ̅ and the dispersion
√ ̅;
̅
̅
;
 Determine the upper control limit Г
√
 Using the χ2 - criterion, it is proved whether there is a significant difference between the
empirical distribution of the Poisson distribution
Experimental work was done under real production conditions. Experimental sites have selected weaving machines with flexible rappers "Vamatex Leonardo".
The observations were made and the failures of the main mechanisms of the investigated machines were registered.
Statistical analysis has been made and results have been obtained that provide information
on the technical condition of weaving machines.
The determination of the technical condition of the weaving machines by statistical control,
makes it possible to predict the emerging technical problems. Their timely removal improves
economic efficiency by reducing downtime and improving product quality. In addition, he
perfected the preventive control system, which is closely related to the development of methods and tools for technical diagnostics.
KEYWORDS: mathematical statistics, statistical control, weaving machines
ВЪВЕДЕНИЕ
Една от основните задачи, които стоят
пред тъкачното производство е увеличаване на
производителността и подобряване на качеството на тъканите. Решаването на тази задача
зависи до голяма степен от техническото състояние на машините.
Тъкачните станове работят в много тежки
експлоатационни условия, като наличие на
прах и мъх във въздуха, повишена влажност и
температура в работните зали. В резултат на
тези условия на работа, а така също на високоскоростните режими на работа и значителни
ISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
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динамични натоварвания възникват неизправности и разцентровка в работата на отделните
механизми. Всичко това води до чести откази
и аварии, което от своя страна понижава производството вследствие на непредвидените
престои на машините.
Образуването на тъкан се състои от циклично повтарящи се технологични операции,
които се осъществяват в резултат на съгласуваната работа на основните механизми в тъкачната машина [Damyanov G. 1992, Atanasov
Iv. 1980, Chobanov G. 1986, Pashamov D. 1991].
Сложното взаимодействие на тези механизми
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обезпечава образуването и формирането на
висококачествени тъкани.
В настоящото тъкачно производство често
пъти се налага да се изпълняват поръчки за
кратък период от време. За да се удовлетвори
това, трябва да се подберат машини с достатъчен ресурс, за което е необходимо да има текуща информация за техническо състояние на
основните им механизми. Тук успешно намират приложение методите и средствата на математическата статистика.
Предмет на настоящата работа са непредвидените престои на тъкачните станове, възникнали вследствие на откази и аварии в основните им механизми. Сведенията за настъпилите неизправности в механизмите са статистически данни, които са получени въз основа на проведен експеримент.
Целта на разработката е да се определи
общото техническо състояние на тъкачните
машини. За осъществяване на целта е необходимо да се извърши статистически контрол над
основните им механизми.
ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ
За получаване на информация за техническото състояние на тъкачните машини е необходимо да се определи количеството на неизправните механизми общо и по видове. За тази
цел е необходимо събирането на достатъчно
информация, която с определена достоверност
би дала обективна основа за отговор на поставената задача. Чрез математическата статистика е възможно да се извърши необходимото
систематизиране и анализ на получените статистически данни.
Основен проблем при въвеждане на статистически контрол са организацията, методът
и средствата за получаване на първични данни.
В [Kevorkyan A. 1969, Kevorkyan A. 1980] е
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представен такъв контрол, който се осъществява в следната последователност:
 Извършва се наблюдение за изправността на основните механизми на предварително определен брой тъкачни машини от един и
същи тип;
 Получените данни се регистрират в
наблюдателен лист;
 Определят се максималният брой
неизправни механизми средно на машина;
 Данните се представят в табличен вид;
 Извършва се сравнение на емпиричното
разпределение с разпределението на Поасон;
 Намира се средната стойност ̅ и дисперсията
√ ̅;
 Определя се горната контролна граница
̅
√ ̅;
Г
 С помощта на χ2 – критерий се доказва
дали има значима разликата между емпиричното разпределение с разпределението на Поасон.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РАБОТА
Експерименталната работа е извършена в
реални производствени условия. За обект на
експеримент са избрани тъкачни станове с
гъвкави рапири “Vamatex Leonardo”.
След проведени шестмесечни наблюдения
са регистрирани откази на основните механизми. Те съставят образа на картината за поведението на изследваните обекти. Получената
информация от този етап на експеримента се
представя таблично в т. нар. наблюдателен
лист, показан на фиг. 1. Установени са отказите по вид механизми и по машини за целия
период от наблюдението. На база на обработените първични резултати е определен сумарно
общият броят откази на механизмите за всички
изследвани машини.
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Фиг. 1. Наблюдателен лист за настъпили откази на основните механизми на изследваните
машини.
АНАЛИЗ И ДИСКУСИЯ
С помощта на статистическите методи и средства се обработват получените експериментални
данни. Въз основа на регистрираните откази на отделните основни механизми се определя средно
аритметичната стойност на броят аварирали механизми, чрез зависимостта:
x

xi 57

 2,85 ,
n
20

(1)

където Σxi e общият брой на откази на механизмите за всички изследвани машини, a n – броят на
машините.
Приема се, че разпределението на отказите е по Поасон, следва да се намери дисперсията чрез
следната зависимост:

  x  1,69  1,7

(2)

В таблица 1 представени експерименталните и теоретичните данни. Нанесено е теоретичното
Поасоново разпределение φ(х), като се препоръчва да се изчисли първо φ(0) с следната формула:

 0  е  x

(3)

След което се изчислява последователно, честотата на останалите аргументи (х = 1, 2, 3, 4 и 5)
по уравнението:
x
(4)
 x  1 
 ( x)
x 1
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Таблица 1.
Брой
откази
xi
0
1
2
3
4
5

Експериментални данни
Брой маОбщ брой
шини с
откази
откази
he
xi.he
3
0
1
1
2
4
6
18
6
24
2
10
n = 20
Σxi.he = 57

Относителен
брой откази
φ(x)
0,05784
0,16486
0,15901
0,000
0,000
0,001
Σφ(x) = 0,38228

Теоретични данни
Абсолютен
брой отка(he - hт)
зи
hт = n .φ(x)
1,16
1,84
3,30
2,30
3,18
1,18
0,00
6,00
0,00
6,00
0,01
1,99
Σhт = 7,65
Σ(he - hт) = 12,35

(hе- hт)2
3,40
5,28
1,39
36,00
36,00
3,96
Σ(hе- hт)2 = 86,02

На фигура 2 е представена кривата на теоретичното Поасоново разпределение. От графиката
се вижда, че при ̅ = 2,85 полигонът е асиметричен.

Фиг. 2. Крива на разпределение на Поасон при

= 2,85.

Като критерий за оценка на разликата между опитни и теоретичните честоти (he, hт) се използва χ2 – критерий. Той представлява сума от квадратите на разликите между емпиричните и теоретичните абсолютни честоти и се изчислява по формула:

 
2

he  hТ 2
hT



86,02
 11,24
7,65

(5)

Получената опитна стойност за χ2 по формула (5) се съпоставя с теоретична стойност от таблици. Табличната стойност за χ2 се избира в зависимост от статистическа сигурност ̅ и степен на
свобода f. Степента на свобода се изчислява по зависимостта:
f = k – l = 6 – 2 = 4,
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където k и броят на интервалните поделения на груповите данни, а l – броят на използваните за
изчисляването на hт статистически характеристики.
При Поасоново разпределение се използват двете характеристики ̅ = 2,85 и n = 20, т.е. l = 2.
Броят на интервалните поделения в този случай е k = 6.
Тогава при статистическа сигурност ̅ 99% се отчита таблично χ2 = 13,277. Вижда се, че
теоретичната стойност е по-голяма от установената опитно – χ2 (99%) = 13,277 > χ2 = 11,24. Следователно се доказва, че наблюдаваното разпределение на отказите на основните механизми в
тъкачните машини отговоря с допустими случайни отклонения на Поасоновото разпределение и
изследваните станове могат да се наричат, че са технически изправни.
За определяне на горната контролна граница се използва зависимостта:

K Г  x  t.s  2,85  2,58.1,7  7 ,

(7)

където ̅ = 2,85 е средно аритметичната стойност на броят аварирали механизми, s = 1,7 – дисперсията и t – коефициент в зависимост от броя на опитите и статистическата сигурност (вероятност)
S, при S = 99%, t = 2,58.
На графиката показана на фигура 3 се визуализира техническото състояния на тъкачните машини чрез проведеният статистически контрол. Следователно при случай на повече от 7 отказа се
счита, че машината е с влошено техническо състояние.

Фиг. 3. Графика на резултатите от проведените наблюдения с горна контролна граница.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Определянето на техническото състояние
на тъкачните машини чрез статистически контрол, предоставя възможност за прогнозиране
на възникващите технически неизправности.
Своевременното им отстраняване повишава
икономическата ефективност като намалява
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престоите и подобрява качеството на продукцията. Освен това усъвършенства системата за
превантивен контрол, която е тясно свързана с
развитието на методите и средствата на техническата диагностика.
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ОСНОВНИ ЕТАПИ ПРИ МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛИРАНЕ НА ТОПЛООБМЕН В
ТВЪРДО ТЯЛО С ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ANSYS CFXЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ
В ОКС „МАГИСТЪР“
Невен Й. КРЪСТЕВ, Марио С. СТАНЧЕВ, Владимир Вл. ПАСКОВ
BASIC STAGES IN MODELING AND SIMULATION OF HEAT EXCHANGE IN A
SOLIDBODY WITH ANSYS CFX SOFTWARE TO TRAIN STUDENTS IN "MASTER"
DEGREE
Neven J. KRYSTEV, Mario S. STANCHEV, Vladimir V. PASKOV
ABSTRACT: Mathematical modeling and computer simulation are often used to study processes and performing numerical experiments in various fields of heat engineering.
The software programs ANSYS, COMSOL / FEMLAB, FLUENT and others are suitable for
this purpose: they contain procedures for solving different differential equations and models.
The ANSYS software package has simulation modeling capabilities for heat and mass exchange processes, combustion processes, and multiphaseflow streams. CFX product is completely autonomous – the applications to create a geometric model and computing mesh
(model discretization), defining task, runcalculations and structuring and visualization of the
results are integrated.
With rapid developments in this area, at University level, there are disciplines in the field of
modeling and computer simulation of heat processes and systems in the training of students
in the Master's degree program.
The modeling of physical and chemical processes in the field of thermal engineering is used
as a successful method in the design of new equipment and systems as well as to analyzing
and solving tasks related to improving the performance and energy efficiency of existing such
devices.
For successful application in the learning process and the student understanding, such tasks
need to meet the following conditions:
- The problem has to be theoretically known to students.
- The computer simulation has to be not require a large computer resource.
- Can be solved within a few (2-3) hours
- It is possible to easily verify the obtained results.
One of these tasks is presented in this paper: modeling of heat transfer in a solid body considering the external free convection - computer simulation with ANSYS / CFX program.
This process is well studied theoretically and present in various schemes and installations.
KEYWORDS: CFD modeling, heat exchange, solid body, geometrical model, discretization
of the model, solver control.
ВЪВЕДЕНИЕ
Моделирането на физико- химични процеси в областта на топлотехниката се използва
като успешен метод при проектиране на нови
съоръжения и системи, както и при анализиране и решаване на задачи свързани с подобряване на работните характеристики и енергийната ефективност на съществуващи такива.
Физико-химичните процеси, протичащи в
енергийните и спомагателните съоръжения, са
сложни, взаимообвързани и динамични.
ISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
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Софтуерният пакет ANSYS притежава
възможности за симулационно моделиране на
топло и масообменни процеси, горивни процеси и течения на многофазни потоци.
Продуктът CFX е напълно автономен - интегрирани са приложения за създаване на геометричен модел и изчислителна мрежа, дефиниране на задача, процесор за изчисления, както и приложение за структуриране и визуализация на получените резултати.
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Основните етапи, при разработване на симулационни модели на физико- химични процеси, са следните:
- Изграждане на тримерна геометрична
структура на съоръжението / системата. Основен източник на информация за този етап са
проектна и екзекутивна документация - чертежи, схеми и др., както и последващи конструктивни изменения на обекта. Работната среда:
ANSYS ICEM или CAD софтуер.
- Създаване на изчислителна мрежа. Из-
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числителната мрежа се състои от обеми с правилна или неправилна геометрична форма с
еднакъв или различен размер на елементите.
Работна среда: ANSYS ICEM
- Дефиниране на модела. В този етап се
определят физико- химичните свойства и характеристики на обектите и процесите.
Работна среда: ANSYS CFX
- Изчисляване. Работна среда: ANSYS
CFX
‐ Резултати. Работна среда: ANSYS CFX

Концепция за модел в среда ANSYS/CFX.
Обект на моделирането представлява твърдо тяло с правилна геометрична форма –
куб.Материалът от който е направен кубът е стомана с коефициент на топлопроводност
λ=60,5W/m K. От горната страна тялото се нагрява при температура 500 С 773 К). Топлинен
поток постъпва и от още 3 негови страни както е показано на фигурата последните две страни на
куба са подложени на свободна конвекция с коефициент на топлопредаване h=25W/m K.

Фиг.1. Схема на моделната задача.
Цел на поставената задача – изследване на разпределението на температурата по граничните
повърхнини и топлинните потоци при стационарни условия с помощта на програмна среда ANSYS/CFX.
Уравнения описващи процеса.
Численатасимулациянапроцесавключвадискретизациянаизследванатаобластнамрежаоткрайниелементи. Завсекиотнейнитевъзлисерешавасистемаотуравненияполученинабазатана:
- Уравнения на топлопроводност;
- Уравнения на конвективен топлообмен;
- Модел на граничен слой;
- Начални условия;
- Модел на физични условия;
- Тези уравнения са адаптирани към стационарни условия.
Основни етапи при моделното изследване.
А) Геометричен модел – Геометричният модел се състои от твърдо тяло, тяло с кубична форма с размери a=b=c=1m . За целта в рамката наANSYS Workbanch се стартира модулът за създаване на геометрия това е показано на фиг. 2 и фиг. 3.
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Фиг. 2
Фиг. 3
Б) Дискретизаця на геометричния модел.
Това се осъществява в модулът ICEM MESHING. При построяване на мрежа от крайни елементи във възлови повърхнини (където се внася топлина ) е необходимо елементите да бъдат с помалки размери. За тази цел се създават (фиг. 4 и фиг. 5) две области с по-малки размери на елементите (Facespasing 1,2).

Фиг. 4
Фиг. 5
Пълният модел на изчислителната мрежа е показан на фиг.5 Общият брой на елементите от
изчислителната мрежа е 153 409 разположени по повърхността и по целият обем на тялото.
В) Моделиране на начални физични и гранични условия. Това се осъществява в следващият
модул Setup.
- Начални условия
За начални условия се приема, че тялото е заобиколено от въздушна среда със средна температура на въздуха 20 и начална скорост на движение = 0 m/s (фиг. 6)

Фиг. 6
Фиг. 7
- Физични условия за създаването на физичният модел програмата позволява да се използват
3 възможни области – флуидна, за твърдо тяло и за порьозно тяло за нашият случай ние избираме
домейн за твърдо тяло – Solid Domain фиг.7.
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От библиотеката на програмата избираме за материал стомана с коефициент λ=60,5 При дефиниране на физичните условия за този модел избираме режим на обмяна на топлинна енергия с
околната среда фиг. 8.

Фиг. 8
Фиг. 9
- Гранични условия
За моделиране на граничните условия е достатъчно среда ANSYS отделните граници да бъдат
посочени като стена с определени свойства. Това е направено съответно на фиг. 9 и 10.

Фиг. 10

Фиг. 11

За изследваните повърхнини на куба като гранични условия е зададен коефициент на топлопредаване h=25 W/m К и температура 20 (фиг.11) За останалите гранични повърхнини се задава
фиксирана стойност на температурата съответно 100 и 500 .
Г) Решаване на модела.
За симулацията на модела са зададени 400 бр. Итерации с фактор на сходимост с минимална
стойност 10 . Факторът на сходимост представлява разликата на наблюдавания периметър (зависимата променлива) между две последователни итерации. Картина на симулационния процес е
показана на фиг. 12.

Фиг. 12
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След приключване на симулацията в последния модул на структурната рамка на ANSYS се
изобразяват резултатите от нея.
Д) Резултати от числената симулация
Програмният продукт позволява визуализация на топлинния процес с помощта на видео клип
в реално време както и 3D изображение в произволни секущи равнини на тялото, а също и 2D
температурни криви.На фиг.13 е показано разпределението на температурата по граничната повърхнина с начални условия 500 както се вижда от нея е с наситен цвят. Вконтактните ръбове
със стените с по-ниска температура вследствие на топлообмена се наблюдава понижение на температурата (с променлив цвят).

Фиг. 14
Фиг. 15
На (фиг.14) е показаноразпределението на температурата по стените със зададена температура
100 там също се забелязва незначително повишаване на температурата в контактните ръбове с
по-горещата горна повърхност.Вследствие на така дефинираните температурни условия на фиг.15
са показани температурните полета по стените граничещи с околния въздух. От фигурата се виждат много ясно определени температурни области и съответния температурен градиент.
Освен разпределението на температурата друга възможна величина която може да се визуализира е специфичният топлинен поток. Той е показан последователно на фиг. 16 и фиг. 17.
От който се вижда ,че на фиг.16 стойността на специфичния топлинен поток е положителна, тоест
в тялото се внася топлина.

Фиг. 16
Фиг. 17
На фиг.17 специфичния топлинен поток е изцяло с отрицателен знак, тоест имаме изцяло отвеждане на топлина от разглежданата термодинамична система.
На фиг.18 е показано разпределението на температурата в средно сечение на граничната повърхност. От нея се вижда че, най-ниска температура в тялото се получава в сечение 0,4m.От тази област нататък температурата нараства нелинейно,достигайки до горната гореща страна на куба
500 .
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Фиг. 18
Фиг. 19
За нуждите на учебния процес на база на създадения геометричен модел и направената дискретизация от крайни елементи е разработен втори вариант, при който от четирите стени се внася
еднакво количество топлина, а от двете му срещуположни се отвежда топлина за тази цел от четирите стени се задава 500 ,а на двете срещуположни h=25W/m K и температура 20 . При така
дефинираните условия след направената числена симулация на фиг. 19 е показано разпределението на температурата по тези повърхнини. Тъй като тялото е със симетрично правилна форма при
температурните полета също се наблюдава определена симетрия. Средната температура на изследваната стена е 663.8 K.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Практиката на техническите и икономическите изследвания за анализ и синтез на системи в различни области показва, че успешното решаване на проблема е възможно само с
помощта на съответстващи математически
модели.Техните предимства са бързото, точно
и многократно решаване на задачата при различни начални условия, промяна на алгоритмите (подмяна на едно устройство в друго в
реалната система) и т.н.
Представеният числен модел на топлообмен в твърдо тяло, може да бъде използван при
обучение на студенти по дисциплината„Моделиране и симулиране на топлинни
процеси и системи“ за ОКС „Магистър“ в среда ANSYS/CFX.
Алгоритъмът на стимулационния модел
може да бъде използван при решаването на
подобни задачи по други дисциплини и в техническата практика.
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Технологии на възпитанието и
обучението на водачи на МПС

ОТНОСНО ОСОБЕНОСТИТЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ОПАСНОСТ ОТ ПЕШЕХОДЕЦ
НАВЛИЗАЩ НА ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ
Христо В. УЗУНОВ, Станимир М. КАРАПЕТКОВ, Силвия В. ДЕЧКОВА
ABOUT THE PERFORMANCE OF THE HAZARDOUS HAZARDOUS RISK AT THE
MOVEMENT PLATE
Hristo V. UZUNOV, Stanimir M. KARAPETKOV, Silvia V. DECHKOVA
ABSTRACT: In Art. 20, paragraph 2 of the TBD, an extremely important issue is raised
concerning the occurrence of a hazard and the possibility for the driver to prevent crashes.
Too often there is similarity in the kinematic study when analyzing an accident between cars,
between a car and another vehicle, as well as between a car and a pedestrian. In any case, it
is important that the driver should be able to stop before any "foreseeable obstacle". This article will address the issue of analyzing pedestrian perceived as a hazard, and this would be
entirely analogous to other types of crash.
A key technical issue in tracking this text is when perceiving a pedestrian, when the hazard
actually occurs and when the driver should take a stop to prevent pedestrian contact. On the
other hand, the main legal question is at what point is the so-called 'foreseeable danger'.
Several concepts should be introduced here:
1. First of all, this is the situation where the driver perceives danger. This is the situation
whereby the driver analyzes the fact that there is an object in sight that has created danger in
his perception and accordingly has taken action to stop.
2. Second, this is the time of danger. This is the moment when the danger actually arises and
it does not coincide with the moment of perceiving the danger. This time depends on too
many circumstances and is subject to legal interpretation.
3. Third is the moment when the pedestrian enters the canvas. Too often this moment is considered as the occurrence of danger.
KEYWORDS: pedestrian, car, danger
ВЪВЕДЕНИЕ
В чл. 20, ал.2 от ЗДвП се поставя един изключително важен въпрос относно обстоятелството за възникване на опасност и възможността водачът да предотврати ПТП. Твърде често
се наблюдава сходство в кинематичното изследване, когато се анализира произшествие
между автомобили, между автомобил и друго
превозно средство, както и между автомобил и
пешеходец. Във всички случаи е важна възможността и кога водачът следва да е в състояние да спре пред всяко „предвидимо препятствие“. В настоящата статия ще бъде разгледан
въпросът, свързан с анализ на възприемане на
пешеходец като опасност, като това би било
ISSN: 1311 2864, volume 32 (2), 2017
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

напълно аналогично и при други случаи на
видовете ПТП.
АНАЛИЗ
Пълният текст на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП има
вида:
„Водачите на пътни превозни средства са
длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на
видимост, за да бъдат в състояние да спрат
пред всяко предвидимо препятствие. ВодачиISSN: 1311 2864, том 32 (2), 2017
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те са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.“
Основен въпрос от техническа гледна точка при проследяване на посочения текст е при
възприемане на пешеходец, кога реално настъпва опасността, както и кога водачът следва
да предприеме спиране, за да предотврати контакт с пешеходеца. От друга страна основният
правен въпрос е в кой момент е така наречената „предвидима опасност“. Тук следва да се
въведат няколко понятия:
1. На първо място това е положението, от
което водачът възприема опасност. Това е положението, от което водачът анализира обстоятелството, че в полезрението има обект, който
е създал в представата му опасност и съответно е предприел действия за спиране.
2. На второ място това е моментът на възникване на опасност. Това е моментът, в който
реално възниква опасността и той не съвпада с
момента на възприемане на опасността. Този
момент зависи от твърде много обстоятелства

и е обект на правно тълкуване.
3. На трето място е моментът на навлизане
на пешеходеца на платното. Твърде често този
момент се приема за възникване на опасността.
В експертната практика се извършва кинематично изследване, като се налага изследване
на времето за движение пешеходеца от мястото на навлизане на платното до мястото на
възможния контакт. При възникване на опасност за водача на МПС той предприема действия за предотвратяване на удара. Той задейства спирачната система и/или коригира движението чрез завъртане на волана с едновременно спиране. До момента на достигане на максимална спирачна ефективност времето за
движение на автомобила е за времето на реакция, за времето на сработване на спирачната
система и за времето на нарастване на закъснението. Счита се, че автомобилът изминава
разстояние L при равномерен ход на движение,
като същото се получава съгласно зависимостта [1], [2]:

L = (tp + tсп + tн).V

(1)

където:
tp [s] – време за реакция на водача; tсп [s] – време за сработване на спирачната система; tн [s] – време за нарастване на закъснението до максимално; V [m/s] – скорост на движение на масовия център на автомобила преди ПТП.
Разстоянието, от което водачът на автомобила е възприел опасността се получава съгласно зависимостта:
Vбл V
(2)
L
t
t сп t н . V
2. j
където:
бл [m/s] – скорост на движение на масовия център на автомобила при достигане на максимална
ефективност; [m/s] – скорост на движение на масовия център на автомобила в момента на удара; j [m/s2] – отрицателно ускорение.
Времето за изминаване на това разстояние се получава съгласно зависимостта:
(3)

T

t

t сп

tн

бл

j

От друга страна в общия случай се приема равномерен ход на движение на пешеходеца по
познатата зависимост:
L
Vп . t п ,
(4)
където
Vп – скорост на движение на масовия център на пешеходеца; t п – време за движение на пешеходеца;
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Когато движението е свързано със смесено движение при първоначален ускорителен режим,
законът за движение е съгласно зависимостта:
(5)

s

aп . t п
2

V п. tп

На практика в кинематичното изследване се съпоставя времето за движение на автомобила от
момента на възникване на опасността /момента на навлизане на пешеходеца на платното/ спрямо
момента на възприетата опасност. Сравнената величинас конкретна сравнителна величина е при
три конкретни възможности – с положителен знак, при относително равенство или с отрицателен
знак. Тук възниква и най-важният въпрос дали това е правилното сравнение, а именно в моментът
на възникване на опасност съвпада ли с момента на навлизане на пешеходеца на платното. Съдебната практика показва твърде голям толеранс на възможности и възможни решения, като са констатирани особени случаи, при които други обстоятелства са налагали водачът да следва очакваната опасност.
Например: Навлизане на платното на стадо домашни животни от закрита видимост, е следвало водач на автомобил да прояви съобразителност, за да предотврати контакт с появилия се след
стадото пастир. Примерът е показателен за предвидима опасност, момент на появата на пастира
във видимата за водача зона и момента на навлизане на пастира на платното. На първо място водачът на автомобила възприема бягащото стадо, но не възприема наличието на пастир, тъй като
той е в зоната на закрита видимост зад каменен зид. Ако той предприеме спиране към момента на
навлизането на стадото на платното той би предотвратил контакта с пастира. Водачът предприема
спиране към момента на появата на пастира във видимата му зона, като на практика той закъснява
със своята реакция. Пастирът навлиза в опасната му зона за спиране, ударът е бил непредотвратим, но задължението на водача е той да очаква опасността по-рано.
На фиг. 1 е показан случай, при който водач предприема спиране спрямо момента на навлизане на пешеходеца на платното за движение. Ако това се отчете за момента на възникване на опасност ударът е непредотвратим. Налице е навлизане на пешеходеца в опасната зона за спиране на
автомобила. Тук възниква въпросът, ако водачът предприеме спиране по-рано или в момента на
появата на пешеходеца във видимата зона би ли настъпил удар.

Фиг. 1.Дискретни положения при удар
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На фиг. 2 е показан случай, при който водачът предприема спиране по-рано, с което двата
обекта – пешеходец и автомобил се разминават. Удар между тях не настъпва, с което се предотвратява произшествието. Друг особен момент в тази конфликтна ситуация е предприети и други
действия на водача, като завиване на волана.

Фиг. 2. Дискретни положения при разминаване
На фиг. 3 е показан случай, при който водачът предприема действия по предотвратяване на
удара чрез завиване на волана и спиране. Въпреки тези действия настъпва контакт, но със страничната част на автомобила.

Фиг. 3. Дискретни положения при завиване на волана
3D CAD моделите на човек, автомобил и път са създадени чрез софтуера SolidWorks. Управлението на движение се реализира чрез програмен продукт Matlab Toolbox Simulink. 3D моделирането в SolidWorks дава възможност на по – пълно пресъздаване на обстоятелствата при възникване на опасност от пешеходец навлизащ на платното за движение.
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ИЗВОДИ
1. Моментът на възникване на опасност се
различава от момента на възприемане на опасността. Когато двата момента съвпадат е налице своевременно възприемане на опасността.
2. От техническа гледна точка навлизането
на пешеходец на платното за движение,когато
той е в полезрението на водача, следва да се
счита за момент на възникване на опасност.
Действията на водача в тези случаи са той да
управлява автомобила със скорост, която би
му позволила да спре преди коридора на движение на пешеходеца.
3.„Предвидимата опасност“ за водача в подобни случаи е неговата способност да контролира автомобила и предвиди скоростта си на
движение спрямо момента на навлизането на
пешеходеца, за да е във възможност да спре
преди коридора на движение на пешеходеца.
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Aims and scope: Development of technical and life sciences continues to grow rapidly. It is essential that the
dissemination of information related to this development follows the same dynamics. The jornal "Announcements
of the Union of Scientists - Sliven" performs precisely this role, providing visible environment for crossfertilization of ideas and knowledge to be used in research and development programs. The journal offers its
readers a broad look at all branches of technical, social andhealth and nature-mathematical sciences. It publishes
articles from the widest possible range of authors, both in terms of professional experience and country of origin.
Guide for authors:“Announcement of Union of Scientists - Sliven” is devoted to original research articles that
present a clear exposition of significant aspects of contemporary science. Primary emphasis is placed on high quality works that has neighter appeared in, nor are under review by other journals. It is recommended the language of
publication to be English, but publications in Bulgarian, Russian, German or French shall also be permitted. The
journal maintains strict refereeing proceduresand the acceptance of manuscripts for publication depends strongly
on the recommendations of an anonymous reviewer and the supervising editor. The publication of the articles does
not necessarily mean that the editorial board agree with the points of view of their authors.
Submission of Manuscript: The authors should prepare their papers using standart word processing program and
sent them electronically to e-mail: izv_su_sliven@abv.bg. If email submission is not possible, please send an electronic version on disk to the postal address of the publisher.
Manuscript preparation: The article begins with one-column text that includes a title (no abbreviations), authors
(without academic degrees), an abstract (no more than 20 lines) and key words in the language of the article. Then
it follows the presentation of the body of the article in two-column text that includes cited literature and information about the authors with their full postal and e-mail addresses, academic positions and workplaces. Finally it
comes one-column text that includes the title of the article, authors with their e-mail addresses, abstract and keywords of the English language. The use of 12 pt fonts is required and all pages are to be numbered. The typing area
should not exceed 18 cm x 25 cm. The references should be cited in Roman script. If there are sources in Cyrillic
script, they should be presented in Roman script eighter with translation into English, or by transliteration.The
editors reserve the right to edit manuscripts when necessary.
Цели и обхват: Развитието на техническите и житейски науки продължава да расте бързо. От съществено
значение е, че разпространението на информация, свързано с това развитие, следва същата динамика. Списанието „Известия на Съюза на учените - Сливен" изпълнява именно тази роля, осигурявайки видима среда
за взаимното обогатяване на идеи и знания, които да се ползват в научноизследователски и развойни програми. Списанието предлага на своите читатели широк поглед към всички клонове на техническите, социалните, медицинските и естествените науки. То публикува статии от възможно най-широк кръг от автори,
по отношение, както на професионален опит, така и страна на произход.
Указания за авторите: „Известия на Съюза на учените - Сливен" е посветено на оригинални научни статии, представящи ясно изложени значими аспекти на съвременната наука. Предимство иматнепубликувани
висококачествени работи, които не са в процес на рецензиране от други списания. Препоръчително е езикът на публикуване да бъде английски, но публикации на български, руски, немски или френски език също
се приемат. Списанието се придържа към строги процедури за рецензиране и приемането на ръкописза
публикуване, зависи от препоръките на анонимен рецензент и наблюдаващия редактор. Публикуването на
статиите не означава непременно, че редакцията е съгласна с гледните точки на техните автори.
Подаване на Ръкопис: Авторите трябва да подготвят статиите си, ползвайки стандартна програма за текстообработка и да ги изпращат по електронен път на адрес: izv_su_sliven@abv.bg. Ако изпращането на
имейл не е възможно, моля изпратете електронна версия на диск до пощенския адрес на издателя.
Подготовка на Ръкописа: Статията започва с едноколонен текст, включващ заглавие (без съкращения),
автори (без научни степени), резюме (не повече от 20 реда) и ключови думи на езика на статията. Следватялото на статията в двуколонен текст, който включва цитираната литература и информация за авторите с
техните пълни пощенски и електронни адреси, академични длъжности и работни места. Накрая идва едноколонентекст, който включва заглавието на статията, авторите с техните електронни адреси, резюме и
ключови думи на английски език. Необходимо е използването на шрифтове с размер 12 пункта, както и
номериранена всички страници. Зоната за писане не трябва да превишава 18cm х 25cm. Библиографската
справка следва да бъде написана на латиница. Ако има източници на кирилица, те трябва да бъдат представени на латиница или чрез превод на английски език, или чрез транслитерация. Редакторите си запазват
правото да редактират ръкописите, когато това е необходимо
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COPYRIGHT POLICY
By sending an article to the journal „Announcements of the Union of Scientists – Sliven“ the author agrees to assign copyrights for announcement,publishing and distributing and guarantee that
the article is original and does not violate the copyright or any other right of third parties, and that
the article was not published elsewhere and its publication is not planned elsewhere in any form
except as provided herein.
The copyrights of published articles are property of the publisher.
Not accepted for publication articles are not reviewed and not send back to the authors.
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гарантира, че статията е оригинална и не нарушава авторските права или всяко друго право
на трети лица, както и че не е публикувана другаде и публикуването й не се планира другаде под никаква форма, с изключение на предвиденото тук.
Авторските права на публикуваните статии са собственост на издателя.
Неприетите за публикуване статии не се рецензират и не се връщат на авторите.
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