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АКТУАЛНОСТ И МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ИЗСЛЕДВАНИЯ 
ПРОБЛЕМ 

 

Образователната система е част от социалната система и 

развитието й е повлияно от политически, икономически и со-

цио-културни тенденции, фактори и стратегии. Съвременното 

развитие на човешкото общество е белязано от неограниче-

ност на комуникационните възможности, осигуряване на 

единство по отношение на приоритети, очаквания, въздейст-

вия и взаимодействия в световен мащаб. Като неделима част 

от динамичните промени в обществото са и процесите, про-

тичащи в образователната система. 

На 13 юли 2010 бе приета стратегията „Европа 2020”, коя-

то е наследник на Лисабонската стратегия от 2000 г. Чрез нея 

Европейската комисия очертава пътя, по който ще се развива 

икономиката на стария континент. Един от основните прио-

ритети на тази стратегия е т.нар. интелигентен растеж. Има 

се предвид насърчаване на познанията, иновациите, образо-

ванието и цифровото общество, което ще спомогне за по-

ефективно използване на ресурсите в процеса на производст-

во при същевременно увеличаваща се конкурентоспособност. 

Това означава, че развитието на икономиката се основава на 

знанието и в този смисъл на разработването на ефективни 

технологии за подготовка на кадри. 

Достиженията на информационните технологии вече не 

позволяват на образователната система да остане непромене-

на. Темповете на развитие на съвременните информационни 

технологии формират вълна от очаквания към специфичната 

професионална подготовка. Интересното и полезното в този 

процес е, че едновременно с поставянето на по-високи изиск-

вания, непрекъснато развиващите се информационни техно-

логии предоставят и нови средства в услуга на образованието. 

Тенденцията е към по-гъвкаво обучение и преосмисляне на 

ролята и функциите на преподавателя и обучаемия, на усло-

вията, механизмите и подходите към обучението като цяло. 

Едни от най-значимите промени са: възможност за организи-

ране на учебен процес от нов тип – „по всяко време и от всяко 

място”, стремеж към индивидуализиране на обучението, дос-



Автореферат на дисертация ….Виктория Нечева 

 

4 
 

тъпност до качествено обучение, намаляване на усилията и 

цената за създаване и разпространение на материали и т.н. 

В съвременното обучение информационните и комуника-

ционни технологии се превръщат в съществен елемент на 

учебната среда, което е една от причините дебатите за техни-

те предимства и ограничения по отношение на ефективността 

на преподаването, ученето и педагогическото общуване да не 

стихват, както в теоретичен, така и в практически план. 

Теорията има основна роля в осъществяването на педаго-

гическия дизайн, като задава параметрите на обучението: це-

ли, методи за постигането им, дейности и задачи, оценяване, 

роля на преподавателя и обучаемия. Но, за да е реалистично и 

ефективно използването на съвременните информационни 

технологии, трябва да се установят трайни и работещи връзки 

между теория и практика. Трябва да се изясни какво е спе-

цифичното педагогическо предназначение на съвременните 

информационни технологии, свързано с техните безспорни 

предимства пред традиционните образователни технологии. 

През последните години изследователското внимание се 

насочва и към ефективността на ИКТ за подобряване качест-

вото на обучението във висшите училища. Основните направ-

ления на педагогическо изследване в този контекст са насоче-

ни в няколко направления:  

 създаване на ефективни модели на използване на техно-

логиите за повишаване на качеството и ефективността 

на педагогическите дейности; 

 създаване на механизми за използване на педагогичес-

ката теория в дизайна на базирано на технологиите уче-

не; 

 създаване на научнообосновани ръководства за обучение 

на преподаватели и на учещи се в овладяването на уме-

ния за използване на технологиите в учебен контекст;  

 изследване на влиянието върху ефективността на учене 

на непрестанно развиващите се нови технологии.  

Представените в обобщен план направления са основните 

мотиви да насочим нашето внимание към изследването на 

влиянието на технологиите и в частност средата Moodle за 

формирането на системи от умения на студентите от бакала-
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върската степен в курса по хистология и ембриология в Био-

логическия факултет на СУ. 
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1. МЕТОДОЛОГИЧНА РАМКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. 

 

1.1. Обект и предмет на изследването 

Ориентацията и подготовката в методологията на научните 

изследвания е необходима част от уменията на изследователя, 

пряко рефлектираща върху избора на методи на изследване, 

извеждането и формулирането на основните методологически 

категории в полето на изследователската тема – обект, пред-

мет, хипотеза, цели и задачи. Обектът и предметът са център 

в изследователската дейност, които не могат да бъдат разг-

леждани изолирано от целта, хипотезата (изследователските 

въпроси) и задачите на изследователския процес. Всички те 

оформят „скелета на дейността“, а методите, средствата и 

резултатите зависят от тази „скелетна конструкция“ и до-

вършват „образа“ на изследователската дейност. 

Обект на настоящото изследване е формирането на умения 

на студентите в условията на електронна среда.  

Предмет на настоящото изследване е модел на електронно 

базиран университетски курс по хистология за формирането 

на система от умения на фактическо, концептуално и проце-

суално равнище. 

Обектът и предметът на изследването стоят в основата на 

идейния му план и определят основните изследователски въп-

роси (хипотеза) и целите. От тук те пряко и косвено детерми-

нират хода на цялото изследване. В качеството си на средство 

за развитие на познанието хипотезата или основните изследо-

вателски въпроси са в основата на всяка научноизследовател-

ска дейност и тяхната формулировка и доказване са важен 

момент в педагогическото изследване. “Това прави възможна 

целенасочената изследователска дейност и до голяма степен 

определя интерпретацията на експерименталните данни” 

(Бижков и Краевски, 2007). 

1.2. Изследователски въпроси и цели на изследване 

Основните изследователски въпроси са: 

1. Какви знакови средства в електронен формат са подхо-

дящи за учебното съдържание по хистология? 
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2. Какви учебни дейности и в каква последователност са 

подходящи за изграждане на специфични теоретико-

приложни умения в курса по хистология? 

3. Какво отношение и нагласи имат студентите да полз-

ват електронно обучение в рамките на обучението си по 

хистология? 

Критериално ефективността на Модела се детерминира от: 

определяне на обективни елементи на параметрите на ситуа-

цията, в която ще функционира Модела; определяне на съ-

държанието на обекта на усвояване и неговата йерархия; оп-

ределяне на набора от умения в състава, на които се включва 

съдържателния конструкт; изработване на теоретично обос-

нован модел на педагогическа технология в платформата. 

В границите на обекта, предмета и изследователските въп-

роси, целите на изследване са формулирани в две взаимос-

вързани групи – теоретични и практико-приложни. В 

обобщен план целите на теоретично равнище са свързани с 

анализ и извеждане на обобщения по отношение на: 

 литературни източници, свързани със: същността, въз-

можностите и спецификата на приложение на електрон-

ното обучение във висшето училище; определяне на клю-

човите понятия с техните взаимоотношения и системата 

от умения в контекста на предмета на изследването; де-

терминантите – документацията, регламентираща уп-

равлението на обучението на студентите и отражението 

й върху подготовката на студентите по хистология;  

 определяне на теоретичната рамка за изграждане на мо-

дела за електронно обучение по хистология. 

Целите на практико-приложно равнище са в контекста на 

направените обобщения и са формулирани по отношение на 

конструирането на модел на курс от практически занятия по 

хистология в електронна платформа (Moodle) и неговата екс-

периментална проверка. 

1.3. Изследователски методи 

Въз основа на приета работна класификация на методите 

на научно изследване, основните методи приложени при нас-

тоящото дисертационно изследване са както следва: 
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 теоретичен анализ и синтез – при постигане на целите 

на изследване, които са свързани с анализа и оценъчни-

те обобщения на литературните източници. По пътя на 

анализа и синтеза могат да се определят обективни тен-

денции в изследваните обекти и явления, да се “уловят” 

несъответствия и реални противоречия, да се намерят 

контурите на концепции, въз основа на които да се пос-

трои модел, подлежащ на проверка в практиката. Посо-

ченият метод е приложен и при избора на темата на изс-

ледване, анализа и обобщенията за съществуващата 

практика на обучение по хистология във висшето учи-

лище; 

 педагогическо моделиране – при постигане на целите, 

свързани с изграждане на модела на курс от практичес-

ки занятия по хистология в електронна платформа (Moo-

dle);  

 педагогически експеримент – при постигане на част от 

практическите цели на изследване. В качеството на ос-

новни инструменти встъпват педагогическото наблюде-

ние върху дейностите на обучаваните субекти, свързани 

с модела, „инструментите“ за измерване на основните 

параметри на входа и изхода на експеримента и за фор-

миране на системата от умения (анкета, тест, задача); 

 статистически методи – с цел математическо осигуря-

ване на достоверността на резултатите.  

Както е известно, развитието на която и да било частна на-

ука, в това число и Методиката на обучение по биология е не-

мислимо без научно търсене, почиващо на вярна методоло-

гична основа, още повече в сфери на обществения живот, ко-

ито са актуални и значими за цялото общество като подготов-

ката на кадри за пазара на труда. 

 

2. ПАРАМЕТРИ НА ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНЪЧНИ 

ОБОБЩЕНИЯ 

В съответствие с формулираните изследователски въпроси 

и цели на изследването, теоретичния анализ обхваща няколко 

аспекта и техните взаимоотношения, в пресечното поле, на  
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ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 

Модели на електронно 
обучение в контекста 

на висшето образование 

МОДЕЛ НА КУРС  
ПО ХИСТОЛОГИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Пресечно поле, в чиито граници е конструиран Модел 

на университетския курс по хистология. 

 

които са границите за конструиране на модела на универси-

тетски курс по хистология: 

 Същност на електронното обучение и основните пара-

метри, с които се описва – проява на тази същност в мо-

дели за електронно обучение във висшето училище; 
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 Възможности на платформа Moodle за създаване и при-

лагане на мултимедиен университетски курс – детерми-

нанти за управление на образованието във висшето учи-

лище; 

 Специфика на учебната информация за живите системи 

– възможности на платформа Moodle – теоретични изис-

квания за обекта на усвояване и обекта на формиране 

взети в единство – „инструменти“; 

Организация на опосредствано педагогическо взаимодейс-

твие – учебна среда в Moodle – контекст на външно зададени 

цели на университетски курс в рамките на официалните де-

терминанти (фиг. 1). 

2.1. Същност на електронното обучение и възмож-

ности на Moodle 

Съвременните технологии, и интернет в частност, създадо-

ха безпрецедентни възможности, специфични за обучението – 

достъп до автентични материали на всевъзможни езици, об-

щуване с други обучаеми навсякъде по света, обмен на добри 

практики в дизайна на курсове от всякакъв тип, ниво и целе-

ва група обучаеми. Осмислянето на тези реалности е от особе-

на важност за държава като нашата, която се стреми към 

създаване на конкурентноспособни специалисти, заемащи 

достойно място на пазара на труда в Обединена Европа. Това 

е отразено в редица национални и институционални докумен-

ти, например стратегиите за развитие на образованието в 

България (Национална стратегия за продължаващото профе-

сионално обучение МОМН; „Стратегия за развитието на елект-

ронното и дистанционното обучение в Софийски универси-

тет“1). Тези документи акцентират върху интегрирането на 

информационните и комуникационни технологии във всички 

степени на образование, (Национална програма „Информаци-

онни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“2), и осо-

бено за целите на продължаващото и професионалното обуче-

ние. 

                                                           
1
 Достъпна на: http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/obrazovanie/distancionno_obuchenie. Последно посе-

тен: 20.03.2014 
2
 Достъпна на: http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=505 Последно посе-

тен: 20.03.2014  

http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/obrazovanie/distancionno_obuchenie
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=505
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Изследванията в тази област през последните десетилетия 

констатират, че потенциалните възможности на съвременните 

електронни технологии за революционно трансформиране на 

обучението не водят автоматично до промяна на модела на 

обучение (Garrison & Anderson, 2003). Това обуславя и въз-

никването на нови педагогически модели във връзка с ефек-

тивното използване на този потенциал в образованието 

(Beetham, 2013; Garrison & Vaughan, 2008; Jara & Mohamad, 

2007). Подобни са изводите, направени в резултат на редица 

изследвания у нас (Янева et al., 2011; Kremenska, 2013; Кре-

менска et al., 2014). Много преподаватели, обучители и учите-

ли ентусиазирано въвеждат тези новости. Критиците им, оба-

че, отбелязват, че често при такова въвеждане не се отчита 

педагогическата ефективност на технологиите (Beetham, 

2004; Jara and Mohamad, 2007; 2008). Изследванията за въз-

можностите и влиянието на технологиите върху дизайна и ме-

тодиката на обучението са малко, при това силно контекстуа-

лизирани и изводите от тях не са еднозначни (пак там). Ха-

рактерно е, че се отнасят предимно до чисто технологичните 

аспекти на интегрирането на технологиите в образованието. В 

този смисъл, на този етап няма общоприета теоретична осно-

ва на дизайна на обучение, подпомагано от технологиите.  

Подпомагането на университетските кадри за работа със 

съвременни технологии и свързаните с тях методически ас-

пекти се признава за основен елемент в гарантирането на ка-

чествено обучение, съобразено с нуждите и възможностите на 

студентите. Повишаването на качеството на преподаване във 

висшите училища се коментира в Стратегията на Европейс-

кия съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, 

„Европа 2020”, Стратегическата рамка за европейско сътруд-

ничество в образованието и обучението „Образование и обуче-

ние 2020”, Заключенията на Съвета от 26. 11. 2009 г. относно 

професионалното развитие на учители и училищни лидери, 

Програмата за подкрепа за устойчива и качествена заетост и 

трудова мобилност, а така също и в приетата в съответствие с 

посочените европейски документи Национална стратегия за 

учене през целия живот 2014-2020 г. 
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Основен център в тази област е изясняване на специфич-

ното педагогическо предназначение на съвременните инфор-

мационни технологии, свързано с техните безспорни предимс-

тва пред традиционните образователни технологии. В своята 

книга „Електронното учене през 21-ви век” D. R. Garrison и T. 

Anderson подчертават, че целта на съвременните информаци-

онни технологии не е просто чрез тях да се осигури достъп до 

информация, понеже „е невъзможно смислено да се усвои ця-

лата информация, дори и в най-тясната научна област”  
 

Таблица 1. Предимства и недостатъци на електронното 

обучение (по Кременска, 2011). 
Предимства Недостатъци 

Гъвкавост по отношение на време 
и място (anywhere, anytime) 

 

Възможни са проблеми с правилна-
та организация на елементи като 

синхронна комуникация (чат); Тех-
ническо осигуряване на качествена 
връзка 

Възможност за участие в програ-
ми на отдалечени (географски) 

университети (напр. дистанцион-
но обучение) 

Липса на адаптирани програми. Не-
обходимост от познаване на начи-

ните за участие в такава програма 

Достъпно за хора с увреждания Необходимост от съответния софту-
ер и хардуер (за незрящи, например) 

Лесно за използване и от студен-
тите, и от преподавателите 

Изисква компютърна и интернет 
грамотност 

Индивидуално темпо и стратегия 
на учене 

Изисква допълнителни системи за 
контрол 

Предлага постоянна възможност 

за помощ от преподавателя, от 
колегите и от външен експерт  

Помощта трябва да е добре плани-

рана и съобразена с индивидуални-
те особености на курса и студента 

Лесно разпространение на мате-
риали 

Може да се “задръсти” от материали; 
Може да се превърне в неизползва-

ем набор от материали, които не са 
създадени за целите на електронно-
то обучение; Възможност за плаги-

атство и копиране 

Достъп до източници на учебни 

материали извън тези от програ-
мата 

Необходимост от правилна преценка 

за достоверността и компетентност-
та на източника 

(Garrison & Anderson, 2003). Обучаващите се трябва да се на-

учат как да управляват огромния в ширина и дълбочина обем 

от информация. Според авторите, преподавателите „осъзна-

ват, че е необходимо създаването не просто на среда за уче-
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не, а създаването на такава среда, която ще провокира уче-

нето как да се учи”. Така съвременните информационни тех-

нологии трябва да се използват за „формиране на способност 

за критическо мислене и умения за самостоятелно насочване 

и управление на ученето” (Пейчева, 2010). 

Предимствата и недостатъците на електронното обучение 

(Кременска, 2011) са обобщени и представени в табл. 1. 

Вижда се, че ефективното използване на технологиите в 

образованието трябва да отчита особеностите им и да се фо-

кусира върху силните им страни, като минимизира евентуал-

ните проблематични области. Основната характеристика, 

приложена за настоящото изследване, е възможността за 

представяне на материали в разнообразни медии и модалнос-

ти, както и за общуване в различни електронни форми. 

Moodle3 е софтуерен пакет за разработване на интернет ба-

зирани образователни курсове и уеб сайтове, който представ-

лява цялостна среда за електронно обучение. Това е развиващ 

се проект, който предоставя възможности най-общо в четири 

основни направления: за предоставяне на среда за обучение, 

за комуникация, за оценяване и за представяне на материа-

ли. Тези възможности дават огромна свобода на преподавате-

ля да организира и персонализира обучението, както и да 

създава и наблюдава работата по курсовете в реално време, 

да адаптира и реорганизира при необходимост. 

Електронното обучение намира все по-широко приложение 

във висшето образование в България. Редица университети 

предлагат различни форми на електронно обучение, работи се 

по проекти за дигитализация на учебно съдържание и обуче-

ние на академичната общност за ефективно използване на 

технологиите. Например, приключилите през 2014-2015 пове-

че от 13 проекта на Софийския университет по оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ бяха свързани с 

разработването на електронни и дистанционни форми на обу-

чение (виж сайта на СУ)4. Вижда се, че интересът към предла-

гането на такива форми на обучение е все по-голям като все 

                                                           
3
 Официален сайт: https://moodle.org/  

4
 Сайт на СУ, раздел Проекти: https://www.uni-

sofia.bg/index.php/bul/nauka/nauchnoizsledovatelski_proekti_2012_2014 

https://moodle.org/
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повече внимание се обръща и на качеството на предлаганите 

курсове и програми (Божанкова, 2015; Peltekova & Stefanova, 

2015). 

Сериозни постижения у нас имат Медицинските универси-

тети в Плевен (Кременска и Янева, 2014) и в София, Техни-

ческите университети в София и Русе и др. 

Реализирането на електронното обучение по хистология 

чрез интерактивна мултимедия е основен акцент в нашата 

работа. В тази връзка са анализирани двете основни характе-

ристики на тази технология – мултимедийност и интерактив-

ност и възможностите за тяхното съчетаване с акценти върху 

медия и модалност, интерактивност и мултимодалност и ин-

терактивност в обучението. Изброените насоки на анализ се 

интегрират в контекста на възможности на Moodle за създа-

ване и прилагане на мултимедиен университетски курс. 
 

2.2. Детерминанти за управление на подготовката 

по хистология – ОКС бакалавър в Биологически факултет  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Модел на специалиста – структурни елементи и вза-

имоотношения. 
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Образователната система е онази част от социалната сис-

тема, която е отговорна за оптималното функциониране на 

обществената организация, като осигурява подготовката на 

отделната личност за включване в социума на определено ни-

во с определени граници на изява (граници на влияние на 

професионалните решения). Това се отразява върху модела на 

специалиста, който осигурява връзката „подготовка – практи-

ка“. 

Моделът на специалиста се състои от три основни струк-

турни части: модел на работното място, модел на дейността и 

модел на подготовката (фиг. 2). 

Структурно-съдържателната характеристика на модела на 

специалиста е резултативна от единството от три групи фак-

тори: социално-икономически, нормативни и специфич-

но-предметни. Тези фактори съдържателно очертават гра-

ниците, в които една педагогическа технология, свързана с 

подготовка на кадри в рамките на институционалните струк-

тури на образователната сфера се оценява като ефективност 

на резултата. Тук на преден план излизат няколко въпроса, 

които до известна степен могат да встъпят в ролята на огра-

ничителни репери за свободата на професионален избор на 

преподавателя – създател на модел за подготовка на студенти-

те. Най-общо сред множеството въпроси са и тези свързани с 

качеството на нормативните документи, регламентиращи и 

управляващи подготовката на студентите (например учебния 

план, учебната програма и т.н.); обезпечаването със средства, 

разпределението на времето и т.н. (фиг. 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3. Професионално-ситуационно поле на изява на пре-

подавателя. 
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Направеният анализ на електронно базирани модели за 

подготовка във висшите училища у нас показа, че изборът на 

специфично-предметната област хистология е обективен и ще 

допринесе за обогатяване на моделите за обучение в елект-

ронна среда в направление медико-биологичните науки. 

 

3. МОДЕЛ НА ЕЛЕКТРОННО БАЗИРАН УНИВЕРСИТЕТС-

КИ КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ХИСТОЛОГИЯ. 

По своята същност процесът на създаване на технологични 

решения (модели) в предметното поле на методиката на обу-

чението по биология е една от перспективните линии в разви-

тието на науката като цяло и приоритет на обучението в 

предметната област биология. Това е мотивирано най-малко 

от три основни гледни точки на анализ в контекста на пред-

метно-обектните взаимоотношения на Методиката на обуче-

ние по биология: 

 интегративната същност на тази наука от една страна 

означава, че всеки от моделите в изследователското й 

поле носи маркера на тази интегративност и от друга 

страна, е пряко обвързан с потребностите на процеса на 

обучение; 

 общественото очакване за резултата от образованието, в 

т.ч. и в предметната област биология, което може да се 

опише, резюмирано с ключови думи, компетентност, 

адаптивност, гъвкавост, креативност – т.е. със способ-

ността за интегриране на знания и умения в различни 

контексти; 

 живото като обект на изучаване, което носи смисъла на 

интегриране на материя, енергия и информация в името 

на адаптацията, което пряко се отразява върху техноло-

гията за формиране на знания и умения свързани с него. 

Моделът за усвояването на знания по хистология и форми-

ране на умения в полето на Методиката на обучение по биоло-

гия може да бъде описан в две взаимосвързани плоскости: а) 

елементен състав на модела и взаимоотношения между еле-

ментите; б) същностна характеристика на елементите и тех-

ните връзки в две взаимосвързани равнища – дейностно и 

процесуално (фиг. 4.). 
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Фиг. 4. Взаимоотношения между цели, процеси, решения и 

връзки в Модела. 

 

Двете равнища са декомпозирани като цели, процеси, ре-

шения и връзки – входящи и изходящи. Това позволява ана-

лизът на модела да се осъществи и в контекста на базисните 

критерии за качество на образователния продукт. 

 

3.1. Състав и взаимоотношения между елементите на 

Модела на подготовката на студентите в курса по хисто-

логия. 

При определянето на структурата на модела се ръководех-

ме от няколко по-общи основания: 

 Курсът по хистология е неразделна част от учебните пла-

нове на биологичните специалности (и специалност фар-

мация) и елементния състав на Модела следва да бъде в 

контекста на учебния план на съответните специалности 

и квалификационната им характеристика; 

 Изискванията на Системата за управление на качеството 

на Софийски Университет и нейното декомпозиране за 

 



Автореферат на дисертация ….Виктория Нечева 

 

18 
 

Биологически факултет (Tzanova et al., 2015). Декомпо-

зицията на тези изисквания е представена на фиг. 5. 

 

Фиг. 5. Декомпозиция на системата на управление на качес-

твото на ниво научна дисциплина. 

 

Въз основа на изложените по-горе изходни позиции бе изг-

раден Модел за електронно базирано обучение по научната 

дисциплина хистология. Елементите на Модела са конструи-

рани в съответствие с представената на фиг. 6. декомпози-

ция. В Модела са отразени и взаимоотношенията между от-

делните елементи.  

Както вече бе отбелязано, Moodle e виртуална учебна среда, 

която в много учебни заведения по света се използва като 

платформа за пълни он-лайн курсове, но може да се използва 

и като възможност за непосредствена комуникация с препо-

давателя т. нар. смесено учене (blended learning). То е въз-

можност да се интегрират иновативните технологични пре-

димства на Интернет базираните курсове в характерните за 

курсовете в учебната зала взаимодействия и преподавателски 

напътствия (Cottrell & Robison, 2003; Oliver & Trigwell, 2005). 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
НА УЧЕБНА 

ИНФОРМАЦИЯ 
(ИНСТРУМЕНТ – 

АНКЕТА) 
 

 

 

СЪДЪРЖАТЕЛНИ 
ВРЪЗКИ 

(ИНСТРУМЕНТ – 
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Фиг. 6. Елементи и съдържателна характеристика на Модела. 
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Създаденият от нас Модел включваше шест основни теми 

(раздели) от курса по хистология, залегнали в учебната прог-

рама, които се изучават и затвърждават в процеса на прак-

тическите занятия. Първите две теми „Покривен епител“ и 

„Жлезист епител“ от електронния курс съвпадат напълно с 

първите две теми от учебната програма. В учебната програма 

тези теми също са представени като самостоятелни с продъл-

жителност на обучение по 4 учебни часа. Макар че в курса по 

хистология се изучават четири основни типа тъкани, те не 

съвпадат напълно с разделите в курса. Една от причините е 

различният обем информация, с която се представят различ-

ните типове тъкани. Друга причина е фактът, че в началото 

на всеки курс е необходимо известно време за адаптация към 

терминологията и спецификите на научната дисциплина. То-

ва ни накара да разделим епителната тъкан в две теми и така 

да дадем възможност на студентите да навлязат по-плавно в 

електронния курс. Следващите два раздела са посветени на 

съединителната тъкан, която в учебната програма е предста-

вена в пет теми и се разглежда за 14 учебни часа. Мускулната 

тъкан (4 учебни часа от учебната програма) е представена в 

един раздел в учебната програма и в електронния курс. По 

същия начин е представена и нервната тъкан, независимо че 

на нея в учебната програма са отделени 8 учебни часа. 

При изграждането на модела се придържахме към концеп-

цията на Beetham. (Beetham, 2004). Според авторката за изг-

раждането на един електронен курс най-подходящо е да се 

проектират отделни учебни дейности, които да бъдат логичес-

ки свързани в един постоянен „поток“. Според авторката в 

цялостния дизайн на курса се разграничават два етапа, отго-

варящи на две нива на дизайн – макродизайн и микродизайн. 

Макродизайнът представлява проектиране на курса като цяло 

– той се осъществява на ниво учебна програма. Микродизай-

нът се отнася до всяка дейност поотделно и връзките между 

отделните дейности, така че тяхната последователност да во-

ди до реализиране целите на курса. 

3.2. Ключови термини, които характеризират същ-

ността на модела за подготовката на студентите в курса 

по хистология. 



Автореферат на дисертация ….Виктория Нечева 

 

21 
 

3.2.1. Мултимедия и интерактивност. 

Ключовите термини, които в най-общ план отразяват същ-

ността на Модела са в две взаимосвързани плоскости – мул-

тимедия, интерактивност и методическа технология. 

За целите на нашата работа използваме понятието мулти-

медия като представяне на информацията чрез съчетаване на 

различни медии и модалности – текст, звук, картини и ани-

мация, обединени в едно единно цяло, представени в елект-

ронната платформа Moodle. По отношение на обучението това 

означава комбинация от различни начини за представяне на 

учебното съдържание, напр. съвкупност от видео и аудио или 

текст и звук и т.н. (аудио, анимирани картини, диаграми, 

снимки, видео клипове, текст). В настоящото изследване са 

използвани  ресурси под формата на текст, презентации, 

филми, статични и динамични изображения, форум, общи и 

лични съобщения и календар. 

Ключов термин в плоскостта на мултимедийността и инте-

рактивността е визуализацията. Тя е естествен акцент при из-

граждането на Модела на подготовката на студентите по на-

учната дисциплина хистология. Един анализ и последващо 

конструиране на решението за избора на визуална информа-

ция обезателно е свързан с отчитане на няколко специфики 

на знанието за живото. Знанията за живата система отдавна 

са в света на “свръхсетивните” отношения и връзки, а не са-

мо на територията на живото съзерцание. Нагледността в 

обучението по биология е единство между единично и общо, 

конкретно и абстрактно, сетивно и рационално. Това е естес-

твено и има обективна основа, най-малкото защото голяма 

част от елементите на живата система са в полето на микрос-

вета, извън възможностите на сензорните системи на човека. 

Така образите за този микросвят се превръщат в специфично 

образувание-резултат, както от трансформацията от прибори-

те, с които става видим, така и от образуването им чрез взаи-

модействието на творческото мислене и въображение. 

В условията на учебната среда, биологичното учебно зна-

ние претърпява и още една трансформация, детерминирана 

от целите. Не само обектите от микросвета, то и тези от мак-

росвета трябва да бъдат специфично визуализирани като сво-
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еобразна сплав между сетивно и рационално, единично и об-

що, конкретно и абстрактно. Тогава този визуален конструкт 

става част от информационното ядро на определено умение и 

специфично се преобразува по посока на целта.  

Биологичните обекти и процеси като обект на усвояване (в 

условията на обучение) претърпяват многократна външна и 

вътрешна трансформация, продиктувана от целите. Тази 

трансформация е „натоварена” с физиологични, логически, 

психолого-педагогически и методически аспекти, които в ин-

тегралното си проявление „рамкират” и визуализирането на 

биологичната информация. От качеството на визуализиране 

на биологичните обекти в тези  условия до голяма степен за-

виси да бъде „запазена” истинността на знанието, за да не бъ-

де „изхвърлен” реалният свят и заместен само от вътрешен 

конструкт за него. (Цанова & Райчева, 2011; Asenova & Reiss, 

2011; Roth & Pozzae-Ardenghi, 2013). 

Всичко казано до тук „облича” в необходимост специалното 

внимание към визуализацията на учебна информация, защото 

тя е от значение за самото разбиране на биологичните обекти, 

за тяхното сравняване, групиране, анализиране и оценяване 

(пак там). Това са и основанията за включване в рамките на 

модела на „инструмент“ за изследване на опита на студенти-

те по отношение на визуализацията на учебна информация. 

По принцип, изследването на опита на студентите има своите 

мотиви не само в общообразователен план, като изходна точ-

ка при изграждането на концепцията на определена научна 

дисциплина, но и в специфично-предметен (професионално-

педагогически) план – от гледна точка на натрупани образи и 

личностна визия за ролите на преподавателя. От позицията на 

учащ, тези образи се проектират като ответно, реципрочно 

поведение на обучавания. 

3.2.2. Ключови понятия в методическата технология. 

Център в методическата технология са: обектът на усвоя-

ване (система съподчинени понятия), системата от умения 

на фактическо, концептуално и процедурно равнище и зада-

чата като „инструмент“ (Hadjiali et al., 2014) за формиране 

на понятията и уменията и за установяване на нивото на сту-
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дентите на входа и изхода на процеса (анкета, входящ и изхо-

дящ тест). 

А) Обектът на усвояване – системата от понятия. 

Проблемът за обекта на усвояване в курса по хистология е 

нормативно детерминиран – т.е. включен в учебната програ-

ма по научната дисциплина. И ако терминологично това е 

рамкирано, в ръцете на преподавателя е решаването на ос-

новната задача – изграждане на системата от понятия и ко-

ректното от ъгъла на биологичната наука и логическите изис-

квания за дефиниране, представяне на понятията. Понятието 

е една от формите на мислене, която се определя като дума 

или думи, с които се назовават група обекти, обединени от 

техните общи съществени признаци (Цанова & Райчева, 

2012). Функцията на понятието е мислено да разделя, иден-

тифицира и класообразува, т.е. един обект трябва да се разг-

раничава и идентифицира и едновременно с това да се по-

сочват всички обекти, влизащи в дадената група. Общоизвес-

тно е, че понятието има две взаимосвързани страни – съдър-

жание и обем. 

Хистологичните понятия от курса в зависимост от обема са 

от групата на общите понятия – в обема им е включен пове-

че от един обект, а по съдържание - те са конкретни поня-

тия – т.е. реално съществуващи обекти, с характерни за тях 

свойства. В зависимост от своето съдържание и обем те вли-

зат в различни отношения помежду си. С други думи, за да 

групираме понятията, трябва да отчетем както общите приз-

наци в съдържанието, така и наличието на съвпадение (час-

тично или изцяло) в обемите им или не. Понятията от курса са 

предимно съподчинени понятия: т.е. обемите на видовите 

понятия (включващи се в обема на общо родово понятие) не 

съвпадат помежду си. Съдържанието на видовите понятия 

също не съвпада с изключение на родовия им признак. 

В курса е изведена системата от съподчинени понятия и 

всяко едно от тях в рамките на тази съподчиненост е дефи-

нирано (фиг. 7). 

Всяко едно от видовите понятия, което е част от родовото 

понятие тъкани е дефинирано и е част от обема му. Същев-

ременно при следващо делене на понятието тъкани то може 
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допълнително да се раздели на съответни видови понятия 

(фиг. 8). 
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Фиг. 7. Йерархия от съподчинени понятия в съдържанието на 

курса по хистология. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фиг. 8. Система от съподчинени понятия на родовото „жле-

зист епител“. 
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Всички дефиниции на понятията в йерархията се включ-

ват в състава на информационното звено на различните уме-

ния – обект на формиране. 

Б) Системата от умения. 

Уменията като очакван резултат от обучението са своеоб-

разен критерий за неговата ефективност. Това е така най-

малкото защото знанието само за себе си няма самостоятелно 

съществуване в жизнения, практически и духовен опит на 

човека. Придобитите умения в процеса на обучението посте-

пенно оформят своеобразна познавателна колекция на обуча-

вания за овладяване на различни ситуации в жизнения и 

професионалния му път. 

В изследването се придържахме към разбирането за същ-

ността на умението като „психофизиологична система, която 

е свързана с овладяването на определена сложна ситуация, 

която проявява свойството многократна повторяемост“. В 

субективен план умението превръща сложното и трудното за  
 

Фиг. 9. Система от умения, обект на формиране в Модела. 

 

постигане в относително просто и лесно. Уменията са единици 

на човешката практика „по отношение на сферата на ефек-

тивност на човешкия живот – там, където определени ре-

зултати от човешки действия са, първо, възможни, второ, 

желани и трето, качествено определени, т.е. съществуват 

формални или интуитивни критерии за качеството на тези 

резултати. И трите условия са необходими, за да се възпро-

извежда едно умение” (Минчев, 1991). Същият автор предста-
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вя структурата на едно умение като единство между инфор-

мационно и практико-преобразуващо звено. Тази концепция 

на Б. Минчев осигурява в чисто методически аспект възмож-

ност за технологизиране на процеса на формиране на едно 

или друго умение. 

Системата от умения обект на формиране в Модела е конс-

труирана въз основа на разширената таксономия на Bloom 

(фиг. 9). 

Според разширената таксономия при измерване на знания 

– има четири равнища: фактическо, концептуално, проце-

дурно и метакогнитивно. Когнитивните цели на разширената 

таксономия имат универсален характер и могат да се прило-

жат и при обучението по хистология. Като се използва дву-

мерната рамка по разширената таксономия на Bloom 

(Anderson & Krathwohl, 2001) всяка учебна дейност може да 

бъде представена като комбинация от тип на знание и съот-

ветно ниво от познавателния процес. Задачите като „инстру-

мент“ за формиране на уменията от Модела са от първите три 

равнища: 

В) Задачата 

Известно е, че световните тенденции в образованието са 

свързани най-вече с ориентация към разбиране и осмисляне 

на знанието, ограничаване ролята на репродуктивното знание 

и стимулиране на творческата активност с цел обучаваните да 

бъдат провокирани да мислят. Една от най-често срещаните 

мисловни дейности е решаването на задачи и в този аспект в 

психолого-дидактическите изследвания, понятието задача се 

разглежда като обект на мисленето. 

Решаването на задачи играе огромна роля в обучението по 

всяка университетска дисциплина, в това число и по хистоло-

гия. Тази роля се определя от една страна от това, че голяма 

част от крайните цели на обучението се свеждат до овладява-

не на методи за решаване на различни, в доста случаи прак-

тически задачи. От друга страна, тази роля се определя от то-

ва, че пълноценното достигане на всички цели на обучение е 

възможно само с помощта на решаване на системи от учебни 

задачи. По такъв начин решаването на задачи в обучението 

се явява и цел, и средство за обучение. Процесът на решаване 
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на задачи е процес на интензивна интелектуална дейност, 

съпроводена от сложни умствени операции – съпоставяне, 

сравняване, анализ и синтез и т.н. Разкриват се аналогии, 

изисква се находчивост и съобразителност.  

При изграждане на Модела изхождахме от становището, че 

задачата в известен смисъл е модел на учебния материал, а 

конструирането на учебни задачи – един от видовете матери-

ализация на учебното съдържание. Учебната задача е типична 

форма за представяне на съдържанието на образованието. Би 

могло да се твърди, че задачата има твърде широко място в 

организацията на образователно-възпитателния процес. И ако 

тя бъде отнесена към методите на обучение, следва да й се 

признае статут на универсален (Трашлиев, 1989; Hadjiali et al., 

2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 10. Задачата като метод за формиране на специфично-

предметни умения по хистология. 

 

Формиращите възможности на различните типове задачи, 

включени в Модела, са пренамерени в интеграцията по отно-

шение на: 

а) умението като специфичен конструкт, обединяващ в 

цялост информационно и практико-преобразуващо звена; 

б) конкретна ситуация „разположена“ в структурните 

елементи на различни типове задачи (според наличието 

или отсъствието на един или друг структурен елемент на за-

дачата). 

Задачите в Модела общо са 72, групирани тематично: 



Автореферат на дисертация ….Виктория Нечева 

 

28 
 

1. Покривен епител (12 задачи) 

2. Жлезист епител (11 задачи) 

3. Съединителна тъкан с трофично-защитна функция 

(12 задачи) 

4. Съединителна тъкан с механично-защитна функция 

(11 задачи) 

5. Мускулна тъкан (12 задачи) 

6. Нервна тъкан (14 задачи) 

За всяка тема комплексът от задачи включва както тради-

ционни (включващи дадено, търсено и метод), така и задачи с 

различна степен на редукция. Независимо от степента на ре-

дукция, всяка задача включва като компонент скала за само-

оценка. От студентите се изисква да направят преценка на 

работата си върху задачата и да се самооценят, като попълнят 

в таблицата степента за успешност (от 1 до 5) при работата си 

със задачата. 

 

Задачите от ъгъла на уменията, които се формират за вся-

ка тема включват умения, групирани в трите споменати по 

горе равнища фактическо, концептуално и процедурно (вж. 

фиг. 9). 

 В качеството на педагогическо явление задачата има три 

основни измерения: изпълнителско, конструктивно, анали-

тично (Фиг. 9). Изпълнителското измерение се свързва с прис-

вояване на опит, конструктивното измерение – със съотнася-

не на елементи на външна ситуация с параметри на опита, 

избор – с осъзнаване на цели и обогатяване на опита, докато 

аналитичното измерение е пряко свързано с конструиране на 

ново цяло и пренос на елементи на опита в нови ситуации 

(Трашлиев, 1989). В тези измерения на задачата, както и в 

самооценката се проявяват могат да се търсят проявления на 

рефлексията в различна степен на изява, както във външен, 

Скала за самооценка 
Доколко успешно (според Вас) се справихте със задачата? 

(Въведете отговора, като поставите знака Х на съответното мяс-
то). 

Степени на успешност 1 2 3 4 5 

Отговор      
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така и във вътрешен план. При това в конструктивното и 

аналитично измерение иманентно е присъщ по-високо по-

силен рефлексивен ефект. (Hadjiali et al., 2014). 

Ще илюстрираме описанието на задачите по различни 

признаци със задача от тема „Жлезист епител“. 

 

 

Задачите от това равнище са свързани с анализ, синтез и 

оценка и са насочени към формиране на умения за комбини-

ране на елементи, така че да се получи цяло, което е по-

ефективно и оптимизиран. Задачите предполагат дейност с 

творчески характер за създаване на нови схеми и структури, 

включващи разработка на план за провеждане на експери-

мент, използване на знания от различни области при решава-

не на проблеми. За разлика от равнище приложение при тези 

задачи се създава нов продукт. В повечето случаи те нямат 

едно-единствено вярно решение. Броят на верните решения 

може да е различен и те в по-голяма или по-малка степен от-

разяват някои същностни личностни характеристики на тех-

ния автор. Поради тази причина, решенията при тези задачи 

са трудни за оценяване, защото се оценяват творчески спо-

собности, но обикновено се извършва на основата на 4 основ-

Задача 11. Клетки от панкреас се отглеждат в среда с радиоак-
тивно белязани аминокиселини, които биха се включили в синтез 
на нови белтъци. По този начин новосинтезираните белтъци се 
бележат с радиоактивни изотопи. Десет минути след импулсно-
то бележене, белтъците се наблюдават в базалната част на 
секреторните клетки, а след 20 минути те мога да се наблюда-
ват във вакуоларната система, апикално над ядрото. Образува-
ният серозен секрет се отделя от апикалната част на клетката 
около 30 минути след импулсното бележене. 
Каква работна хипотеза бихте поставили ако Вие сте на място-
то на експериментатора? 
 

Скала за самооценка. 
Доколко успешно (според Вас) се справихте със задачата? 

(Въведете отговора, като поставите знака Х на съответното мяс-
то). 

 

Степени на успешност 1 2 3 4 5 

Отговор      
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ни показатели: продуктивност, оригиналност на решението, 

прецизност при изпълнението. 

В контекста на мултимедийността, спецификата на биоло-

гичните обекти и тяхното визуализиране, задачите от всяка 

тема са конструирани като съотношение вербално – визуално 

(статично или динамично изображение). Нещо повече, в рам-

ките на статичната визуална информация се използва еднов-

ременно както схематично представяне на обекта, така и 

микроскопска снимка. Това позволява разпознаване на обек-

та независимо от знаковата система, с която е представен 

(например задача 4 от тема „Епителна тъкан“). 

 

 

Задача 4. На микроскопската снимка и схематичната рисунка е 

представена част от епителната тъкан, покриваща лумена на 
червото.  
А) Запишете наименованието на представената епителна тъкан. 
 Б) Означете на схемата и микроскопската снимка разположението 
на базалната ламина. 
В) Запишете вида на жлезистите структури, отделящи чревен сок 
в лумена на червото, по отношение на: 
• брой клетки: ........................................................................................... 
• място на отделяне на секрета: ......................................................... 
Скала за самооценка 
 

        Доколко успешно (според Вас) се справихте със задачата? 
(Въведете отговора, като поставите знака Х на съответното мяс-
то). 

Степени на успешност 1 2 3 4 5 

Отговор      
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3.2.3. Контрол и обратна връзка. 

Обратната връзка, контролът и адаптацията са базисни 

критерии за оценка на качеството на която и да било дейност, 

в това число и за дейностите в процеса на обучение (Tzanova 

et al., 2015). В Модела източниците за оценка ефективността 

на функциониране на Модела са: 

Вход: 

 Анкета за изследване на минал опит по отношение на 

визуализацията на учебна информация и електронните 

образователни среди и в частност с Moodle. Всички сту-

денти в началото на курса попълват Анкета 1, за да се 

установи как те са използвали визуализацията на учеб-

ния материал до момента, какво отношение имат към 

изображенията, предпочитанията им към вида на изоб-

раженията и начина на усвояване на материала по био-

логия, както и доколко са запознати с електронните об-

разователни среди и в частност с Moodle. 

 Тест за установяване на нивото на знания и умения в 

контекста на входящите за научната дисциплина връзки 

(вж. фиг. 4). 

Процес на подготовка: 

 Оценка на преподавателя и самооценка на студентите за 

всяка задача по темите от курса. 

 Оценка по крайния резултат – краен тест за всяка тема 

от курса. Задачите в тестовете са с избираем отговор: с 

един или с няколко верни отговора от шест възможни. 

Насочени са към проверка и оценка на количеството на 

усвоените знания, степента на сформираност на умения-

та от трите равнища фактическо, концептуално и проце-

дурно. 

 Наблюдение – за установяване на непосредствените 

проблеми при възприемането и възпроизводството на 

практическите и теоретичните умения, изграждани по 

време на обучението, както и за трудностите и реакции-

те на студентите по отношение на работата с електрон-

ната среда Moodle. 

Изход: 
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 Анкета 2, в която се проследява как се променят нагла-

сите на студентите към визуализацията на учебния ма-

териал по хистология, предпочитанията им към визуал-

ните материали в практическия курс, а също така и тях-

ната оценка по отношение на електронния модел, пре-

доставен им за подготовка за практическия, респектив-

но за теоретичния изпит. 

 Оценка на теоретичния и практически изпит по хистоло-

гия. 
 

4. ЕТАПИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТА-

ТИТЕ. 

Емпиричният етап на изследването се базира на теоретич-

ните и теоретико-емпиричните изследвания, посветени на 

електронното обучение в средното и висшето училище. Изгра-

дената теоретична концепция за електронно базиран универ-

ситетски курс за формиране на специфично-предметни уме-

ния очертават контурите на познавателния ход на научно-

изследователската ни дейност, свързана с планирането, под-

готовката и провеждането на емпиричното изследване.  

Цялостното научно-методическо изследване е осъществено 

на четири етапа: – подготвителен, основен, допълнителен и 

заключителен.  

 

4.1. Анализ на резултатите от основния етап на изс-

ледването. 

Експериментирането на Модела в основния етап на изслед-

ването се осъществи в извадка от 140 студенти от 2 курс ре-

довната форма на обучение и 33 студенти-задочници от 1 

курс от ОКС „Бакалавър“ в Биологическия факултет на СУ в 

периода 2010-2015 години. Всички студенти са от специал-

ност „Биология“. За целите на експерименталното изследване 

бяха формирани два варианта на обучение: вариант В1 – 108 

студента (88 редовно обучение и 20 задочно обучение), които 

освен традиционното обучение по хистология и ембриология 

преминават и електронен курс в платформата Moodle и вари-

ант В2 – 65 студента (52 редовно обучение и 13 задочно обу-

чение), които изцяло се обучават по традиционния начин. 



Автореферат на дисертация ….Виктория Нечева 

 

33 
 

А) Анализ на резултатите от анкетирането  

В началото на курса ролята на изображението е равноз-

начна или подчинена при повечето от студентите и в двете 

анкетирани групи. Само при около една пета от студентите 

изображенията са водещи спрямо текста. Въпреки че биоло-

гията е една силно визуализирана дисциплина стойностите от 

Анкета 1 показват, че при обучението си до момента на изс-

ледването повечето от учащите се разчитат повече на тексто-

ва информация, независимо че по-големият процент от тях 

заявяват, че техните учители са използвали изображения поч-

ти във всеки час. Недооценяването на ролята на визуализаци-

ята при обучението по биология се отразява и при отговорите, 

свързани с допълнителното използване на изображения извън 

предложените от преподавателя, средствата за онагледяване и 

използването на компютрите в часовете по биология. От отго-

ворите на респондентите личи, че учащите се сравнително 

рядко прибягват до използване на допълнителни изображе-

ния, разчитат основно на картини и схеми предоставени в 

учебниците или от учителя на дъската, а компютрите се из-

ползват основно за получаване на допълнителна информация 

под формата на текст, за решаване на тестове и изготвяне на 

презентации и много по-рядко за намиране на подходящи 

изображения, свързани с изучаван биологичен проблем. Тези 

резултати още веднъж потвърждават тезата, че за да се реа-

лизира адекватно обучение чрез използване на изображенията 

в биологията, както и в другите точни науки, е необходимо 

допълнително обучение в тази насока на самите учащи се 

(Gilbert, 2005; Fiorella & Mayer, 2015). 

От данните в Анкета 2 се вижда, че в края на курса по 

хистология и след като са преминали през електронния курс 

на обучение, студентите съществено са променили нагласите 

си спрямо визуализацията на учебното съдържание. Близо две 

трети от студентите и от двете изследвани групи смятат изоб-

раженията за водещи или равнозначни на текста. Само 15% 

от задочните студенти и 27% от редовните приемат, че изоб-

раженията са подчинени на текста при обучението си по хис-

тология. Този съществен обрат в мнението на респондентите 

се дължи на естеството на самия предмет и начина на препо-
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даването му, който до голяма степен е отразен в отговорите 

на въпроса колко често са се използвали изображенията от 

преподавателя при преподаването на новите знания (фиг. 11). 

В обучението по хистология създаването на собствени 

изображения на изучаваните обекти е от съществено значение 

за изграждането на част от практическите умения. Ето защо 

близо 60% от задочните студенти и около 75% от редовните 

студенти смятат, че самогенерираните рисунки на микрос-

копските препарати имат водеща или равнозначна роля при 

подготовката им за практическия изпит по хистология. От 

гледна точка на практическото приложение, самогенерирана-

та рисунка може да бъде ефективна обучителната стратегия 

за възприемане на научното познание, представено с думи, 

при условие че студентите получават подходящи указания за 

това какво да се рисува, както и подкрепа в механиката на 

рисуването (Fiorella & Mayer, 2015). 

 

Фиг. 11. Колко често преподавателя по хистология по време 

на упражнения използва изображения (табла, самостоятелно 

конструирани на дъската рисунки, от учебници и атласи) 

при преподаване на новото знание? А – редовно обучение; Б – 

задочно обучение. 

 

Ето защо като най-полезни при подготовката за практи-

ческия изпит студентите и в двете изследвани групи посочват 

схематичните рисунки, представени от преподавателя на дъс-

ката. На второ място са изображенията от учебника или други 

учебни помагала (атласи, енциклопедии, книги), а на трето 

място са поставени изображенията от табла. На едно от пос-
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ледните места са поставени микроскопските препарати, което 

още веднъж потвърждава, колко сложно е за учащите се да 

възприемат и осмислят тъканните структури по този начин. 

Причините за тези трудности бяха подробно разгледани в гл. 4 

и гл. 5. 

Като най-достъпни средства за подготовка (фиг. 12) на 

първо място студентите са посочили учебниците, схематични-

те рисунки от дъската и изображенията от помагала, енцик-

лопедии, книги. Разликата в процентите на студентите от ре-

довната и задочната форма се дължи на начина на обучение в 

двете форми, както и различията в режима на ползване на 

университетската библиотека. Що се отнася до предпочита-

нията на студентите по отношение на средствата за подготов-

ка за практическия изпит и двете групи на първо място са 

поставили микроскопските препарати. Тези резултати отново 

ни убедиха за необходимостта от разработването на модел за  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Фиг. 12. Кои средства бяха най-достъпни за вас при подго-

товката виза практическия изпит? (Легенда 1 - изображения 

от учебника; 2 - изображения от учебни помагала, енцикло-

педии, книги; 3 - изображения на табла; 4 –схематични ри-

сунки на дъската; 5 – диапозитиви; 6 - филми, клипове, ани-

мации; 7 - микроскопски препарати). Забележка – проценти-

те надхвърлят 100%, тъй като мнозинството от анкетира-

ните са посочили повече от един отговор. 
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електронно обучение като различните нужди на студентите от 

двете изследвани групи насочиха вниманието ни към разра-

ботването на валидиран и адаптиран модел, който да се из-

ползва не само във вариант смесено обучение (blended learn-

ing), но и като възможност за по-самостоятелно и дистанци-

онно обучение. 

Проучването доказа положителните нагласи на студентите 

спрямо използването на електронните обучителни среди и в 

частност Moodle в обучението им и в курса по хистология 

(фиг. 13). 
 

 

Фиг. 13. Смятате ли, че образователната среда Moodle е 

подходяща за обучението по хистология? А – редовно обуче-

ние; Б – задочно обучение. 
 

В Анкета 2 и проведеното наративно интервю. Студентите 

споделят, че са имали редовен достъп до интернет. Основните 

проблеми, които са стояли пред студентите по отношение на 

използването на електронния курс са били от системно естес-

тво. При групата на редовните студенти близо 12% от студен-

тите са споделили, че работата в електронния курс им е стру-

вала допълнително време, което те смятат за известно затруд-

нение. Този проблем не стои пред студентите-задочници, а от 

друга страна те нямат възможност да са в контакт с препода-

вателите си след приключването на очните занятия, което 

обяснява и по-големия процент (95%) на положително прие-

мащи електронния курс по хистология. 

 

Б) Резултати от текущия и краен контрол. 
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Задачите в модела бяха съставени с цел да изградим у сту-

дентите умения за сравнение на понятия по съществени ха-

рактеристики, групиране на хистологични обекти, класифи-

циране на обекти по даден критерий, разпознаване на струк-

тури по зададени критерии, дефиниране на хистологични 

термини. Задачите бяха разделени в шест раздела и във всеки 

раздел присъстваха съответните текстови и най-вече визуал-

ни ресурси под формата на PowerPoint презентации, елект-

ронни атласи, филм, електронни тестове. Студентите решават 

задачите в електронния курс и получаваха обратна информа-

ция под формата на оценки в електронната среда. Беше им 

предоставена възможност да задават въпроси и да контакту-

ват с преподавателя и колегите си чрез Moodle. След прик-

лючване на курса по хистология студентите преминаваха през 

практически изпит, който беше оценяват критериално. Кри-

териите за формирането на оценката се базираха на правил-

ното разпознаване и изобразяване на дадения микроскопски 

препарат (вид тъкан) според типичните за тъканта морфоло-

гични характеристики. След успешно взет практически изпит 

студентите се явяваха на теория. 

Чрез статистическа обработка на оценките от практичес-

кия изпит и теоретичния изпит потърсихме корелация между 

постиженията на студентите преминали традиционната фор-

ма на обучение и тези студенти, при които е имало допълни-

телно електронно обучение. Двете групи студенти са сравня-

вани по среден успех на изпитите с помощта на Тест – t за 

проверка на разликите между средните, непараметричен тест 

на Mann-Whitney, непараметричен тест на Kruskal Wallis и 

корелационен анализ – коефициент на Спирман- Браун (rsb) и 

коефициент на Пирсон (r). Данните са обработени чрез стати-

стическа програма SPSS 13. 

Резултатите от математико-статистическата обработка на 

емпиричните данни-резултати за двата варианта на обучение 

са представени в таблици 2, 3, 4 и 5. 
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Таблица 2. Резултати от приложените статистически про-

цедури - редовно обучение. 
Статистически величини Редовно обучение – средна оценка от 

практическия изпит и изпита по теория 
В1 – 5,09/В2 – 4,39 

Paired Samples Test 

Н0: μ1
2 = μ2

2 
Н1: μ1

2 ≠ μ2
2 

t = 9,563 

p=0,000 
p < 0,05 

H0- се отхвърля 

 

Тест на Mann-Whitney 
Н0: /u/<uα 
Н1: /u/≥uα 

Mann-Whitney (U)= 170,500 

Wilcoxon (W)= 
 560,500 
Z= (3,215) 

p=0, 000 
p < 0,05 

H0- се отхвърля 

 
Тест на Kruskal-Wallis 

H0: /χ2/</χ2
α/ 

H1: /χ2/≥/χ2
α/ 

Mean Rank = 44,23 
χ2 – критерий = 9,718 

df = 1 
p=0, 000 

p < 0,05 
H0- се отхвърля 

 

Таблица 3. Резултати от приложените статистически про-

цедури - задочно обучение. 
Статистически величини Задочно обучение - средна оценка от 

практическия изпит и изпита по тео-
рия 

В1 – 5,07/В2 – 4,56 

Paired Samples Test 

Н0: μ1
2 = μ2

2 
Н1: μ1

2 ≠ μ2
2 

t = 8,683 

p=0,000 
p < 0,05 

H0- се отхвърля 

Тест на Mann-Whitney 
Н0: /u/<uα 

Н1: /u/≥uα 

Mann-Whitney (U)= 165,500 
Wilcoxon (W)= 

 490,500 
Z= (-2,913) 

p=0, 004 
p < 0,05 

H0- се отхвърля 

Тест на Kruskal-Wallis 
H0: /χ2/</χ2

α/ 

H1: /χ2/≥/χ2
α/ 

Mean Rank = 31,38 
χ2 – критерий = 8,488 

df = 1 
p=0, 004 
p < 0,05 

H0- се отхвърля 
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Таблица 4. Корелация между постиженията на студентите 

на практическия изпит по хистология и изпита по теория в 

двата варианта на обучение (РО – В1 и В2). 
 

Корелация между постижени-
ята на студентите на практи-
ческия изпит и изпита по тео-

рия (Хистология) 

Коефициент на корелация 

Коефициент на 
Спирман- Браун 
(rsb) (Spearman – 

Brown’s coefficient 
rsb) 

Коефициент на 
Пирсон (r) 

(Pearson 
Correlation) 

 
 

В1 

Correlation Coeffi-
cient = (0,816**) 

p=0,000 
p < 0,01 

H0- се отхвърля 

Correlation Coeffi-
cient = (0,845**) 

p=0,000 
p < 0,01 

H0- се отхвърля 

 
 

В2 

Correlation Coeffi-
cient = (0,195) 

p=0,318 
p > 0,01 

H0- се приема 

Correlation Coeffi-
cient = (0,201) 

p=0,296 
p > 0,01 

H0- се приема 

 

Таблица 5. Корелация между постиженията на студентите 

на практическия изпит по хистология и изпита по теория в 

двата варианта на обучение (ЗО – В1 и В2). 
 

 
Корелация между постижени-
ята на студентите на практи-

ческия изпит и изпита по тео-
рия (Хистология) 

Коефициент на корелация 

Коефициент на 
Спирман- Браун 

(rsb) (Spearman – 
Brown’s coefficient 

rsb) 

Коефициент на 
Пирсон (r) 

(Pearson 
Correlation) 

 

 
В1 

Correlation Coeffi-

cient = (0,775*) 
p=0,000 
p < 0,01 

N= 25 
H0- се отхвърля 

Correlation Coeffi-

cient = (0,811**) 
p=0,000 
p < 0,01 

N= 25 
H0- се отхвърля 

 
 

В2 

Correlation Coeffi-
cient = (0,190) 

p=0,364 

p > 0,01 
N= 25 

H0- се приема 

Correlation Coeffi-
cient = (0,198) 

p=0,343 

p > 0,01 
N= 25 

H0- се приема 

 

Постиженията на студентите от практическия изпит, който 

беше наш основен ориентир за оценяване на уменията и зна-

нията, постигнати в практическите занятия бяха сравнени с 
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резултатите им от теоретичния изпит по хистология. Практи-

ческият изпит по хистология, освен като критерий за придо-

бити практически умения, служи и за ориентация на препо-

давателя и студента за неговите теоретични знания. Прави 

впечатление, че и в двете форми на обучение (редовна и за-

дочна) съществува значителна положителна корелационна за-

висимост между практическия изпит и изпита по теория във 

вариант В1. Във вариант В2 и в двете форми на обучение е 

налице слаба и умерена корелационна зависимост, което е ос-

нование да приемем нулевата хипотеза. 

Статистическите данни в полза на обучението в Moodle, 

анализът на данните от анкетите и наративното интервю, 

разликите в резултатите при студентите от двата варианта 

(В1 и В2) и в двете форми на обучение (редовна и задочна), 

затвърдиха у нас убеждението за необходимостта от създава-

нето на един по-обхватен адаптиран и валидиран модел, кой-

то би могъл да се прилага както при смесено учене, така и при 

едно евентуално дистанционно обучение. Изработеният вали-

диран Модел би осигурил високо качество на подготовка на 

студентите и стабилност при изграждането на практическите 

им умения, както по отношение на структурата на задачите, 

така и по отношение на визуализирането на учебния матери-

ал. 

 

4.2. Анализ от резултатите от апробацията на валидира-

ния модел. 

Допълнителният етап на изследването е насочен към вали-

диране и адаптиране на модела в извадка от 78 студенти от 

първи курс, специалност Фармация. Основните цели на вали-

дирането и адаптирането на модела са пряко свързани с:  

 обогатяване на системата от задачи в тестовете и 

 обогатяване на задачите от всяка една тема. 

Обогатяването и в двата случая е не само по отношение на 

увеличаване броя на задачите в темите, но и по отношение на 

визуализацията в рамките на една и съща задача и включва-

нето на елемент „самооценка“ във всяка една от задачите. 

Обогатени са и използваните в курса презентации – включени 
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са допълнително слайдове с микроскопски и електронномик-

роскопски снимки на различни хистологични обекти. 

Задачите от валидирания и адаптиран модел на универси-

тетския курс по хистология са конструирани в три от четири-

те равнища според разширената таксономия за измерване на 

знания на Bloom. Анализът на работата на студентите за вся-

ка една от задачите бе осъществен въз основа на изисквания-

та на всяко едно от равнищата и оценено по шестобалната 

система.  

Резултатите показват, че студентите се справят отлично със 

задачи, изискващи разпознаване на съществени характерис-

тики по схема (фиг. 14), сравнение на понятия по съществени 

характеристики, групиране на хистологични обекти, класи-

фициране на обекти по даден критерий. Всички тези умения 

са от фактическо и отчасти от концептуалното равнище от 

класификацията на Блум. 

  

Фиг. 14. Задача 3. Фактическо равнище: Разпознаване по схе-

ма хистологичен обект, част от обема на родовото понятие. 

 

Задачите, в които студентите са имали затруднения са те-

зи, изискващи умения за анализ, интерпретация на данни, 

даване на оценка – т.е. умения от висшите когнитивни рав-

нища. Най-ниските резултати са от изпълнението на задача 

11, в която се изискват умения, свързани с анализ на ситуа-

ция и прогнозиране на краен резултат от ситуацията – форму-

N = 78 
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лиране на работна хипотеза на научен експеримент, предста-

вен вербално. Средният бал за изпълнението на тази задача е 

среден 3.31 (фиг. 15). 

 

Фиг. 15. Задача 11. Процедурно равнище: Формулиране на ра-

ботна хипотеза за описан експеримент. 

 

Направен е и анализ и по отношение на самооценката, 

направена от всеки студент за извършената от него работа. 

Скалата за самооценка включва 5 степени. Тази самооценка е 

сравнена с оценката, направена от оценяващия на всяка от 

задачите. Получените резултати показват, че студентите пър-

вокурсници от специалност Фармация имат много адекватна 

самооценка (АС). Стойностите на съвпадение на оценката на 

оценяващия и самооценката при отделните задачи се движи в 

порядъка от 60.79% (при задача 8) до 91,89% (при задача 7). 

Процентът на студентите самооценили се с по-ниска оцен-

ка от оценяващия е в рамките на интервала 0% – 21.79%. 

Прави впечатление, че студентите се подценяват при задачи с 

повече елементи, докато при задачите с едно подусловие про-

центът на подценилите се е много нисък. 

Високата самооценка също е в ниски граници: стойностите 

са от 4.05% до 28.78%. Анализът на резултатите показва, че 

надценяването е при задачите, които са и с най-нисък среден 

бал – при задача 8 надценилите се са 28.77%, при задача 10 – 

28.57% (фиг. 16). 

N = 57 
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Фиг. 16. Задача 10. Процедурно равнище: Трансфер на ин-

формация: текст/схема. 

 

Сравнението на стойностите висока самооценка/ниска са-

мооценка показва, че по-голям процент са студентите, които 

са се надценили (фиг. 16). 

Изчислена е и степента на корелация между оценка от пре-

подавателя и самооценка на студента (таблица 6). Проведени-

ят корелационен анализ e фокусиран към решаването на ос-

новния въпрос: Съществува ли корелационна зависимост 

между разпределенията на случайните променливи X и Y, 

които характеризират с числови стойности оценката и са-

мооценката на студентите в целевата група? 

Разрешаването на този въпрос е свързан с емпиричната 

проверка на следните статистически хипотези: 

Нулева хипотеза H0: Между променливите X и Y, които 

характеризират с числови стойности оценката и самооценка-

та на студентите не съществува значима положителна корела-

ция. 

Алтернативна хипотеза H1: Между променливите X и Y, 

които характеризират с числови стойности оценката и самоо-

N = 63 
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ценката на студентите съществува значима положителна ко-

релация. 
 

Таблица 6. Степен на корелация между оценка от препода-

вателя и самооценка на студента. 
 

Коефициент на коре-

лация 

Корелация между оценка от преподава-

теля и самооценка на студента. 

Коефициент на Спир-
ман- Браун (rsb) 

(Spearman – Brown’s 
coefficient rsb) 

Correlation Coefficient = (0,813**) 
p=0,000 

p < 0,01 
H0 се отхвърля 

 
Коефициент на Пирсон 

(r) 
(Pearson Correlation) 

Correlation Coefficient = (0,762**) 
p=0,000 

p < 0,01 
H0 се отхвърля 

 

За проверка на статистическите хипотези са използвани 

непараметрични методи за изчисляване на коефициента на 

корелация: Коефициент на Спирман-Браун (rsb) (Spearman – 

Brown’s coefficient rsb) и Коефициент на Пирсон (r) (Pearson 

Correlation r). 

От получените при анализа резултати могат да бъдат нап-

равени следните обобщения: 

1. Най-висок среден бал е постигнат при задачи, които са 

свързани с репродукция на отделни съществени харак-

теристики, термини, условия, критерии. Подобни са и 

резултатите, свързани с разбирането на учебната ин-

формация и способността на студентите за преобразува-

не на информация от една сетивна форма в друга (изоб-

ражение, представено на схема, или снимка на микрос-

копски препарат). 

2. Добри резултати са получени и при работата със задачи, 

които са свързани с интерпретация на информация, 

представено с различна знакова система. 

3. Най-ниски резултати има при задачите, които са свърза-

ни с разделянето на цялото на изграждащите го части, 

определяне на връзки и зависимости между частите и 

принципи на организация на частите в цялото – т.е за-

дачи, свързани с умения от процедурното равнище по 

скалата на Блум. 
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5.ИЗВОДИ, ПРИНОСИ И ПРЕПОРЪКИ 

Настоящото изследване е проведено в съответствие с уста-

новени потребности на практиката на обучението във висше-

то образование и в частност по научната дисциплина хистоло-

гия. Подготовката на студентите във висшето училище може 

и трябва да бъде подлагана на оценка в съответствие с крите-

риите за качество на образователния продукт, защото това е 

важно условие за успешна професионална реализация. Разви-

тието на науката методиката на обучение по биология осигу-

рява широки възможности за изява на изследователя и създа-

ването на ефективни модели за подготовка на студентите им-

плантирането на такива модели в съвременните достижения-

та на информационните технологии като съществен елемент 

на учебната среда, поставят в нова светлина проблема за ка-

чеството на обучението. Без да приемаме електронното обуче-

ние като съвременната панацея за образованието и единствен 

гарант за качество, несъмнено е, че при определени условия 

то се отразява положително не само по посока оптимизиране 

на дейностите на субектите в процеса обучение, но и има сво-

ето отражение върху ефективността на образователната сис-

тема като цяло. 

Основните ИЗВОДИ въз основа на осъщественото изслед-

ване са: 

1. По отношение на поставените изследователски въпроси: 

1.1. Какви знакови средства в електронен формат са 

подходящи за учебното съдържание по хистология? 

Потвърдено бе, че въз основа спецификата на хистологич-

ните обекти визуализацията им трябва да бъде от ъгъла на съ-

отношението вербално-визуално, равнозначна или водеща и 

че за реализиране на учебните цели е необходимо за един и 

същи обект да бъде осигурена възможност за едновременно 

сравняване на схема и микроскопска снимка. Водещата роля 

на визуализацията е безспорна при формирането на умения и 

в трите равнища. 

1.2. Какви учебни дейности и в каква последователност са 

подходящи за изграждане на специфични теоретико-

приложни умения в курса по хистология? 
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Потвърдена бе ефективността на основния инструмент за 

формиране на уменията – задачата, разбирана като знаков 

модел на учебната ситуация, интегрираща възможности на 

Moodle (нормативни детерминанти, средства, условия - мето-

дическа технология). 

1.3. Какво отношение и нагласи имат студентите да пол-

зват електронно обучение в рамките на обучението си по 

хистология? 

Потвърдено бе положителното отношение на студентите за 

използването на електронното обучение при изучаването на 

учебната дисциплина хистология. Особено ясно бе заявена не-

обходимостта от подобен род обучение при студентите от за-

дочната форма. 

2. Резултатите от експеримента доказват сформираност на 

изградената система от умения и включената в състава 

им йерархия от понятия. 

3. Усвоените знания (понятия) и формираните умения оси-

гуряват на студента база за реализиране на изходящите 

връзки на учебната програма и са с възможности за 

трансфер в различни теоретични или приложни по своя 

характер учебни ситуации. 

4. Изградените комплекси от задачи като структура и из-

мерения на задачата, в електронна среда могат да се из-

ползват и при други научни дисциплини. 

В съответствие с направените изводи, бихме могли да да-

дем и някои ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАКТИКАТА: 

1. В процеса на обучение по биология във висшите училища 

могат да бъдат разработени и внедрени и други модели 

на електронно базирани курсове, които да осигурят 

формиране на специфично-предметни умения на сту-

дентите. 

2. Формирането на една или друга система от умения тряб-

ва да се осъществи на научно обоснована теоретична ос-

нова, в рамките, на която се осъществява педагогичес-

кото взаимодействие. 

3. Интеграцията на възможностите на електронното обуче-

ние и методическите технологии е един от пътищата за 

усъвършенстване на подготовката на студентите в съв-
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ременните условия и следва да бъде една от изходните 

позиции при изграждане на нормативната документа-

ция за управление в дадено висше училище. 

Основните ПРИНОСИ на дисертационния труд в теорети-

ко-приложен аспект са: 

1. Изграден е теоретично обоснован модел на електронно-

базиран курс по научната дисциплина хистология – 

практически упражнения в рамките на изискванията на 

учебната програма като нормативен документ. 

2. В рамките на курса са изведени и теоретично обоснова-

ни: 

 Обекта на усвояване – система от съподчинени понятия, 

които са дефинирани. Съществените признаци на поня-

тията са съответно визуализирани. 

 Системата от умения, декомпозирани по равнища с тех-

ните връзки и взаимоотношения. 

 Нов комплекс от задачи като „инструмент“ за преобразу-

ване на интегралния конструкт „понятия - умения“ от 

външен във вътрешен. 

 Нови типове задачи като структура и измерения за 

предметната област хистология. 

 „Нови „инструменти“ за измерване на състоянието на 

входа и изхода на подготовката на студентите. 

 Нови средства за визуализация на учебната информа-

ция. 

 Параметрите на ситуацията, в която се осъществява 

формирането на уменията в платформата Moodle. 

3. Чрез експеримент е доказана ефективността на елект-

ронно базиран университетски курс по хистология. 
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