
 



 
 

1 
 

 

ИВАН П. ИВАНОВ 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКА  

ДИАГНОСТИКА 

 

 

 

ШУМЕН 

2006  

 

 



 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Рецензенти:   

доц. д-р Галин Цоков  
доц. д-р Виолета Атанасова  
Редактор:  

доц.д-р Янка Тоцева  
 
 
ISBN-10: 954-577-393-6  
ISBN-13: 978-954-577-393-8  
 
доц. д-р Иван Петков Иванов – автор 
Университетско издателство  
„Епископ Константин Преславски”  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 
 

 

УВОДНИ ДУМИ 
Проблемите на педагогическата диагностика са сред най-важните проблеми, 

свързани с оптимизирането на образователния процес. Всъщност, учителите и адми-
нистраторите от най-дълбока древност са извършвали подобни дейности, без тях не е 
възможно да се осъществява обучението и възпитанието на децата, тъй като те осигу-
ряват необходимата обратна информация. В случая, обаче става дума за приложение-
то на научни методи и процедури. Този процес на усъвършенстване на практиката е 
характерен за ХХ век и не е случайно, че диагностичните умения на учителя станаха 
една от основните страни на неговата подготовка. 

Читателят ще получи информация по най-съществените методологически въп-
роси на педагогическите изследвания и за главните изследователски методи. Тази ин-
формация ще му помогне да изгради или да доразвие у себе си умения за самостояте-
лен критичен анализ на достиженията на педагогическата наука и практика и за 
проектиране и практическа реализация на собствена диагностична и научноизследова-
телска дейност: курсови и дипломни работи, дисертации, опитна и изследователска 
работа. 

В основата на книгата са лекционните курсове по Методология и методи на пе-
дагогическите изследвания, Педагогическа диагностика, Експериментална педагогика и 
Количествени методи в психологията, четени от мен в Шуменския университет "Епис-
коп Константин Преславски" от 1985 г. насам, както и в множество курсове за следдип-
ломна специализация.  

Тази книга се предхожда от няколко мои книги с различни заглавия и различен 
обем, отпечатани през 1991, 1993, 1996, 1997 и 1999 година. В някакъв смисъл, тя е 
шесто издание и то действително може да се нарече „преработено и допълнено‖. Нап-
равени редица промени. Включени са нови параграфи, които допълват и доизясняват 
основните теми. Някои глави са преработени и преструктурирани за да се възприемат 
по-добре от читателя. Прецизирана е понятийно-терминологичната система. Отразени 
са няколко десетки нови източници след 2000 година. 

При структуриране на текста умишлено е следвана една традиционна за тема-
тиката структура. Освен това, трябва да се има предвид и, че тази книга не е каталог, 
нито сборник с конкретни диагностични методики.  

Стремежът е бил текстът да е кратък, сложните проблеми да се представят 
просто и ясно, но и без да се опростяват нещата. Където е било необходимо, е изразя-
вано мнение. 

Само читателят може да прецени дали съм успял в своето начинание. Искрено 
се надявам, че изложението ще възбуди интерес и желание за научна реализация и че 
ще породи повече въпроси, отколкото отговори дава. Надявам се, че то ще стимулира 
развитието на индивидуалността на читателя, тъй като методологията е множествена 
и няма единствен верен път, а и всички ние сме различни. 

 
       Иван Иванов 
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1. ОСНОВНИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ 

1.1. НАУКАТА КАТО СОЦИАЛЕН ФЕНОМЕН 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАУКАТА. Науката (Science) е една от формите на ду-

ховния живот на хората. Тя е форма на обществено съзнание, сфера на изследовател-
ска дейност, социална институция, насочена към създаването на нови знания за приро-
дата, обществото, човека и мисленето.  

Науката обединява знанието за определен фрагмент от реалността. Тя е систе-
ма от свързани с това знание понятия и категории. 

Научната познавателна дейност е иновационна – насочена е към създаване на 
нови знания. 

В  обсега на науката се включват:  

 общността на учените, системата за кооперация и разделение на труда, нау-
ката като професия;  

 научните учреждения, съоръжения - университети, институти, лаборатории, 
оборудване;  

 методологията и методите на научноизследователска работа;  

 понятийния и категориалния апарат;  

 теоретичните знания и емпиричните данни;  

 системата за оформяне на научната информация;  

 сумата от налични знания  (предпоставки, средства, резултат);  

 системата от норми, ценности и правила, определящи научната дейност;  

 самият процес на добиване на знания (изследователският процес). 
Науката е част от културата и участва в нейното възпроизводство, като културна 

ценност е резултат от социалната инстутуционална дейност: съвкупност от методи и 
знания в понятийна форма, концепции, система от принципи и методологии [169].  

 
КЛАСИФИКАЦИЯ НА НАУКИТЕ. Правени са няколко опити за класификация на 

науките: Ф.Бейкън - по свойствата на човешкото съзнание (въображение - изкуство; 
памет - история; ум – естествени науки); О.Конт - по принципа на сложността (матема-
тика, астрономия, физика, химия, биология, социология). Сега най-често се прилага 
следната класификация: 

 логико-математически дисциплини; 

 естествено-научни дисциплини; 

 социално-хуманитарни дисциплини; 

 практико-технически дисциплини.  
Философията не се счита за наука в пълния смисъл на думата, а по-скоро е 

форма на културата.  
 
ФУНКЦИИ НА НАУКАТА. Науката изпълнява три главни функции (още се опре-

делят и като цели):  

 описание (считана за единствена от Е.Мах),  

 обяснение (считана за единствена от В.Дилтей),  

 предсказване, предвиждане (считана за най-важна от О.Конт). [152]  
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ПАРАДИГМА.Това е основна категория в съвременната философия на науката. 

Започва да се употребява през 40-те години  на ХХ век. В общия смисъл, парадигмата 
е система от правила или предписания, които определят границите и насочват дейст-
вията към успешно достигане на целите; характерни за всяка култура норми, опреде-
лящи границите на приемливото поведение.  

Цялостна концепция за парадигмите в науката изработва Томас Кун в книгата си 
―Структура на научните революции‖ [90] 

Според Кун (едно от многото негови определения), под парадигма (paradigm) се 

разбират господстващият в дадения момент научен  модел на света. Това е система от 
общоприети категории и теории, признати от всички научни достижения, стандарт за 
определяне на правомерността на постановката на проблемите и тяхното решаване и 
принципните правила за научна дейност, преобладаващи в научната общност. Тя от 
своя страна определя границите на научното общество. [Пак там] 

И още определения на Кун: 

 Съвкупност от убеждения, ценности, методи и технически средства, които са 
приети от научната общност и осигуряват съществуването на научната тра-
диция.  

 Образец за конкретно решаване на проблем, който се използва в качеството 
си на модел, заменящ експлицитно разгърнати правила.  

 Стандарт за правилното дефиниране на проблема и законосъобразността на 
неговото решаване. 

 Дисциплинарна матрица, която представя системата от правила за научна 
дейност. 

 Набор от предписания, които се състоят от: 

 символични обобщения (закони и определения на основните понятия от тео-
рията) 

 философски положения които задават начина на виждане на универсума и 
неговата антология  

 ценностните нагласи, които влияят на избора на насочеността на изследва-
нето  

 общоприети образци и схеми на конкретно решаване на задачите  

 Парадигмата намира своя израз в учебниците или в класическите трудове на 
учените. Наличието на парадигма в една наука е признак за нейната зрялост. 
[Пак там] 

 
КОНЦЕПЦИЯ ЗА НАУКАТА НА ТОМАС КУН. Според Т.Кун, науката е една неп-

рекъснато развиваща се система. В исторически план във всяка наука може да се ре-
гистрират последователни еволюционни и революционни стадии. Критерий за извърш-
ването на революция в науката е смяната на парадигмата в нея. Същност и съдържа-
ние на научната революция е появата и утвърждаването на нова парадигма. [Пак там]  

Т.Кун смята, че научните революции са социално обусловени, че техният су-
бект е колективен. Схемата, по която преминава една научна революция, е тристепен-

на:  

 Период на нормалната наука (властване на една парадигма). Т.Кун нарича 

такава наука ‖нормална‖, „традиционна‖ - изследване, основано на едно или 
няколко предишни достижения, които в течение на определено време се 
признават от определена научна общност за основа за развитие на неговата 
практическа дейност". Традицията не е спирачка, а необходимо условие за 
развитие на науката. Нормалната наука се развива не против традицията, а 
именно поради своята традиционност. Обществото на учените е обединено 
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от единна програма (парадигма, общоприета теория). Научният процес е 
програмиран, благодарение на което науката бързо се развива и решава 
стандартни проблеми. 

 Осъзнаване на аномалията - отрицание на парадигмата от опита и задачите, 

поставени от действителността. Кун: "Увеличение на конкурентните варианти, 
готовност да се опита още нещо, явно недоволство...".  

 Опит за преодоляване на аномалията в рамките на парадигмата, криза в па-
радигмата; като резултат - замяна на старата парадигма с нова. Отново се 
създават условия за "нормална наука".  

В някакъв смисъл на думата, защитниците на различните парадигми живеят в 
различни светове. Според Кун, различните парадигми са несъизмерими. Затова и пре-
ходът от една парадигма към друга трябва да се осъществи рязко, а не постепенно. 
[Пак там] 

Научните революции обикновено засягат методологическите основания на нау-
ката, променяйки стила на мислене и действие като цяло. Затова и по своето значение 
те далеч надхвърлят конкретната област, в която се случват. 

По своя обхват те са частнонаучни и общонаучни революции. Един пример за 
общонаучна революция е теорията на Дарвин, изменила представите за човека и съз-
дала модерната хуманитаристика. 

Новите методологии водят до смяна на стандартите за научна работа, до поява 
на нови научни области.  

 
КОНЦЕПЦИЯТА „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ” НА ИМРЕ ЛАКАТОШ. 

Имре Лакатош (Lakatos) коригира редица представи за науката от концепцията на Кун. 
Всяка теория се състои от „ядро‖ и „защитни пояси‖. Ядрото на теорията са основни-
те и най-устойчиви, най-малко подлагани на съмнение закони и постулати. Ако теория-
та се сблъсква с експериментални опровержения, то тя започва да се защищава, като 
строи защитни пояси - хипотези, предположения, на основата на ядрото на теорията. 

Този процес на строеж на защитни пояси се нарича от Лакатош „изследователски прог-
рами‖.  

Около ядрото на науката има много алтернативни изследователски програми. С 
течение на времето някои от тях не получават подкрепа и по естествен път отпадат и 
се отричат. 

Главен източник за развитие на науката е не взаимодействието на теория и ем-
пирични данни, а конкуренцията на теории, изследователски програми, за най-добро 
описание и обяснение на наблюдаваните явления и предсказване на нови факти. [92] 

 
КОНЦЕПЦИЯ ЗА НАУКАТА НА ПОЛ ФЕЙЕРАБЕНД. Пол Фейерабенд 

(P.K.Feyerabend) е считан за главния критик на Т.Кун.  
Според Фейерабенд, Кун е поддръжник на тоталитаризма в науката (само една 

парадигма). Винаги има не една, а няколко парадигми. Всяка има привърженици. Една 
парадигма е лидерстваща, но това не означава, че е по-добра от другите. Винаги, кога-
то една от тях започва да изпитва трудности, друга започва да се развива бурно.  

В концепцията си за „епистемологически анархизъм” Фейерабенд обосновава 

плурализма в методологията на научното познание и тезиса за несъизмеримостта на 
теориите (ученият може да издига свои собствени теории, игнорирайки критиката). На-
уката е ирационална, не се различава от религията и е една от формите на идеология-
та. Затова е наричан „научен анархист‖.  
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В науката действа принципът на пролиферация: ако ученият навлиза в наука, 
където има силна парадигма, то той е длъжен да издигне алтернативна теория. Имен-
но поради действието на тези алтернативи се развива науката. [161]  

  
КОНЦЕПЦИЯ ЗА НАУКАТА НА СТИВЪН ТУЛМИН. Стивън Тулмин (S.Toulmin) в 

книгата си „Човешкото разбиране" пренася схемата на Дарвин за развитието на приро-
дата върху науката. Алтернативни теории има винаги. Развитието на науката е резул-
тат от естествения отбор на теориите. Затова е важно да има иновации (алтерна-

тивни теории). [157] 
 
ПОЛИПАРАДИГМАЛНОСТ НА ХУМАНИТАРНИТЕ НАУКИ. В хуманитарните на-

уки обикновено съжителстват няколко парадигми, които се конкурират, но и които 
представляват някаква общност, съвкупност. Смяната на една господстваща парадиг-
ма с друга не винаги води до отхвърляне и забрава на предходната.  

Тази полипарадигмалност предполага възможност и необходимост да се изпол-
зват  разни подходи при изследване и обяснение на явленията и процесите. Това обс-
тоятелство има и позитивни, и негативни следствия. От една страна така се получава 
възможност за разностранност на изследванията, за многоаспектен анализ; От друга 
страна, получените резултати (данни и изводи) са почти несъпоставими, когато изс-
ледванията се основават на различни парадигми. 

 
НАУКАТА КАТО СИСТЕМА. Науката се разглежда като система от три компо-

нента, свързани с определена мрежа от връзки и отношения.  
Статичният компонент обхваща съвкупността от феномени, имащи истори-

ческо значение и считани за вече остарели (експарадигмално знание).  
 

 
Парадигмалният компонент включва знанията, 

принципите, законите, понятията, теориите, методите и 
пр., имащи статут за момента на неоспоримо знание.  

Динамичният компонент включва хипотези, 
прогнози, намиращи се в процес на верификация, уточ-
няване, отричане и пр., както и свързаните с тях методи.  

 
НАУЧЕН ПОДХОД. Характерно за научния под-

ход към явленията и процесите е дълбокото проникване 
в тяхната същност; предсказването, прогнозирането на 
хода на събитията. В този смисъл основните въпроси, с 
които той се свързва са:  

(1). Какво е това? (феноменологичен анализ)  
(2). Защо е така? (каузален анализ) и 
(3).Какво би станало ако...? (експеримент).  
Науката е система, която притежава качествата цялостност, концептуално 

единство, логическа строгост, евристичност, ограниченост (има граници на приложени-
е), строг и достатъчно еднозначен език. Тя съдържа в себе си възможности за по-ната-
тъшно развитие и служи на практиката (не винаги непосредствено). 

Съвременната наука се отличава с голяма динамичност обусловена от бързите 
промени в обектите на изследване; постоянно увеличаващата се сложност на изслед-
ванията; висока степен на неопределеност, поради наличието на множество случайни 
фактори съпътстващи изследването. 
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НАУКАТА И ДРУГИТЕ ФОРМИ НА ОБЩЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ. Отношението е 

нееднозначно. Философията играе най-често методологическа роля в науката, мора-
лът и правото регулират взаимоотношенията между учените и останалите хора, т.е. в 
определен смисъл също играят методологическа роля. Отношението към политиката и 
идеологията е сложно. Почти винаги стремежът е бил науката да се превърне в тяхна 
слугиня, а стремежът на науката е бил да избегне това. 

Науката се различава съществено от религията и изкуството, които също си пос-
тавят познавателни задачи. За разлика от тях науката е рационална и обективна систе-
ма (отношението наука - вяра е един от най-сложните и интересни методологически 
въпроси), докато в религията доминират ирационалните моменти, а в изкуството — су-
бективизмът на автора. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ. Научното познание се разли-

чава съществено от обикновеното, житейското, ежедневното познание на човека. Тази 
разлика може да се систематизира в няколко пункта [249].  

 По способ на познание на явленията:  научното познание е преднамерено, 

систематично, планово, извършвано с научни методи.  

 По условия на познанието: осъществява се в благоприятни условия, с необ-

ходимата техника, помощници.  

 По способ на регистрация на данните: за научното познание е характерно 

систематично регистриране на данните в документ.  

 По употреба на понятийна система: научното познание е свързано със сис-
тема от научни понятия, подредени в определена теоретична конструкция.  

 Резултати от познанието са точен опис и класификация на резултатите, 
разкриване на механизмите на функционирането им. 

Социалните науки реализират своите функции предимно по отношение на пове-
дението на хората. Те се опитват да изяснят същността на процесите, стоящи в него-
вата основа и след това да предвиждат какво ще е то в различни ситуации. В много 
случаи те си поставят (в т.ч. и педагогиката) за цел разработването на средства за мо-
дифициране на това поведение и затова придобиват манипулативен характер. 

 
НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ. Това е специфична интелектуална дейност, насочена 

към получаване и приложение на нови знания. Под научен (научно-технически резул-
тат) се разбира продукт на научна (научно-техническа дейност), съдържащ нови знания 
или решения и зафиксиран на някакъв информационен носител. [117] 

Знанието е главният продукт от научната дейност, но не и единственият. Към 
продукта на науката може да бъде отнесен и стилът на научна рационалност, който се 
разпространява във всички сфери на дейност, и различните прибори и методики, при-
лагани в производството и в бита. Научната дейност е източник и на нравствени цен-
ности.  

До неотдавна наука е била предимно свободна дейност на отделни учени, които 
основен са се препитавали от преподаване в университетите. Понастоящем, обаче, тя 
е професия и специално се финансира и организира. Данните сочат, че сега в света 
около 5 млн. човека професионално се занимават с наука, в различни професионални 
позиции.  

 
НАУЧНО ЗНАНИЕ. Научното знание (Knowledge) се дефинира като проверен в 

практиката и логически достоверен резултат от познанието на действителността, от-
ражение в съзнанието на човека под формата на представи, понятия, съждения и тео-
рии. Знанията съставят основата на научната картина на света и отразява законите на 
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неговото развитие. То е резултат от познанието на действителността и когнитивна ос-
нова на човешката дейност. Знанието е социално обусловено и е с различна степен на 
истинност. За знанията са присъщи вътрешна интерпретируемост, структурираност, 
свързаност и взаимна активност (Д.А.Поспелов).  

Висшата форма на научното знание е научният закон (Scientific law) – съждение 
за устойчивата взаимовръзка между определени явления, нееднократно експеримен-
тално потвърдено и прието в качеството на истинно за дадена сфера от реалността.  

Научното знание е различно от житейското знание (everyday knowledge) – ос-
новани на здравия смисъл (common sense) и ежедневния опит знания и възгледи на 
„психически здравите хора‖, което е техен ориентир в ежедневието. Много често позо-
ваването на „здравия смисъл‖ е основата на обскурантизма (лат. obscuratio – помра-
чавам) - враждебно отношение към просветата и науката. 

Научното знание има сложна структура. То съществува на три нива: емпирично, 
теоретично, философско.  

 На емпирично ниво знанието е резултат от непосредствен контакт на учения с 

реалността. 

 Теоретичното знание е насочено към обяснение на обективната реалност, 

но описва непосредствено не реални, а идеални обекти, които в отличие от 
реалните се характеризират не с безкрайно, а с напълно определен брой 
свойства.  

 Философското знание – съдържа общите представи за действителността и 

процеса на познание. Обикновено не е явно и става проблемно в стадия на 
научна революция. 

Не във всяка наука се проявява тази канонична форма: например, математиката 
няма емпирично, а историята - теоретично ниво. 

 
КРИТЕРИИ ЗА НАУЧНО ЗНАНИЕ (НАУЧНОСТ).  Те са няколко: 
Предметност - наличие на ясно определен, предмет на изследване.  
Проблемност – решение на конкретни проблеми.  
Специфична систематизираност: пълнота, непротиворечивост, ясни основа-

ния на систематизация, структурираност, взаимна връзка и взаимозависимост.  
Истинност, стремеж към обективност. Но, научното знание може да съдържа 

и неистини (например, хипотези); истинно може да е и ненаучното знание... Няма точна 
граница между научно и ненаучно знание.  

Стремеж към обоснованост, доказателственост. За емпиричното знание то-
ва става чрез многократни проверки, статистическа представителност и пр., а теоре-
тичните концепции се проверяват за непротиворечивост, съответствие с емпиричните 
данни, възможност за описание и предсказване на явления. Но, обосновано може да е 
и житейското знание... 

Интерсубективна проверяемост – предлаганите аргументи трябва да са отк-
рити за възпроизводство и проверка от всеки субект с „нормални‖ способности и „съот-
ветна‖ подготовка. 

 
ИДЕАЛ ЗА НАУЧНОСТ. Идеалът за научност е сложно образование, включващо 

обективни (познавателни) и субективни (ценностни) аспекти, зависещи от множество 
социокултурни фактори. 

 
КЛАСИЧЕСКИ ИДЕАЛ ЗА НАУЧНОСТ. Формиран е още в Античността и гос-

подства чак до ХХ век. Основата му е истинността (чиста истина), която е необходи-
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ма дескриптивна (описателна) характеристика на всеки научен резултат. Науката е 
истина, в нея не трябва да има какъвто и да е примес на заблуди. 

Фундаменталност – всяко научно положение трябва да е  твърдо и надеждно 
обосновано. Има разлика между мнение (докса) и знание (епистема).  

По-късно Лайбниц формулира „принцип на достатъчното основание‖: разде-
ляне на знанията на първични (фундамент) и вторични (хипотези); изчистване на фун-
дамента от съмнения; редукция на знанията към основанията, или дедукция на всичко 
от основанията.  

Господства концепцията за методологически редукционизъм – увереност, че е 
възможно да се изработи универсален стандарт за научност, който се определя от най-
развитите области. През вековете такива са били физиката, механиката, биологията. 

Интернализъм – научното познание и стандарти за научност не трябва да зави-

сят от социокултурни (икономически, идеологически, социални, политически и пр.) фак-
тори.  

 
МОДЕРЕН ИДЕАЛ ЗА НАУЧНОСТ. Формира се през ХХ век. Свързва се с ос-

порване на основните положения на класическия модел. 

 Екстернализъм: зависимост на науката от външни за нея социокултурни 

фактори (хуманитарен идеал).  

 Относителна истинност. Не всичко в науката е истинно – много положения 

се основават на хипотези. 

 Хипотетичност – опитът не е фундамент на познанието, а изпълнява ос-

новно критическа функция.  

 Вместо фундаменталистката обоснованост се издига като ценност ефектив-
ността при решаването на проблемите.  

 Няма единен научен стандарт. Значимостта на отделните науки е ограничена. 
 
НАУЧНА ТЕОРИЯ. Теорията (Theory, от гр.Theoria – учение) е основата на на-

учното знание. Тя се дефинира като „система от определени абстракции, чрез които се 
разкрива субординацията на съществените и несъществени в определено отношение 
свойства на действителността.‖ (В. И.Купцов) И още едно определение - йерархически 
организирана система от съждения, намиращи се в отношения на изводимост 
(Г.С.Батыгин). [15] 

Теорията е форма на съществуване на достоверни научни знания, множество 
логически свързани съждения и хипотези. Тя дава цялостна представа за закономер-
ностите и съществените характеристики на обектите. 

Теорията се състои от няколко компонента:  

 идеализиран модел;  

 съвкупност от съждения (постулати) относно връзките в модела;  

 съвкупност от изводи от направени предположения;  

 философски основания и предпоставки: онтологически аспект (картина на 
света); методолого-гносеологически аспект (идеали и норми за научност); 
система от философски принципи, с помощта на които се обосновава карти-
ната на света се интерпретират идеалите за научност). 

В науката задължително съществуват различни системи от абстракции (теории), 
които не само са нередуцируеми една към друга, но и разсичат действителността в 
разни плоскости.  

В историята на всяка наука съществуват тенденции да се сведе цялото знание 
до една единна теория, да се редуцира до малко на брой изходни фундаментални 
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принципи (постулати). Това е невъзможно, тъй като всяка научна теория е принципно 
ограничена в своето приложение. 

В науката съществува теоретически уклон (Theoretical inclination) - осъзнато 
или неосъзнато преувеличение при построяването на теоретическата конструкция на 
научното знание. 

 
ВИДОВЕ НАУЧНИ ТЕОРИИ. Научните теории се класифицират според различ-

ни критерии.  
Според степента на обобщение (количество факти, обясняеми от теорията), те-

ориите са с различна степен на общност на изводите.  
Теориите могат да са силни и слаби, в зависимост от обема на потвърждаваните 

хипотези. 
Теориите могат да са открити (в които не се ограничава броят на изходните 

термини и съждения) и закрити.  
Според характера на използвания език научните теории са: 

 количествени (основните понятие и съждения се изразяват на езика на ма-
тематиката и на статистиката) и качествени (самото качество се произвежда 
твърде общо, още не са отделени по-ясно елементите на структурата на 
обекта и отношението между тях);  

 формализирани (съдържателните елементи са уточнени до такава степен че 

да не допускат приложени към тях дефиниции, отличаващи се от теоретично-
то обоснование, описанието е чрез символи и числа) и неформализирани.  

  
ЕМПИРИЯ И ТЕОРИЯ. Това са две фундаментални категории на методология-

та.  
Теорията (theory) е едно от възможните обяснения на наблюдаемите явления, 

представляващо някакво множество логически свързани хипотези и съждения. 
Емпирично (empirical) е знание, което е следствие от преки наблюдения над ре-

алната действителност или нейно описание. 
 
ДВА ПЪТЯ НА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ. Могат да бъдат обосо-

бени два пътя на развитие на научното познание - индуктивен и дедуктивен.  
При индуктивния път (induction) на развитие теоретичните постановки се фор-

мулират чрез обобщаване на единични факти. Изводите за това, което се наблюдава 
се пренасят на това, което не се е наблюдавало, т.е. логически подход, при който на 
основание на конкретен опит (емпирия) се строи абстрактна теория. 

Английският философ Ф.Бейкън е основният теоретик на индуктивния подход. 
Според него, универсалните научни положения се основават на индуктивни изводи, 
или истинността се извежда от опита. Последното положение е силно оспорвано в 
съвременната наука. 

В съвременната методология на науката е осъзнато, че индуктивните обобще-
ния не могат да гарантират възхождането от емпирия към теория. Теорията може да се 
развива и без непосредствена връзка с емпирията.  

Дедукцията (deduction) е логически подход, при който мисълта се движи от абс-

трактни съждения за общи съотношения към конкретни потвърждения на емпирично 
ниво. 

Дедуктивно развиващата се теория тръгва от едно или няколко предположе-
ния (хипотези, постулати), от които се извеждат следствия, докато се стигне до емпи-
рично проверими моменти. Когато се верифицират следствията, се доказва и теорията 
като цяло.  
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В дедуктивните теоретични системи за истинно се счита съждение, което може 
да бъде получено по пътя на логически извод от приети аксиоми и не противоречи ни-
та на една от тях. Ако има дори и една такова противоречие, дедуктивната система се 
нарича "вътрешно противоречива" и се нуждае от преразглеждане.  

Дедуктивните системи са „чисти‖ - самодостатъчни и не претендиращи за опи-
сание на реалния свят – напр. чистата математика и „приложни‖ – теории.  

Дедуктивните теории са аксиоматични (в основата им са съждения, които се 
приемат без доказателства), генетични (всички обекти и съждения се развиват на ос-
новата на зададени правила) и хипотетико-дедуктивни. 

Исторически първи, естествен и доминиращ в повечето науки е индуктивният 
път. По този повод А.Айнщайн пише: „Колкото е по-примитивно състоянието на ед-
на наука, толкова по-леко се създава илюзията у един учен, че той е емпирик.”   

В съвременните условия във всяка наука могат да бъдат регистрирани и двата 
пътя. Реално те взаимно се допълват и подпомагат. Новите явления могат да бъдат 
открити в науката и по емпиричен, и по теоретичен път.   

Хипотетико-дедуктивният модел на научно познание, който е доминираш сега се 
основава на хипотетично обобщение, от което дедуктивно се извеждан различни след-
ствия, които след това се съпоставят с емпиричните данни. 

 

 
 

1.2. ОСНОВНИ ПАРАДИГМИ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ 

 
ДВЕ ПАРАДИГМИ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ. Процесите, които се развиват в на-

уката като цяло, определят и наличието на две основни парадигми в социалните науки: 
обективизъм и холизъм, субективизъм и атомизъм.  

Следва обобщена характеристика на двете парадигми: 
 
„ОБЕКТИВИЗЪМ И ХОЛИЗЪМ”.  Започва развитието си още от Демокрит и 

Аристотел, но в същинския смисъл на думата от Огюст Конт (A.Comte) и Емил Дюркем 
(E.Durkheim), които гледат на социалните науки като на ―социална физика‖. Счита се за 
възможно да се регистрират и изучават обективни измерения на социалния живот и да 
се получи обективно знание за тях. През 50-60-те години на ХХ век тези идеи се разви-
ха значително чрез структурализма на Клод Леви-Щрос. По принцип такава е цялата 
традиционна педагогика. 

Основен принцип е, че цялото е по-висше от частите си (принцип на целост-

ността). Групата притежава колективно съзнание, чувства и мислене, така че не дава 
на членовете си да се чувстват изолирани и самотни. 

Ценности, норми, роли: обществото налага ценности, норми и роли, които кон-

тролират индивида. Индивидуалното поведение е резултата от усвоената култура. 
Социален детерминизъм: социалното съзнание на индивида е детерминирано 

от мястото му в трудовия процес и от социалните отношения. 
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Социален статус и класи: класата детерминира нивото на амбиции, шансовете 

за постижения и социалния статус на членовете си и на техните деца. 
Обществени закони: доминиращата тенденция е тази за репродукцията на со-

циалните структури. Има закони, чрез които може да се предвижда бъдещето. 
Тип изследване: екстензивно (количествено) 
Изследователски въпроси: Какви са особеностите на изследваното явление? 

Как са разпределени и представени отделните характеристики и процеси? 
Отношения: отношения на формално подобие. 

Типове групи, подлагани на изследване: таксономически. 
Тип на анализа: описателни представителни обобщения, недостигащи винаги 

до обяснителна задълбоченост. 
Типични методи: анкети, стандартизирани интервюта, въпросници и пр. Пред-

назначени за репрезентативни изследвания. 
Ограничения: малко вероятно е, че знанието ще е представително за всички 

случаи и за всяко време (минало, бъдеще). 
Значение: универсално.  
Измерване: концентрация върху предварително определени категории. Оче-

видността им не може да се провери в момента. Процесът на измерване започва с 
фиксиране и скалиране или направо със скалиране. 

Роля на изследователя: значението е решено от изследователя.  
Място на концепцията на изследователя: концепцията предхожда изследва-

нето. С това изследването става схематично и позитивистично.  
Единица на анализа: частта, разбирана като концентрация на аналитични 

свойства. 
 
„СУБЕКТИВИЗЪМ И АТОМИЗЪМ”. Проекция на кантианството в социалните 

науки (след И. Кант 1804). Счита се, че реалността е недостижима за човека. Ние мо-
жем да наблюдаваме репрезентации и ментални структури между един или друг човек 
или групи. Има само едно субективно възприятие за света. Най-видните представители 
са Макс Вебер (M.Weber), Джордж Зимел (J.Simmel), постпозитивизма - Реймон Будон 
(R.Boudon), интерпретативизма - Ервинг Гофман (E.Goffman) и др. В чисто пе-
дагогически план се свързва с практиката на хуманистичната педагогика. Корените й 
може да се търсят в идеите на Платон, Русо, Кант. 

Основни принципи: всички социални феномени са резултат от индивидуалното 

поведение. Социалната група е резултативна от индивидуалните актове на поведение 
и индивидуалните интеракции.  

Ценности, норми, роли: нормите и ценностите са възможни предложения към 

индивида и той запазва свободата си да упражнява социалните си роли. Стратегията 
му се състои в утилизиране на възможностите му за избор и за максимално задоволя-
ване на интересите си.  

Социален детерминизъм: социалните феномени може да се обяснят само с 

индивидуалната мотивация. 
Социален статус и класи: социалният статус на един човек е една траектория, 

жалонирана от алтернативни възможности и резултат от свободен избор. 
Обществени закони: няма общи закони за функционирането и развитието на 

обществото. Нищо не може да се предвиди предварително. 
Тип изследване: интензивно (качествено). 
Изследователски въпроси: Как се реализира процеса в специфичен случай 

или в малък (ограничен) брой случаи? Какво предизвиква определено изменение?  
Отношения: съществени връзки и отношения. 
Типове групи, подлагани на изследване: каузални. 
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Тип на анализа: причинно обяснение на произведения ефект върху обекта или 

случая, незадължително представително. 
Типични методи: изследване на индивидуални случаи в техния каузален кон-

текст - интервю, качествен анализ. 
Ограничения: малко вероятно е конкретните образци и случаи да са предста-

вителни, да отразяват средната тенденция или генерализираното знание. Не е ясно 
дали наблюдаваните отношения ще съществуват навсякъде, например в друг контекст 
или в бъдещето. 

Значение: ситуационално. 
Измерване: концентрация върху категории, проявяващи се в момента. Очевид-

но знание. Процесът на измерване включва: фиксиране, преброяване, идентификация, 
скалиране. Резултатът може да служи само за пример. 

Роля на изследователя: значението е решено от актьорите, конвенция или има 

много тълкувания.  
Място на концепцията на изследователя: изследователят първо установява 

факти, а след това разработва концепция. С това изследването става образно, живо, 
феноменологично, социална конструкция на реалността. 

Единица на анализа: цялост в контекст, разбирана като концентрация на отно-

сителни, глобални и контекстуални свойства. 
 
ИДИОГРАФИЧЕН И НОМОТЕТИЧЕН ПОДХОД. Двете парадигми се проявяват в 

науките за човека. Според Кронбах, развитието на психологията става по две линии: 

 разкриване на индивидуалното, с фокус върху единичните, индивидуалните 
прояви на общите закономерности;  

 разкриване на общите механизми, процеси, динамика на психиката.  
 
ИДИОГРАФИЧЕН (IDIOGRAPHIC) ПОДХОД. Води началото си от 1905 г. във 

Франция, където А.Бине и Т.Симон създават своя метод за изследване на интелекту-
алното развитие на децата. Подходът е свързан с анализ на отделните случаи, еди-
нични факти, формулиране на интерпретативни съждения, приложими само към даде-
ния конкретен случай или клас феномени. В антропологията се наричат emic – 
изследвания. Типът анализ - обемен (thick). 

 
НОМОТЕТИЧЕН (NOMOTHETIC) ПОДХОД. Стартира с работите на Вундт и Гал-

тън. [2] Той се основава на положението, че научните закони се формулират само ста-
тистически, след изучаване и анализ на голямо число случайно подбрани случаи. Те 
нямат връзка с времето и контекста. Търсят се причинни обяснения; използват се опе-
рационализирани променливи; количествено оценявани; теориите са дедуктивни, ве-
роятностни и предлагат фунционалистски обяснения. В антропологията се нарича etic 
– подход. Типът анализ - плосък (thin). 

 
„ГАЛИЛЕЕВО” И „АРИСТОТЕЛСКО” МИСЛЕНЕ. С този термин - Galilean / 

Aristotelian thinking, се означават два контрастни маниера на научно мислене, два типа 
научна логика, класически и модерен.  

В системата на Аристотел, особено място имат: 

 „локален детерминизъм‖ (local determination) – причинността се дължи на соб-
ствената природа на обекта, а не на обкръжаващата среда; 

 логиката е на дихотомична основа;  

 оценъчни понятия: „добри‖ или „висши‖ (норма и патология).  
Галилеевото мислене: 
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 интерактивна природа на обекта и средата;  

 ситуационно-специфично поведение на обектите и хората - причинността се 
дължи на условията; 

 непрекъснатост на променливите и безоценъчност - степени на нормалност.  

1.3. МЕТОДОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

 
МЕТОДОЛОГИЯ НА НАУКАТА. Методологията (Methodology) на науката (от гр. 

metodos - път за изследване или познание и гр. logos - дума, понятие, учение) най-
често се дефинира като: 

 Схващане за изследователските методи в науката, включващо тяхното опи-
сание, обяснение, обосноваване и оценка. В широк смисъл методологията на 
дадената наука включва теория, общонаучни и специални изследователски 
методи; а в тесен смисъл – система от методи за получаване на информация, 
анализ, интерпретация и обяснение. [15; 17; 21; 43; 58; 83; 88; 125; 152]. 

 Ръководство за изследователска дейност; система от знания за начините за 
получаване на ново знание; рефлексивно описание на принципите на научно-
то изследване, своего рода "самосъзнание" на научната дейност (С.А. Бела-
новски). 

 Развита система от теоретични знания, изпълняващи ролята на принципи за 
подход към изучаването на предмета на дадена наука; система от най-об-
щите принципи, положения и методи, образуващи основата на една или друга 
наука. Определена гледна точка към света като разумно устроена система, 
която по принцип са поддава на рационално познание (Г.С.Батыгин). [15] 

 
ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА МЕТОДОЛОГИЯТА. В исторически план начен-

ки на методологически схващания могат да се открият още при Демокрит, Питагор, 
Протагор, Аристотел, Платон, Теофраст. 

През ХVII - ХVIII век се обособява методологическа насока във философията, 
свързана с имената на Ф.Бейкън, Р.Декарт и др. Постепенно към средата на ХIХ век 
методологията прераства в самостоятелна наука. В нея отначало доминират механи-
цизмът и метафизическият материализъм, а по-късно - емпиризмът (позитивизъм, не-
опозитивизъм, операционализъм и др.), на чиято основа се формира т.н. „класическа 
методология на науката‖. Науката се представя като процес на натрупване на обектив-
ни по своята същност емпирични данни, получаващи различни интерпретации в теори-
ята. Това, че една теория се оказва невярна, означава само невярност на връзките 
между данните, но не и на самите данни. Успоредно с емпиризма съществува и качес-
твена насока в методологията на социалните науки. 

Особено интензивно е развитието на методологията след 50-те години на ХХ 
век, когато се появяват много различни концепции и направления. 

 
ФУНКЦИИ НА МЕТОДОЛОГИЯТА[170]: 
1. Нормативна. Чрез методологическото познание се осигурява правилна пос-

тановка на въпроса; създават се норми на научна дейност - стандарти (средови, инст-
рументални, операционални); формира се идеална картина на научната рационалност 
и на науката въобще. На методологическа основа се прави избор на най-добра из меж-
ду конкуриращи се теории, оценявани според критерия за прогресивност и регресив-
ност. Методологическа задача е изграждането на основите на научния морал, контро-
лиращ отношенията между учените и отношенията в пределите на науката, между на-
уките, между науките и социалните институции и т.н. 
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Нормативността се проявява в два варианта: алгоритмическа (алгоритми за на-
учна дейност) и евристическа - изграждане на поле от възможни решения, позволява-
що избора на една или друга алтернатива при провеждането на научната дейност. 

2. Моделираща. Произтича от нормативната функция, тъй като за реализацията 

й е необходимо изграждането на модели за съставките на научната теория, структура-
та й, структурата на научното обяснение, научния език, концептуалния инструментари-
ум, научното развитие. 

3. Дескриптивна (систематизираща). Проявява се в изучаването на тенденци-

ите и формите на развитие на познанието - категории, методи. 
4. Евристична (проективно-конструктивна). Изразява се в създаването на но-

ви научни средства на основата на специално изследване на задачите, поставени от 
практиката пред науката. 

5. Социокултурна. Методологията трябва да е ―преводач‖ между науката и дру-
гите сфери на живота. Задачата й е да изгради образа на науката, с който тя функци-
онира в рамките на отношенията си с другите сфери на живота. 

6. Преобразователна по отношение на изследваната действителност. Тезата се 

развива от В.И.Журавлев и В.М. Розин, който от своя страна разглежда предходните 
функции като ръководни и освен тях пише за приложна методология.  [117] 

 
НИВА НА МЕТОДОЛОГИЯТА. ―Методология‖ е събирателен термин, имащ раз-

лични аспекти. Традиционни се счита, че съществуват три нива на методологическо 
знание:  

 Философска методология, наричана още и общонаучна. Занимава се главно 

с въпросите на теорията на познанието (епистемология). Философското ниво 
на методология е израз на евристическата й функция и определя най-общите 
подходи при изучаването на предмета. 

 частнонаучна методология – съдържа принципни указания за разработката 
на частни научни теории.  

 методология на научното изследване.  
Отношенията между тях са сложни и противоречиви. Най-общо се разглеждат 

като съподчинени в тази последователност, но методологията на научното изследване 
има най-голяма относителна самостоятелност. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА МЕТОДОЛОГИЯТА НА ПЕДАГОГИКАТА. Един от най-

сполучливите опити прави В.В.Краевски: „методологията на педагогиката е система от 
знания за основанията и структурата на педагогическата теория, за принципите за под-
ход и способите за добиване на знания, отразяващи педагогическата действителност, 
а също и системата от дейности по получаването на такива знания и обосноваването 
на програми, логика и методи за оценка качества та на изследователската работа. Тя е 
относително самостоятелна област на знания и дейност, подчиняваща се на собствена 
логика на развитие, отразяваща етапите на еволюция на педагогиката. [87; 88] 

 
ПРЕДМЕТ НА МЕТОДОЛОГИЯТА НА ПЕДАГОГИКАТА. Краевски го дефинира 

като: „съотношение между педагогическата действителност и нейното отражение в 
педагогическата наука.‖ [87] 

 
АСПЕКТИ НА МЕТОДОЛОГИЯТА НА ПЕДАГОГИКАТА. Методологията има два 

аспекта (съответно два вида дейности):  

 Теоретични основания (система от знания, свързана с методологически изс-

ледвания) – разкриване на закономерности и тенденции в развитието на пе-
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дагогическата наука в нейната връзка с практиката, принципи за повишаване 
на ефективността и качеството на педагогическите изследвания, анализ на 
понятийния им състав и методите.  

 Нормативни основания (система за научно-изследователска дейност) - ме-

тодологическо осигуряване, имащо за цел използването на методологически-
те знания за обосноваване на програмата на изследването и оценка на него-
вите качества. [Пак там] 

 
СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА МЕТОДОЛОГИЯТА НА ПЕДАГОГИКАТА. Методологи-

ята на педагогиката включва:  

 учение за структурата и функциите на педагогическото знание, в т.ч. и за 

педагогическата проблематика; „знания за знанието‖ (В.В. Краевски); 

 изходни, ключови, фундаментални, философски, общонаучни и педагогичес-
ки положения (теории, концепции), имащи методологически  смисъл;  

 учение за педагогическото познание (методология в тесния смисъл на дума-

та); „знание за познанието (В.В. Краевски) [58; 199; 263].  
 
СТРУКТУРА НА МЕТОДОЛОГИЯТА НА ПЕДАГОГИКАТА. Обособяват се чети-

ри нива [117]: 
Светогледно. На това ниво се формира педагогическата аксиология, занима-

ваща се с основните еталони, идеали и норми за научност, определят се философски-
те основания на научното търсене, формира се педагогическата картина на света, со-
циалните и когнитивни функции на педагогиката и т.н. 

Епистемологично. Ниво на педагогическата онтология (структура, история); 

архитектониката на педагогиката (предмет; "език"; закони и правила, аксиоми; рефе-
рентна система - концептуални схеми.  

Гносеологическо. Ниво на педагогическата гносеология - норми, регулативи, 

методи и процедури за педагогическо изследване. 
Праксеологическо. На това ниво се формира педагогическата праксеология. 

Формиране на инструменти за теоретизация и методологизация на съотношението 
цели-резултати, за решаване на проблема за резултативност, ефективност и оценка на 
качествата на педагогическото изследване. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ. Има относително 

самостойно място в методологическата система, въпреки, че в някакъв смисъл произ-
тича от другите нива. Тя включва основно въпросите, свързани с научното изследване 
- проблематика на изследването, взаимовръзка теория - практика и т.н.; изучаване, 
оценка, използване, усъвършенстване на методите за изследване - класификация и 
оценка на методите, развитие, контакти с другите науки на методологическо ниво, из-
бор и съчетаване на методите и др. По същество това е методология на педагогичес-
ката диагностика. 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКА КУЛТУРА. Категорията „методологическа култура‖ се 

разработва от В.В.Краевски. В съдържанието му влизат:  

 методологическа рефлексия (умение за анализиране на собствената научна 
дейност); 

 способност за научна обосновка;  

 критическо осмисляне и творческо приложение на определени концепции, 
форми и методи на познание, управление, конструиране.  
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Методологическата култура има различни степени на задълбоченост при учения 
и при педагога-практик, но е задължителен елемент на тяхната подготовка. [87] 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДИАГНОСТИКА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА-

ТА НАУКА. Диагностиката се свързва с динамичния компонент в системата на педаго-

гическите науки. Тя е един развиващ се и усъвършенстващ се феномен, силно свързан 
с действащите парадигми. Тя реализира не само феноменологичен подход, но и кау-
зален и експериментален. Базира се на методологически, правни, морални, философ-
ски основания и е ефективна, когато познавателният процес е от научен тип. Тя спо-
собства за решаване на задачите на педагогическата наука. Характерна е както за 
индуктивните, така и за дедуктивните педагогически теории.    

Основната разлика между подхода на педагогическата диагностика и на педаго-

гиката (разбирана като наука) е в приложението на инструментариума (много често 
еднакъв) за изграждане на модел на конкретната личност или група (или друг обект), а 
не на глобализиран, обобщаващ модел. Връзката е по линията конкретно-абстрактно и 
двете обособени области взаимно се допълват. Освен това, диагностиката служи на 
целите и задачите на образованието. Критериите за оценка на развитието на педаго-
гическите обекти се извеждат от учебната документация, а самата тя е изработена на 
базата на действащи таксономии.  

Изключително важно е на диагнозата да се направи педагогическа интерпре-
тация, в противен случай и самата диагноза губи педагогическата си специфика. Пос-
ледното трябва да се има предвид, когато се съпоставят педагогическата и психологи-
ческа диагностика и когато за целите на  педагогическата диагностика се използват 
методи на психологическата диагностика, което се случва изключително често. 

 

1.4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ШКОЛИ В ПЕДАГОГИКАТА 

 
СЪВРЕМЕННАТА МЕТОДОЛОГИЯ НА ПЕДАГОГИКАТА. Съвременната мето-

дология на педагогиката не може да бъде разбрана и изучена без един макар и бегъл 
анализ на процесите и явленията, разгръщащи се след 20-те години на ХХ век. Това е 
време на налагане в науката като цяло на три основни концепции, които са различни 
варианти на емпиризма - неопозитивизъм, постпозитивизъм и прагматизъм. Тези те-

чения продължават да доминират и досега в световен мащаб, въпреки че се забелязва 
процес на взаимопроникване.  

В социологията от 20-те години на ХХ век изключително силно влияние (до ни-
вото на стандарт за работа) има методологията на качествените изследвания, нарича-
на от някои автори реализъм. Тя не е популярна в средите на педагозите и психолози-
те да 50-те години, когато етнометодологията проникна в тези науки. 

 
ЕМПИРИЗЪМ. Емпиризмът (empirism) е направление в епистемологията (гносе-

ологията), започнало от Парменид и Платон, според което, знанието възниква в резул-
тат от чувствения опит и се основава на него. По принцип противостои на нативизма 
(някакво знание ни е дадено по рождение) и рационализма (Декарт: разумът, а не чув-
ственият опит е основа на знанието).  

 
РАЦИОНАЛИЗЪМ. Рационализмът (rationalism) постулира, че решаваща роля в 

установяването на истината принадлежи на разума. Свързва се с Аристотел, Декарт, 
Кант.  
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ПОЗИТИВИЗЪМ. Като строга форма на емпиризма възниква през 20-30-те го-
дини на ХІХ век. За негов създател се счита Огюст Конт. От своя страна това е раз-
витие на идеите на Сен-Симон, който противопоставя науката на метафизиката и ре-
лигията.  

В социалните науки позитивизмът (positivism) се изразява в:  

 Фактизъм – култ към социалните факти, регистрирани по емпиричен път. 

 Функционализъм – стремеж за изяснение на функциите на елементите, взаи-

модействието на които образува системата. [40] 

 Структурализъм – изучаване на структурата, на устойчивите части, на важ-

ните структурни образования за развитието и устойчивостта на системата. 
[Пак там] 

 Структурен функционализъм – не проста сума, а синтез на двата подхода. 

[40; 43] 
 
НЕОПОЗИТИВИЗЪМ (ЕМПИРИЗЪМ). Съвременен етап от развитието на пози-

тивизма. Възниква в началото на ХХ век и е много популярен сред представителите на 
природните науки, а в последствие и в социалните. Най-видните неопозитивисти са 
Р.Карнап, М.Шлик, О.Нойрат, Л.Витгенщайн, Б.Ръсел и др. Основните положения на 
тази философия на науката са 5: 

(1). Смисъл от научна гледна точка имат само логическите тавтологии (общозна-
чими дедуктивни формули) и онези съждения за света, които непосредствено или чрез 
свеждане до по-прости съждения (логически анализ) се поддават на верификация - 
т.е. на проверка чрез пряко, непосредствено и емпирично сравняване със сетивния 
опит на индивида чрез експеримент или наблюдение: „Теорията е научна, ако е осно-
вана на опита и може да бъде изведена от опита.‖  

Критерият за истинност трябва да се търси в съответствието на сетивния опит 
на човека. Ако едно положение не се поддава пряко или косвено на верификация, то е 
лишено от научен смисъл и е псевдонаучно - нито истинно, нито неистинно. 

(2). Научните резултати трябва да са възпроизводими (повторими). Прави се 
класическо разделение между контекста (процеса) на откритието и контекста (процеса) 
на обосноваването, като една теория може да бъде обоснована (верифицирана) ин-
дуктивно от данните от многократни наблюдения и експерименти чрез приложението 
на научни методи, приети и прилагани от научното общество. 

(3). Емпиризъм -  науката трябва да се основава на формални теоретични кон-
струкции, като тяхната емпирична верификация трябва да има статус на научен закон. 

(4). Този закон трябва да има стриктни каузални функции - трябва да показва 
необходимост от вида: ―Ако А ..., то В!‖ 

(5). Научният закон трябва да е с непрекъснато нарастващ обхват и интеграция 
в системата от знания и истини. 

Особено силно влияние позитивизмът оказва на възрастовата психология, би-
хевиоризма и педологията, тясно свързани с науки като педиатрия, физиология, гене-
тика. Те доказват високата пластичност и изменчивост на детската психика и възмож-
ността за формиране на „новия човек‖. Под тяхно влияние през първата половина на 
ХХ век в целия свят се правят редица социални и в частност педагогически експери-
менти. [137] 

 
ПОСТПОЗИТИВИЗЪМ. Развива се като критика на слабостите на неопозитивиз-

ма след 30-те години на ХХ век. Свързва се с имената на К.Попър, В.Куайн, Т.Кун, 
И.Лакатош и др. и обединява доста разнопосочни теории. Отрича се възможността за 
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редуциране на теорията до елементарни емпирични твърдения, както и принципът за 
верификация.  

 
КРИТИЧЕСКИ РАЦИОНАЛИЗЪМ. Най-ярък представител на постпозитивизма е 

Карл Попър (Popper), създател на едно от многото постпозитивистки течения - крити-
ческия рационализъм. [129,174-211]  То има два основни постулата: 

(1). Принцип на фалшификацията (The principle of falsification). Попър отхвърля 
верификацията като критерий за наука-псевдонаука поради логическата невъзможност 
на индукцията и свързания с нея психологизъм. Като контратеза на верификацията се 
издига принципът на фалшификацията (опровержението), гласящ, че е достатъчен 
само един контрапример, за да се отхвърли валидността на дадено общо положение: 
„никакво количество наблюдавани бели лебеди не е достатъчно основание за устано-
вяване истинноста на съждението „всички лебеди са бели‖. Но е достатъчно да видиш 
дори един черен лебед, за да го признаеш за неистина.‖  

(2). Прогресът на науката (The progress of science) се изразява в търсене на 
фалшификатори, в замяна на една хипотеза (теория) с друга. Стремежът трябва да е 
не да се доказва (това е логически невъзможно), а да се опровергава хипотезата. На-
учното познание върви не по индуктивен път, а по схемата: проблем (Р1)... критична 
проверка... опровергаване... модификация на хипотезата (Р2) ... критична проверка...  

Всеки път, прилагайки едно или друго теоретично положение на практика, ние 
по същество се опитваме да докажем грешността му. По думите на Попър, от опита 
ние никога не можем да изведем истинността на една теория или хипотеза, но това не 
бива да ни обезкуражава, тъй като от опита може да се изведе нейната неистинност. 
[94,20]  Така чрез проби и грешки се движи напред цялото човешко знание (К.Попър). В 
тази система базисните положения в науката са с конвенционална основа за определе-
но време, а научните теории, ако не са опровергани завинаги остават хипотези или 
предположения. [129,161]   

Попър развива идеите си за „третия свят‖ – светът на идеите, теориите, изкуст-
вото, които са отражение на „първия свят‖ – обективната реалност във „втория‖ – съз-
нанието на човека. Третият свят е създаден от човека, но в резултат от неговата дей-
ност започва да води свой собствен живот, автономен от другите светове.  

Постпозитивизмът изведе на преден план критическия подход и по този начин - 
стимулирането на научното развитие. Той намери приложение в много научни области, 
но основно в хуманитарните науки. 

Емпиричната педагогика разглежда само данните, свързани с човешкото пове-
дение и получени при тестиране като напълно релевантни за включване при анализ. 
Не се приемат данни, които не могат да се изразят в математическа форма или език.  

ПРАГМАТИЗЪМ. Едно от най-значителните философски и методологически те-

чения на нашия век. Свързва се имената на Чалз Пиърс, Уйлям Джеймс, Джон Дюи и 
др. Разглежда се като типична американска философия. Издига се в култ ―здравият ра-
зум‖, истината се определя от полезността, от приноса в достигането на дадена цел, от 
изгодата. Научните идеи, понятия, методи са съвкупност от практически принципи и по-
лезни действия. Науката е умение да се решават проблеми, целта й не е теоретичното 
знание, а обслужването на индивидуалните или групови интереси в момента. 

 
ПОСТМОДЕРНИЗЪМ. Постмодернизмът (postmodernism) е обща насока на 

мислене през втората половина на ХХ век. Счита се, че поведението и мисленето на 
хората е определено от контекста – специфичните исторически и културни ситуации.  

Знанието е открито, нееднозначно, проверимо в практиката и изисква комбини-
ран (multi-method) изследователски подход, предполагащ използване на многообразни 
методи. 
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Съществуването на нееднородни и несъизмерими контексти в реалния свят во-
ди до отрицание на формализираните експериментални и статистически методи. Ак-
цент не на абстрактното, обективно и универсално, а на екологически валидното, со-
циално полезно и локално знание. Наративни, херменевтически и деконструктивни 
подходи. Качествени, интерактивни и включени изследвания.  

 
КОНСТРУКЦИОНИЗЪМ, ИНТЕРПРЕТАТИВИЗЪМ. Постмедернистки методоло-

гии, развиващи се след 70-те години на ХХ век. Тя се определя не само като не-
позитивистка, а дори като анти-позитивистка методология. Счита се, че човешкото по-
ведение не е свободно, то е подчинено на определени схеми и механизми (структура-
лизъм) или на спазването на правила и норми. Анализът му означава анализ на тези 
правила и норми - херменевтичен подход (интерпретативизъм).   

Основните течения са: 

 Символен интеракционизъм – хората придобиват своята човешка природа, 

образуват и реализират социалния си живот, благодарение на взаимодейст-
вията (интеракции) с помощта на разнообразни символи.  

 Феноменология – обществото се осмисля като явление, създадено и посто-

янно репродуцирано в хода на духовното взаимодействие на хората, в т.ч. в 
процесите на междуличностна комуникация; трябва да се изследват съдър-
жанието и формите на комуникацията, значими за социалния живот. [40] 

 
ЕТНОМЕТОДОЛОГИЯ. Етнометодологията е интеракционистки методологически 

принцип, въведен от група автори от САЩ и Англия през 70-90-те години на ХХ век: 
Харолд Гарфинкел (H.Garfinkel), Харолд Бекер (H.Becker), Арон Сикурел (A.Cicourel), 
Ервинг Гофман (E.Goffman) и др. [По: 43; 182; 191]  

Етнометодологията е определяна като наука за етнометодите, която конструира 
―социологически практически изводи‖ (Гарфинкел). Тя е опит за приложение на мето-
дите на етнографията и социалната антропология в другите социални науки.  

Тази методология позволява да се опознае рефлексивния и интерпретативен 
потенциал на всеки социален актьор. Тя има за цел анализа на методите и процедури-
те, които индивидът е усвоил и прилага в своя живот. Също така и изучаването на про-
цедурите на субективно тълкование на собствения социален живот и скритите и нео-
съзнати механизми на социалната комуникация. [40] 

Основните постулати на етнометодологията са няколко.  

 Социалните актьори в хода на обикновения си, ординарен начин на живот 
реализират своите обичайни функции. Хората като социални същества из-
хождат от съвместен запас от знания („които знаят всички‖). Те са предпос-
тавка за интеракции. Те се опосредстват в процеса на социализация и се 
прилагат като схема на съвместната реалност, която постоянно се реконстру-
ира.  

 В ежедневието съзнателно или не, хората са насочвани от тези съвместни 
знания, характерни за дадено общество, група, етнос. Етнометодологията 
се интересува не защо хората правят нещо, а как (Weingarten, Sack). [1]  
Главното е ―работата върху терен‖, при която се наблюдават актовете на ин-
теракция между индивидите.   

 В ежедневието си хората действат така както са свикнали (последователност 
и повторяемост) и в очакване и другите да правят така и по този начин да се 
разбират, на базата на съвместните релевантни знания – предположение за 
нормалност.  
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 Езикът е един от най-често изучаваните обекти, тъй като той е една система 

от адреси, която хората конструират в акта на комуникация. Най-често се из-
следва разговорната реч. 

 Социалният живот има символна природа. Човек извършва социални дейст-

вия в съгласие с идентификацията си със социалната си роля, което позво-
лява обяснението им - Етнометодологията е интерпретативен подход. 

 ―Социалният актьор не е културен идиот...” (Гарфинкел). Човек е рациона-

лен, той живее съзнателно и може да извършва самостоятелни актове на по-
ведение. Той не е програмиран робот (културен идиот), който извършва всич-
ко по схема, а винаги може да извърши нещо и извън схемата, „защото така 
ми харесва...‖ Етнометодологията трябва да отдели едните актове от другите. 

1.5. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ НОРМИ В ПЕДАГОГИКАТА 

 
ПРИНЦИПИ И НОРМИ. Съвременната наука се основава на редица нормативни 

положения, определящи позицията на учения в хода на диагностичния процес. Някои 
от тях имат фундаментално значение, други се отнасят до някои частни страни на из-
следователския процес и имат по-ограничен обхват или са с по-ограничена императив-
ност.  

Най-важните нормативни изисквания се срещат в повечето методологически 
школи и имат почти задължителен характер.  

 
ПОЛИПАРАДИГМАЛНОСТ. Както вече стана дума, съвременната педагогика е 

полипарадигмална. В методологически план това води до някои следствия: 

 Точно и ясно определяне на възприетата парадигма на изследването; 

 Определяне на отношението към теориите в рамката на парадигмата. 

 Използване на методи за сбор и анализ на информация, които съответстват 
на избраната теория и парадигма. 

 За повишаване на степента на истинност на изследването, е необходимо да 
ес направи контролно изследване от позициите на други парадигма, теория, 
метод. [40] 

 
ОБЕКТИВНОСТ. Стремеж за обективно отражение на обекта, за получаване на 

истинни данни, доказани и обосновани от всяка стъпка на изследването. Служене на 
истината, познание на същността и природата на изучаваните процеси и явления. Суб-
стратно-събитиен анализ – анализ на базата на реални събития (факти). 

 
ДЕТЕРМИНИЗЪМ. Диагнозата цели установяване на обективните причини и ус-

ловия за актуалното състояние на обекта. 
 
ЕДИНСТВО НА АНАЛИЗ И СИНТЕЗ. За целите на научното познание е необхо-

димо да се прилага аналитико-синтетичен подход, при който системата трябва да се 
разложи на части и да се изучават компонентите й, но и след това да се търси интегра-
тивното, синтетичното.  

 
ЕДИНСТВО НА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. Практиката е източник, цел и критерий 

на теорията. Съчетание на теоретичен и емпиричен анализ. Естественият завършек на 
изследването е формулирането на изводи и препоръки с теоретична и практическа 
ценност. 
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ЕДИНСТВО НА РАЦИОНАЛНО И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО (ТЕОРИЯ И ЕМПИ-
РИЯ). В историята на науката много дълго време тези два основни подхода (изследва-

не и анализ чрез силата на мисълта и чрез опита) са се противопоставяли. Периоди-
чески е доминирало едното или другото. В съвременния свят те трябва да се 
съчетават.  

 
ПРИНЦИП НА РЕДУКЦИЯТА. Редукцията (Reduction) е логико-методологически 

принцип, изразяващ се в свеждане с цел опростяване на едно явление (задача, проб-
лем) към друго. При анализ на дадено явление или процес трябва да се обхванат не 
всички (това е невъзможно), а най-съществените за неговото съществуване и проявле-
ние условия и страни. Редукцията (опростяването) трябва да стане в определени рам-
ки, така че да не се наруши изискването за необходими и достатъчни страни и условия. 

 
ПРИНЦИП НА МОДЕЛИРАНЕТО.  Изразява се в създаването на модел (model) 

– опростено представяне на действителни обекти. Построяването на модел представ-
лява отбор на променливи за включването им в модела и определяне на връзките 
между тях. 

Моделите могат да бъдат: 

 мострен (sampling) – прост набор от взаимоизключващи се обекти част от по-

широк такъв набор, избрани на рандомизационен принцип; напр. извадката 
по отношение на генералната съвкупност; 

 изобразителен (iconic) – основава се на увереността, че моделът съхранява 

топологическите характеристики на оригинала; напр. фотография; 

 поведенчески (behavioral) – модел на правила на поведение или отношения, 

основан на увереността, че поведението на модела ще е същото както на 
оригинала; напр. автопилот в самолета; 

 символен (symbolic) – набор от символи и отношения в математическа фор-

ма; 

 теоретичен (theoretical) и нормативен (normative) – на дейности, норми; 

 неформален  (informal) – опростено описание на процеса или ситуацията в 
термини на естествения език и формален (formal) – модел, описан чрез мате-

матически  (mathematical) или друг формализиран език.  
Математическите модели може да са:  

 оптимизационни (optimization) – някои променливи се максимизират или ми-

нимизират;  

 динамични (dynamic) – описват развитието на процесите във времето или 
статични (static); 

 стохастически (accidental, aleatory) – вероятностни или детерминистични 

(deterministic) – с определен закон на връзката вход – изход;  

 имитационен (simulation); 

 корелационен (correlational) – съвкупност от корелационни връзки, не е за-

дължително всичките да са причинни; 

 аналитичен (analytic) – линеен или нелинеен; 

 ролеви (role-playing) – решенията се вземат от хора, изпълняващи определе-

ни роли; 

 човек-компютър (man-machine model) и др.  

 
КАУЗАЛЕН АНАЛИЗ. Разкриване в изследваните обекти на съществени и ус-

тойчиви връзки и изменчиви свойства; каузални (причинно-следствени) зависимости; 
многофакторен анализ и обяснение на фактите и явленията. 
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ПРИНЦИП НА ВЕРИФИКАЦИЯТА. Всяко научно съждение трябва да бъде про-

верено по възможност емпирично и един научен факт се приема и признава, когато бъ-
де потвърден от други изследователи или многократно от един и същ изследовател 
при коректна постановка на изследването. 

 
ПРИНЦИП НА ФАЛШИФИКАЦИЯТА (ОПРОВЕРЖЕНИЕТО). Всеки научен факт 

и теория се подлагат на критичен анализ. Основната му насока е търсенето на про-
пуски, слабости, грешки, случаи на невалидност.  

 
ПРИНЦИП НА АНАЛОГИЯТА. На основата на наличието на обективно сходство 

между предмети и явления от обективната действителност могат да се пренасят и те-
оретични положения от един клас явления в друг. 

 
ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ПОДХОД. Разкриване на противоречията в изследвания 

обект, количествената и качествената му определеност, изменчивостта му. 
 
ЕДИНСТВО НА СТАТИЧНО И ДИНАМИЧНО, ИСТОРИЧЕСКО И ЛОГИЧЕСКО. 

Изучаване на явленията както в статично състояние, така и в динамика. 
В съвременното състояние на обекта (диагноза) се отразява цялата му история 

(анамнеза, генетичен аспект) и се откриват наченките на бъдещето (прогноза) относно 
процеси, качества, свойства, състояния, образувания на изучаваната личност - истори-
ко-генетически анализ. 

 
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЗАБЛУЖДЕНИЯТА В ХОДА НА ПОЗНАНИЕТО. Под заб-

луждение се разбира несъответстваща на обекта представа за него. Заблужденията са 
религиозни, идеологически, фантазни, утопийни, познавателни. Фр.Бейкън посочва 
четири класа заблуждения (”идоли”):  

(1). идола трибус -ограничения, произтичащи от исторически обусловената сте-
пен на развитие на познаващия субект;  

(2). идола спецус - условия, породени от относителния характер на знанието - 
догматизъм (абсолютизиране на наличното знание), релативизъм (абсолютизиране на 
относителността на знанието);  

(3). идола фори - ограничения поради неточност, неразбиране;  
(4). идола театри - ограничения поради принудата да се възприемат без про-

верка чуждите знания. [142]  
Заблужденията може да са свързани със [73]:  

 некоректна работа с литературата - използване на статии за отсъствие, вмес-
то наличие на ефектите („феномен на айсберга‖); използване на обзори, а не 
на първоизточници и т.н.;  

 некоректни източници - едностранни статии или статии, основани на методи-
чески грешки; печатни грешки; работи, съдържащи некоректни умозаключе-
ния, не указващи за негативни резултати и т.н.;  

 некоректен подбор на литература - „конюнктурни‖ бази данни; неопитност в 
търсачките; неадаптираност или некоректност на ключовите думи; различия в 
терминологията; отсъствие на достъп до чуждоезични бази данни...;  

 методологически причини - труднорегистрируеми критерии и променливи;  

 некоректен и неадекватен метод за статистическа обработка на данните.  



 
 

31 
 

Някои от тях са обективно обусловени - от изследователски инструментариум и 
пр. Други са със субективна основа - еклектизъм, софистика (преднамерена фалшифи-
кация) [57].  

 
СИСТЕМЕН ПОДХОД. В основата на системния подход (System analyse) е раз-

глеждането на сложния обект като цялостно множество от елементи заедно с техните 
отношения и връзки. Анализират се вътрешната структура и интеграция; съхранението 
на структурите, които определят и контролират системата; приспособяването към ус-
ловията на средата; целенасочеността, единство между структура и функция и пр. 

Свързани със системния подход са и други методологически принципи, които 
често се определят като самостоятелни такива.  

 
СИНЕРГЕТИЧЕН ПОДХОД. Синергетиката е ново направление в методология-

та, което разглежда разкриването на общите закономерности в процесите на организа-
ция на сложните динамични системи с различна природа. Синергетиката претендира 
за инвариантност. [117] 

 
КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД.  Отчита се мтогостранността на социалните явления, 

в това число и на педагогическите.  
 
ЛИЧНОСТЕН ПОДХОД. В диагностичния процес трябва да се отчита уникал-

ността на личността на всеки изследван. Той живее и действа в специфични социално-
икономически условия и това трябва да се отчита в изследването. Личността като ак-
тивен и съзнателен социален субект има решаваща роля в социалните изменения, 
които са предмет на изследване и анализ. 

 
ЕДИНСТВО МЕЖДУ ДЕЙНОСТ И ПСИХИКА. Особеностите на психиката може 

да се изследват в дейността. Диагностиката е на основата на дейността - поведение, 
реч, продукти.  

Субективно-дейностен анализ, основан не само на фиксация на поведенческите 
актове на хората, но и интерпретация на  смисъла, който те влагат в своите постъпки. 

 
ВОДЕЩА РОЛЯ НА ДЕЙНОСТТА В РАЗВИТИЕТО НА ПСИХИКАТА. Дейности-

те, в които човек участва са основният фактор, който формира неговата психика. Изс-
ледване на човека се прави само в дейността – наблюдавайки го как се държи в орга-
низирани от нас дейности – моторни, вербални и пр., или по продуктите на дейността 
му.  

Всеки възрастов период има свой водещ вид дейност, който пряко стимулира 
развитието и в който то се проявява най-ясно. За малкото дете това е играта; за учени-
ка – ученето, за възрастния – трудът. Именно това са дейностите, в които трябва ос-
новно да се насочи изследователската дейност. 

 
ПРОЯВА НА ПСИХИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В ЕДИНСТВО. При изследването на 

определено психическо явление то не може да бъде откъснато, изолирано от цялост-
ната психическа дейност, а е само доминиращо в психическата система при създаде-
ната експериментална обстановка. Това означава, че изследваното психическо явле-
ние непрекъснато се влияе от цялостната психическа дейност и състояние на 
личността. [154] 

 
ЕДИНСТВО НА ФИЗИОЛОГИЧНО И ПСИХИЧНО. Диагностика по физиологич-

ните реакции, като се отчита фактът, че при хората има индивидуални различия и едни 
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и същи физиологични реакции може да са индикатор на различни психични състояния 
и процеси и обратното, едни и същи психични състояния и процеси може да се проявя-
ват в различни физиологични реакции. 

 
ПРОСТОТА НА ОБЯСНЕНИЕТО - най-очевидното обяснение е и най-доброто, 

до момента, когато нови данни не го поставят под съмнение.  
В историята на науката това изискване е известно като „Бръсначът на Окам‖ – 

принцип, предложен от английският философ и теолог Уйлям Окам през XIV век: „Не 
се опитвай да обясниш чрез много това, което можеш да обясниш чрез малко” и по-
късно: „Не бива да умножават същностите без необходимост”.  

 
ИКОНОМИЧНОСТ НА ТЕОРИЯТА. Икономичността (parsimony) е способност да 

подчини многото наблюдавани отношения на минимум систематични принципи  (осно-
вания, постулати).  

 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА ДИАГНОЗАТА. Цел на изследването е получаване-

то на достоверна (валидна) информация, нейната систематизация и теоретично обоб-
щение. Диагнозата е валидна само за строго определена област на реалността.  

 
ПРАВИЛНОСТ, ПРОВЕРИМОСТ, КОНКРЕТНОСТ НА ДИАГНОЗАТА. Емпирич-

ните изследвания трябва да се подлагат на систематична проверка, повторение през 
определен времеви отрязък, съпоставка с данни от други изследвания и други форми 
на контрол. 

 
ЗАБРАНА НА ОБЯСНЕНИЯТА “AD HOC”. Недопустимост на обяснения, конст-

руирани специално за случая, тълкуващи само известни факти и нямащи универсално 
значение. 

 
АЛТЕРНАТИВЕН ХАРАКТЕР НА НАУЧНОТО ТЪРСЕНЕ. Готовност за промяна 

на концепцията на изследователя при промяна на ситуацията. Приемане на възмож-
ността и за други решения. 

 
ИСТИННОСТ НА ЗНАНИЕТО И НА ПЪТЯ КЪМ НЕГО. За да е истинен резулта-

тът от изследването, то и пътят към него трябва да е истинен (т.е. всеки момент на 
диагнозата). 

 

1.6. ЕТИЧЕСКИ НОРМИ В НАУКАТА 

 
СЪЩНОСТ. Всяка професия имат ясни етически основания, които включват 

професионална компетентност, почтеност, честност, конфиденциалност, обективност, 
обществена безопасност и справедливост, които съхраняват общественото доверие 
към нея. Това се отнася и за педагогическата професия и за педагога-диагностик и 
изследовател. Етическите норми не само регулират протичането на самата научна 
дейност, но и приложението на научните резултати. 

Наличието на определени ценности и норми, които се репродуцират традицион-
но от всяко следващо поколение изследователи (определен етос на науката) е ос-
новата за самоорганизация на научното общество. 
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ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕОНТОЛОГИЯ. Специален раздел на методологията е 

за изследователската деонтология. Проблемите на педагогическата деонтология са 
подложени на научно изследване сравнително отскоро (у нас в общопедагогически и 
дефектологичен план от Ст. Мутафов и В. Шошева) [108] , въпреки, че още в дълбока 
древност са формулирани някои от моралните императиви на учителската професия. 
Специфична насока на педагогическата деонтология е деонтологията на педагога-
изследовател [Виж 204].  

 
НОРМИ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА. Ученият в педагогическата област е 

длъжен да се ръководи от редица норми на професионалната етика. Те са свързани 
преди всичко със защитата на интересите на изследваните лица. Представляват част 
от нормите на общочовешкия морал, свързани с дълга, професионалната честност, ху-
манизма и пр. В най-общ вид става дума за следното: 

 Безвредност за физическото и психическо здраве на изследваните лица. 
Забрана на вредящото експериментиране с хора.  

 Тактичност и уважение към личността на изследвания. Признание на негова-
та  независимост и вземаните от него решения. Непатерналистскоа роля по 
отношение на респондентите. 

 Филантропия - защита на интересите на изследвания, максимизация на по-
ложителния ефект и изгодите. 

 Съхраняване на професионалната тайна (конфиденциалност). Засекретяване 
на материалите от изследването. Кодиране на данните при публикуване в на-
учен труд. 

 Информиране на изследвания за неговото състояние в необходимата степен, 
според преценката на учения.  

 Справедливост – еднаково отношение на изследователя към всички участни-
ци.  

 Съгласие (съзнателност и доброволност) за участието в изследването на са-
мите изследвани или на техните учители, родители, настойници и админист-
ративни ръководители, когато са малки или не съзнават какво се прави с тях. 

 Ако изследването се провежда в училище или друго възпитателно заведение, 
информиране на учителската колегия за неговите цели и задачи, а ако темата 
не позволява запознаване с детайли, обяснение защо. 

 Стриктно изпълнение от помощниците (анкетьори, наблюдатели и пр.) на на-
режданията на изследователя. Забрана на самоинициативата. 

 Професионална независимост от лица и организации. 

 Професионална компетентност. Специална подготовка за коректно изследва-
не и интерпретация на резултатите.  

 Ограничение на разпространението на професионални диагностични методи-
ки сред неспециалисти и изследвани лица. 

 
ЕТИЧЕСКИ СТАНДАРТИ. Още през 70-те години на ХХ век в САЩ на ниво На-

ционален съвет по измервания в образованието (NCME) и Асоциациите по измервани-
ята AMEG и AACD са разработени две указания за отговорно и благоразумно използ-
ване на тестовете и резултатите от тях. Тези документи стават основа за разработка 
на етически стандарти по-късно от съответните браншови асоциации (1988-94): съвет-
ници по приема в училище, специалисти по измерване в образованието, съветници, 
учители, психолози, изследователи в образованието, оценители на образователни 
програми и др. В 1994 г. Националният  съвет по измервания в образованието приема 
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Кодекс на професионалните задължения в областта на измерванията в образованието 
(Code of Professional Responsibilities in Educational Measurement).  

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ. Всички изброени документи се отнасят за 

съответните области. Някои включват технически стандарти, но всичките включват 
деонтологически  положения, свързани с очакванията за поведението на съответния 
специалист, който прави оценката и я използва в практиката, в определени ситуации.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ. Приложението на стандартите е проблем за 

много организации, тъй като те нямат императивен (принудителен) характер за всички. 
Непрекъснато се спори не само за това, дали изобщо трябва да се прилагат, но и за 
това, как да се интерпретират определени положения. Някои асоциации ги считат само 
за модел за образцово поведение (информативно), без да се свързват като условие с 
членство. Но и когато това е така, членството обикновено е доброволно и не е свърза-
но с практикуването на професията. Санкциите са трудно приложими.  

Счита се, че следващ етап в развитието на стандартите е преходът им в закон 
за съответната професионална сфера, но това е проблем на бъдещето. [247]  

 
ЕТИЧЕСКИ СТАНДАРТИ НА АМЕРИКАНСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ИЗСЛЕДО-

ВАТЕЛИТЕ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО (AERA). Стандартите са приети през 

1992 и са коригирани през 1996 и 2000 г. [203] 
Стандартите регламентират работата на изследователите в образователната 

област.  
Изходен пункт е декларацията, че образованието по своята природа е насочено 

към усъвършенстване на живота на индивидите и обществото. Изследванията в тази 
сфера често се правят върху деца и други уязвими хора.  

Изследователите в образованието извършват не само изследователска дей-
ност, но и образование. Изследването има не само научна, но и образователно страна. 
Стандартите имат за цел да защитят правата на изследваните и да осигурят крайните 
цели на образованието.  

Стандартите обхващат шест области. 
 
ОТГОВОРНОСТ КЪМ ПРОФЕСИЯТА. За да се поддържа целостността на изс-

ледването, изследователите в областта на образованието трябва да гарантират на 
своите изводи и заключения адекватност и съгласуваност с теоретичните и методоло-
гически положения. Те трябва да са добре информирани както за своята собствена, 
така и за конкурентните парадигми и непрекъснато да доказват адекватността на изс-
ледването.  

Професионалното поведение на изследователите не трябва да застрашава бъ-
дещето на изследването, общественото положение на засегнатите от изследването и 
научните резултати. 

Изследователите не трябва да фабрикуват, фалшифицират или представят не-
точно авторство, свидетелство, данни или заключения.  

Изследователите не трябва съзнателно или не да използват своите професио-
нални роли за измама.  

Изследователите трябва честно и пълноценно да използват своята квалифика-
ция, с нейните възможности и ограничения, за да осигурят компетентно мнение за хора 
и организации. 

Изследователите трябва да се опитат да информират за своите търсения всич-
ки заинтересовани страни и да се въздържат от избирателно информиране. 
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Изследователите трябва да съобщят концепцията на изследването, процедура-
та и резултатите точно и достатъчно подробно, за да позволят на компетентните лица 
да ги разбират и интерпретират.  

Научните отчети трябва да са написани откровено, искрено и честно, за да имат 
практическо значение за заинтересуваните, като се посочат ограниченията в обоб-
щенията по отношение на ситуации, проблеми и контексти. 

Когато изследователите участват в дейности, имащи отношение към селекция, 
те не трябва да проявяват дискриминация по пол, сексуална ориентация, физически 
недостатъци, брачен статус, цвят на кожата, социална класа, религия, етнически про-
изход, национален произход или други особености, нерелевантни за оценката на ака-
демичната или друга изследвана компетентност. 

Когато правят персонални препоръки, изследователите трябва да са отговорни 
и откровени и да не дават препоръки на хора, които са явно негодни.  

Изследователите трябва да избягват случаите на конфликт на интересите, както 
и даването на оценка при липса на достатъчно време за проучване. Материалите 
трябва да се проучват пълно и да се осмислят внимателно, с оценъчни коментарии, 
оценките да се базират на явни аргументи. 

Изследователите трябва да избягват всички форми на натиск върху хората. Те 
не трябва да използват своите професионални позиции, за да подтикват към лични или 
сексуални услуги или икономически или професионални преимущества от ученици, 
студенти, помощници, учители, родители колеги или които и да са други. 

Изследователите не трябва да бъдат наказвани за сигнализирането за наруше-
ние на този или другите професионални стандарти.  

 
ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ. Изследванията в 

областта на образованието се провеждат в пределите на множество институции – учи-
лища, колежи, университети, болници и затвори. От първостепенна важност е изсле-
дователите да уважават правата, конфиденциалността, достойнството и чувствата на 
изследваните лица, а също и целостността на институциите, в които се провежда изс-
ледването. Особено внимание трябва да се отдели на работата с деца и други уязвими 
хора. 

Изследователите трябва да съобщят целите на изследването на участниците и 
техните родители и на представителите на институцията (доколкото това е възможно) 
и да ги уведомят за всички съществени изменения в изследователската програма.  

Изследваните или техните родители имат право да бъдат осведомени за веро-
ятните рискове от въвличането им в изследването и потенциалните последствия за 
участниците, за да се получи тяхното информирано съгласие преди участието в изс-
ледването.  

Участниците имат право на конфиденциалност, която гарантира, че информаци-
ята за тях няма да бъде разгласена без специалното разрешение на осведомителя. 
Това право трябва да се уважава, ако не е постигната изрична договорка за нещо дру-
го. 

В някои случаи изследването се провежда в условията на анонимност, но тя не 
бива да се обещава на участниците, ако за целите на изследването е достатъчна само 
конфиденциалност. 

Информаторите и участниците имат право да останат анонимни. Това право 
трябва да се уважава, ако не е постигната уговорка за нещо друго.  

Вторичните изследователи трябва да уважават и поддържат конфиденциал-
ността или анонимността, установена от изследователите преди тях. 

Взаимоотношенията между изследователите, изследваните и техните ръково-
дители трябва да са честни. Измамата не е за препоръчване, тя е допустима само ко-
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гато е явно необходима за научните цели и тогава трябва да е минимализирана. След 
изследването изследователят трябва да обясни на изследваните лица и представите-
лите на институциите същността и причините за измамата. 

Участниците имат право да се откажат от участие по всяко време, ако това не 
противоречи на официалните им роли. 

Изследователите трябва да минимизират използваните изследователски мето-
ди, които, биха могли да имат отрицателни социални последствия, например, експери-
ментални вмешателства, които биха лишили учениците от важни части на стандартния 
учебен план. 

Изследователите трябва да се стремят да съхранят целостността на планира-
ните действия и да предупреждават администраторите за възможните последици от 
действията на изследваните. 

Изследователите трябва да гарантират, че няма да допуснат никакава експлоа-
тация или дискриминация на участниците, нито да използват своето влияние върху 
подчинените, учениците или други лица, за да ги заставят да участват в изследването. 

 
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. Всички, независимо от статуса им, които 

имат независим творчески принос в даден интелектуален продукт, имат право да бъ-
дат вписани като автори. 

Подреждането на авторите трябва да отговаря на творческото лидерство и 
творческия принос: написване на проекта или съществени части; съществена прера-
ботка или независимо редактиране; съдействие в създаване на идеи или основни кон-
цептуални схеми или категории на анализа, сбор на данни, интерпретация на данни. 

Техническите или механични приноси в интелектуалното изделие (печатане, съ-
биране на данни, редактиране, управление на персонала) не са основание за авторст-
во.  

Редът на авторите на означава същата юридическа отговорност. Последната се 
определя с договор. 

Хората, включени в списъка на авторите трябва да са дали съгласието си за то-
ва. 

Работата на авторите трябва да може да се разграничи в рамките на продукта. 
Недопустимо е да се използва властна позиция за присвояване на чужди трудо-

ве или да се настоява за това.  
Авторите трябва да дадат обзор на историята на публикацията – ако тя е съ-

ществено подобна в съдържание и форма на друга предхождаща я по време на публи-
куване, този факт трябва да бъде отбелязан. 

Позоваването на чужди трудове в интелектуалния продукт е задължително.   
Интелектуалните продукти в образованието трябва да се основават на ака-

демичната свобода и да съответстват на изискванията на училището и учениците. При 
конфликт между училищните и академични цели и интелектуалния продукт, предимст-
во трябва да се отдава на училищните и академични цели   

Собствеността на интелектуалния продукт трябва да се основава на следните 
положения: 

 Индивидите имат право да печелят от продажбата или контрола над интелек-
туалния продукт, който създават. Те могат да сключват договори или да пое-
мат други ангажименти за публикации или продажба на интелектуалния си 
продукт. 

 Публикациите трябва да са с обществено и академично приемлива форма. 
Академичните функции на публикацията трябва да имат приоритет над пе-
чалбата. 
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 Индивидите или групите, които създават интелектуалните продукти имат пра-
во на справедливи авторски хонорари или част от печалбата от продажбата 
им. 

 Авторите не трябва да използват властната си позиция над други индивиди, 
за да ги заставят да придобият интелектуалния продукт, от който авторите 
извличат изгода. Този стандарт не забранява използването на собствен 
учебник в клас, но в библиотеката на училището или университета трябва да 
има екземпляри, така че учениците да не са принуждавани да го закупуват. 

 
РЕЦЕНЗИРАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Редакторите 

и рецензентите носят отговорност за признанието на научните теоретични и методи-
чески приноси и в същото време трябва да гарантират, че ръкописите удовлетворяват 
в най-висока степен стандартите.  

Подборът на статии за публикуване трябва да се основава само и изключително 
на достойнствата на работата – компетентност на аргументацията и значимост на ре-
зултатите. 

Рецензентите трябва да са компетентни, те трябва да се избират така, че да са 
запознати с  парадигмата на изследването и да са способни на безкористна оценка на 
достойнствата на труда. 

Дори отрицателните рецензии трябва да са безпристрастни и конструктивни. 
Авторите имат право да знаят мотивите за отхвърлянето на техните работи. 

 
СПОНСОРИ, АДМИНИСТРАТОРИ И ДРУГИ ПОЛЗВАТЕЛИ. Изследователите, 

институциите, в които те работят и спонсорите съвместно споделят отговорността за 
етическата цялостност на изследването.  

Данните и резултатите от изследването принадлежат на изследователите, които 
са са го проектирали и провели.  

Изследователите имат свобода за интерпретация и публикация без цензура или 
одобрение от индивиди или организации, включително от спонсори, собственици, ко-
леги, супервайзери или администратори.  

Изследователите, провеждащи спонсорирано изследване съхраняват правото 
си да издадат резултатите от свое собствено име. 

Изследователите не трябва да се съгласяват да провеждат изследване, което 
противоречи на академичната свобода, както и да се съгласяват на несвоевременно 
или съмнително влияние от страна на администратори или спонсори.  

Изследователите са длъжни открито да обявят целите и финансовата поддръж-
ка на изследването, освен ако това нарушава принципа за конфиденциалност и ано-
нимност.  

 
ОТНОШЕНИЯ С НАЧИНАЕЩИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ. Изследователите в об-

ластта на образованието носят отговорност за професионалната помощ и съвети, кои-
то дават на студентите-дипломанти, и други начинаещи колеги, на които са научни ръ-
ководители. 

В отношенията със студентите, научните ръководители трябва да са откровени, 
честни, да не ги експлоатират и да се грижат за тяхното благосъстояние и прогрес. Те 
трябва добросъвестно да ги контролират, поощряват и поддържат в техните академич-
ни усилия и да им оказват помощ в изследователските или професионални дейности. 

Студентите-дипломанти трябва да бъдат селектирани на основата на тяхната 
компетентност и потенциални възможности, а не на основание на пол, сексуална ори-
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ентация, брачен статус, цвят на кожата, социална класа, религия, етнически или наци-
онален произход или други ирелевантни критерии. 

Научните ръководители трябва да информират студентите за етическите изме-
рения на изследователската работа, да поощряват и контролират спазването на ети-
ческите стандарти и да спират съмнителните проекти. 

Студентите трябва да бъдат реалистично уведомени за възможностите за ака-
демична и изследователска кариера, свързани с участието им в проекта или програма-
та.  

Научните ръководители трябва да бъдат справедливи в оценката на изследова-
телската работа на студентите. Тази оценка трябва да е честно съобщена на тези, кои-
то изискват такава оценка. 

Научните ръководители не трябва да позволяват личната враждебност или ин-
телектуалните различия с колегите им да лишат студентите от възможността за пъл-
ноценен достъп до тях. 

 

1.7. ЛИЧНОСТТА НА УЧЕНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНИЕ ОСОБЕНОСТИ НА УЧЕНИТЕ. Разработването на проблемите, 

свързани с личностните особености на учените, има важно методологическо значение, 
тъй като до голяма степен определя  границите на реалното поведение на учения в 
сравнение с дължимото. Един от най-синтетичните опити за глобална характеристика 
на личността на учения прави Ханс Селие - създателят на теорията за стреса в своята 
книга "От мечтите към откритието".

 
[147]  

 
МОТИВИ НА УЧЕНИТЕ. Според Селие, мотивите, насочващи човек към науч-

на дейност, са следните:  

 безкористната любов към Природата и Истината;  

 възхищението от красотата на закономерностите; обикновеното човешко лю-
бопитство;  

 желанието да се принася полза на хората;  

 потребността от одобрение, жаждата за авторитет, тщеславието;  

 ореолът на успеха, преклонението пред героите на науката и желанието да 
им се подражава; страхът от скуката. [Пак там] 

 
КАЧЕСТВА НА УЧЕНИТЕ. Основните качества на учения, от които зависи 

ефективността му, са:  

 ентусиазъм и настойчивост - преданост на целта, устойчивост спрямо неуспе-
хите и еднообразието, устойчивост спрямо успеха, мъжество, здраве и енер-
гия;  

 оригиналност - независимост на мисленето, непредубеденост, въображение, 
интуиция, надареност;  

 интелект - логика, памет и опит, съсредоточеност, абстрактно мислене;  

 етика - преди всичко честност пред себе си и пред другите;  

 контакт с природата - наблюдателност, умение да се правят неочаквани отк-
рития. [Пак там] 

 
ТИПОЛОГИЯ НА УЧЕНИТЕ НА СЕЛИЕ. Селие обособява четири личностни ти-

па със съответните подтипове. Първите три типа имат вложен ироничен и пейоративен 
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нюанс, а четвъртият е идеалът. Селие пише, че в определени моменти намира у себе 
си черти на всеки от тях. Ето я и самата класификация:

 
 

1. „Деятел‖: 

 „събирател на факти” - интересува го само това, всички находки го довеж-

дат до възторг, не може да оценява значението им; 

 „усъвършенстващ тип” - пренася цялата си енергия върху апаратурата и ме-
тодиката, без да я приложи по предназначение; често прави изследване зара-
ди самото изследване. 

2. „Мислител‖: 

 „книжен червей” - чист теоретик в крайна форма; ненаситен читател, ученик, 

информиран, ерудиран; безжалостен на изпит с ученици и студенти; 

 „класификатор” - систематизатор; главната му цел е да достигне до законо-

мерността, реда; колекционер, събирател; 

 „аналитик”- силен стремеж за анализиране, разлагане, любопитство; 

 „синтезатор”- висш тип учен, тъй като синтезът е върхът на науката; основ-

ната му слабост е синтезирането като самоцел, често строи въздушни кули. 
3. „Чувстващ тип‖: 

 „крупен бос” - роден лидер, тартор на класа като дете, пренесъл същата дис-

позиция в науката; главната му цел е успехът и кариерата на всяка цена; 
обикновено съчетава комплекси с нарцисизъм и самоувереност; 

 „бързак” - припрян, нетърпелив, вечно бързащ, все не му остава време да по-
мисли какво всъщност трябва да се направи; 

 „рибя кръв” - демонстративно невъзмутим скептик; 

 „лабораторен чироз”- рязка, недружелюбна, властна и лишена от въображе-

ние жена - двойничка на тип  ―рибя кръв‖; 

 „самовлюбен” - въплъщение на чистия егоцентризъм; влюбен в таланта си, 
готов на всякакви жертви за него; съществува в два варианта: "мимозоподо-
бен тип" (безразличен, чувстващ се обиден, незачетен) и "тореадороподо-
бен тип" - създава нарочно ситуации, в които може да блесне с качествата 
си, особено с твърдост и мъжество; 

 „драка” - самоуверен всезнайко; чувства се винаги прав и непрекъснато спо-

ри, като търси всякакви аргументи, за да докаже това; 

 „акула” - стремеж за налагане във всичко, стремеж да е най-продуктивен, с 

най-голям принос; 

 „светец” - чист и целомъдрен в думи и дела; рицар на Доброто и Справедли-

востта; 

 „света вода ненапита” - имитатор на "светеца", подчертано "добър", "скро-

мен", "съчувстващ" и т.н., но търсещ винаги лична изгода от това; 

 „добродушко” - симпатичен на всички, но посветен на дом, жена, деца, от ко-

ето не му остава време за работа; невинен, но без въображение и инициати-
ва. 

4. „Идеали‖: 

 „Фауст”- идеалният учител и ръководител.  

- Въодушевява се от възможностите на изследването, а не от своите 
собствени; 

- уважава интересите на другите;  
- удивителна способност да вижда най-значимите факти;  
- остра наблюдателност;  
- отсъствие на заслепяващо предубеждение към хората и научните 

данни;  
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- желязна самодисциплина;  
- рядка оригиналност и въображение;  
- тънко чувство за детайлите;  
- не го съкрушава неуспехът, не го развращава успехът;  
- твърд житейски курс, без съмнения, изкушения и страх, обикновен и 

достоен човек, не превърнал се във "важна персона"; 

 „Фамулус” - идеалният ученик и сътрудник;  

- олицетворение на бъдещето;  
- отличава се от своя учител и ръководител само по това, че още не е 

достатъчно зрял и опитен;  
- смелост и упоритост заедно с енергия и младежка сила. [Пак там] 

 
ДРУГИ КЛАСИФИКАЦИИ НА УЧЕНИТЕ. Има и други известни опити за подобна 

класификация.  
Още Фр.Бейкън дели учените на търговци, похитители, ловци на тайни, изследо-

ватели, компилатори, благодетели, факлоносци и тълкуватели.
 
[118]  

Юнг Митроф описва четири типа личности:  

 краен експериментатор (сенсуалист),  

 абстрактен теоретизатор (мислител),  

 интуитивен синтезатор,  

 хуманист (чувствен тип) [Пак там].  
Кръстина Петкова описва следните характерни типове: „аспирант‖, „романтичен 

риск‖, „сивият поток‖, „работяга‖, „професионален (тактически) риск‖, „печалбар‖, „веге-
тиращ‖, „объркан‖.

 
[Пак там] 

Този каталог може да бъде продължен и с други класификации. По-важно обаче 
е да се разбере смисълът им. Те се правят главно с две цели - да се направи по-добър 
подбор при комплектоване на научни екипи и с оглед създаването на специални мето-
дики за стимулиране и коригиране на определени черти. 

 
МЕТОДИКА Р.ПИВИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ И КОРИГИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ЛИЧНОСТНИ ЧЕРТИ НА УЧЕНИЯ. Една от най-характерните такива методики. Тя се 

базира на психологически изследвания за това, как са свързани едни или други черти 
от характера на учения с продуктивността му. Най-силно влияние имат оригиналността 
на мисленето, богатото въображение, любознателността, енергичността. Най-много 
спъват науката консерватизмът, самодоволството, формализмът, хитростта, предпаз-
ливостта, мудността. 

Методиката на Пиви е насочена към формирането на социално ценни качества 
на учения, самосъзнание, поощряване на оригиналността в мисленето, отстраняване 
на психологическите бариери: прибързаност на решението, водеща до повърхност-
ност; терминологична  бариера - специалните термини променят мисленето; инерци-
ята - резултат от образование, мнение на околните, предразсъдъци, неточни сведения 
и т.н. 
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2. ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

2.1. ОСОБЕНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 
НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ. Научното изследване (scientific research) по базова 

дефиниция е метод за проверка на теории и хипотези чрез прилагането на определени 
правила за сбор, анализ  и интерпретация на данни в строго определени условия. [144] 

 
СЪЩНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ. От своя страна, педагоги-

ческото изследване е научно-изследователска дейност, насочена към получаването на 
нова информация за педагогическите процеси и явления, отговор на един научен въп-
рос, формулиран като хипотеза и използване на информацията за обяснение и прогно-
зиране на тези процеси и явления по пътя на формулирането на правила, принципи, 
закони и закономерности. [По: 21,35-36; 36; 58; 186; 214]   

 В широкият смисъл на думата под педагогическо изследване се разбират: 

 Опити за експериментална проверка на идеи  в образованието; 

 наблюдение, оценка и обяснение на факти от педагогическата действи-
телност; 

 разглеждане на теоретични, исторически и философски аспекти на педагоги-
ческата действителност; 

 критичен анализ на педагогическата литература; 

 опити за внедряване и приложие на идеи в практиката. 
 
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Педагогическото изследване се основава на точно 

установени факти, допускащи емпирична проверка. То се опира на вече известни те-
ории, отличава се с целенасоченост, систематичност, взаимовръзка на всички елемен-
ти. В него диференцирано се решават емпирични, логически и теоретични познавател-
ни задачи, има ясна граница между твърдо установеното и хипотетичното знание. Пе-
дагогическото изследване се провокира от дефицита на информация, ето защо то ви-
наги съдържа творческа част и същевременно няма никакви гаранции за успеха - той е 
относителен. 

Обяснението на получените  резултати се прави на основата на разработените 
стандарти в рамките на логико-конструктивни схеми, елементите на които може едноз-
начно да се изтълкуват и да се използват в други научни изследвания. Педагогическо-
то изследване е единство на съдържание (социална информация), знакова (литератур-
на) и материално-конструктивна (технологична) форма. 

Педагогическото изследване е сложно явление. То обхваща съвкупността от 
връзки в системата наука - практика. То е незаменима част от педагогическата дейст-
вителност. Без него няма система теория - практика. 

Особена роля, на свързващо звено и при индуктивния, и при дедуктивния път на 
развитие на науката изпълнява емпиричното знание (получено чрез опита и непосред-
ствено регистрирано) и свързаното с него емпирично изследване. 

 
ФУНКЦИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ. Тези функции са: 
1. описателна - да се опишат диагностицираните обекти и тяхното развитие и 

закономерности;  
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2. обяснителна - да се разкрият и обяснят същностните черти и закономернос-
тите на наблюдаваните явления;  

3. нормативна - да се формулират педагогически норми и предписания. 
4. комуникативна - служи като средство за предаване на знания между учените 

и практиците. 
 
ЗАДАЧИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Педагогическото изследва-

не има пет основни задачи (принципни направления на изследователска активност): 

 Да опознае детето и юношата като психика, физиология и като учащ се 
човек: неговото здраве (физическо и психическо), обучаемост, особеностите 

на нормалното и с отклонения от нормите дете, особеностите на детската со-
циализираност и инсоциализираност; детето след другите хора - родители, 
връстници и приятели, учители, други възрастни; особеностите на само-
възприятието и самооценката като учащ се. 

 Да опознае учителите и възпитателите: родители (семейна среда и въз-

питание), учители и други възпитатели (статус, селекция, психология и пр.), 
проблеми на учителската професия. 

 Да опознае професиите в обществото и подготовката за тях: подбор, на-
сочване, програми и пр. 

 Да опознае образователната система: структура, институции, администра-

ция, ресурси, закони и пр. 

 Да опознае миналото и настоящето на образованието: история на педа-

гогиката, сравнително образование [198]. 
 
ИЗТОЧНИЦИ НА ПРОБЛЕМАТИКА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ. 

Това са:  

 историческият опит, педагогическите концепции от миналото;  

 развитието на обществото, новите социални поръчки;  

 собственото развитие на педагогическия процес, неизбежно пораждащ нови 
ситуации и търсещ нови решения;  

 достиженията на близките до педагогиката науки;  

 развиващите се философски и общонаучни категории, отразяващи обществе-
ния прогрес;  

 противоречивото и неравномерно развитие на самата педагогическа наука. 
 
НАУЧНИТЕ ФАКТИ – ОСНОВА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. В педагогическото изс-

ледване се регистрират и анализират научни факти, които се различават от явлени-
ята - тяхната основа. Явлението е момент от битието, а фактът е единица, момент от 
знанието, резултат от изследователска работа. В значителна степен научният факт е 
резултат от идеализация, обобщение. Той е абстрактно понятие, отразяващо емпири-
чески недостижими свойства. 

 
СОЦИАЛЕН ФАКТ. Социалните факти имат своите особености. По Н.Смелзер, 

има пет главни подхода за получаване на социални факти в социологията, но това ва-
жи и за педагогиката: 

1. Демографски – тенденции в развитието на народонаселението. 
2. Психологически – изследване на мотиви, социални нагласи, механизми на со-

циализация и т.н. 
3. Групови, колективистки – изследване на особености на организацията и дей-

ността на първичните групи и формални институции. 
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4. Взаимовръзки – изследване на ефекти от роли и статуси (основно учител-
ученик). 

5. Културологични особености – изследване на социални норми и социални цен-
ности. [40] 

 
СПЕЦИФИКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКТ. Педагогическият факт е в някакъв 

смисъл фрагмент от педагогическия опит; рефлексия на съдържанието и функционал-
ните елементи на педагогическия опит, фиксируема в определен набор от връзки и 
отношения чрез описание на педагогическата система (в статика) или педагогическия 
процес (в динамика). [117] 

Резултат е от многократно, обективно и надеждно фиксирани връзки между яв-
ленията. Определящите му качества са достоверност и пълнота. Видът и характерът 
на фактите в едно изследване се определят от неговата цел. 

Педагогическият факт е резултат от взаимодействието на многочислени и изме-
нящи се условия, причини и фактори. Той е с неясни пространствени и времеви грани-
ци и е нелинеен - при изменение на един от компонентите му останалите се изменят 
произволно. 

Педагогическите факти са извънредно разнообразни по съдържание, форма, 
обем, сложност и структура. Те са и нееднозначни - еднаквата същност може да се 
прояви в различна форма, дори при едни и същи субекти. 

В чисто теоретичен план съществуват четири теории за отношението свойство - 
проявление: 

 за идентичността (психичното свойство е свойство на поведението);  

 за абстракцията (психичните свойства са абстрактен способ на повeдeние);  

 за диспозицията (психичното свойство е причина за повeдeнието);  

 за отношението (психичното свойство се проявява при взаимодействието на 
личността със средата).  

И в четирите случая, обаче, изводът е, че педагогическият факт има различава-
ща се външна страна (проявление) и вътрешна страна (психолого-педагогическа същ-
ност). Затова и същността на фактите може да се изучава само опосредствано - по 
действията, речта, продуктите от дейността, физиологичните реакции. 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕТОДИКАТА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. От особеностите на 

педагогическия факт произтичат някои изисквания към методиката на изследването 
[58]:  

 през цялото време да се изследва един и същ обект;  

 много точно да се формулират ограниченията на обекта и на изследването;  

 да се изучава и средата, в която се намира обектът;  

 да се регистрират измененията в обекта;  

 да се получава необходимо и достатъчно количество фактически материал;  

 методиката да дава възможност за поверка при същия комплекс от условия;  

 желателно е да се организира паралелно или последователно друго изслед-
ване със същата цел, но с друга методика или на друго място и в друга група 
със същата методика.  

 
ДАННИ. Данните (data) са резултати от наблюдения или информация за дейст-

вителността, получавана в хода на изследването.  
При предварителната подготовка на изследването се прави спецификация на 

данните (data specifications) - детайлизирано описание на данните, подлежащи на ре-
гистрация във всеки отделен случай и за всяка променлива. 
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В началото данните са необработени, нестандартизирани (raw data).  Те се 
преобразуват (data transformation), видоизменят се, за да изпълнят условията на ана-
лиза. Крайна цел на изследването е получаването на съвкупни, сумарни данни 
(aggregate data), отнасящи се до цял ред признаци или съвкупности. 

 
ТИПОВЕ ДАННИ. Събирането на данни за изследвания обект поради особенос-

тите на педагогическия факт става по три начина (стратегии) според средствата на изс-
ледователя: 

Т - данни - резултати от пряко тестиране.  
L - данни - на базата на наблюдение или на оценка на експерти;  
Q - данни - интроспективни, самооценъчни, второстепенни данни;  
 
ОБЕКТИВНОСТ НА ДАННИТЕ. За напълно обективни се смятат само Т-данни-

те. За да се получи необходимата обективност при L и Q-данните е необходимо да се 
спазват някои правила, обезпечаващи адекватно отражение на поведението:  

 поведението на изследвания трябва да се оцени в много роли и много сти-
мулни ситуации;  

 достатъчно по времетраене наблюдение;  

 определеност на чертата, която се наблюдава и оценява;  

 сравними вариации на оценките при различните наблюдатели;  

 изключване на ролевите отношения между оценяван и оценяващ;  

 ръст на надеждността на оценката с увеличение на броя на съдиите;  

 усредняване на стереотипите и ореолите;  

 въвеждане на стандартизирани оценки;  

 независимост на оценките на оценяващите. [134]  
 
ОСОБЕНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ. Поради изтъкнатите 

причини педагогическото изследване е: 

 Сложно и продължително - факторните компоненти са с неопределен брой. 
Необходимо е много време за регистрация на повечето педагогически факти. 
Съществуват и редица ограничения - времеви, пространствени, нормативни. 
Невъзможно е също да се експериментира в чист вид. 

 Интердисциплинарно и глобално значимо.  

 Перспективно - резултатите от него се виждат в пълен вид след години.  

 Праксеологично - педагогическата практика е източник, цел и критерий за ис-
тинност.  

 Трудно контролируемо от други лица - резултатите му са субективни и отно-
сителни (несъпоставими и неповторими напълно). [23; 111] 

 Ограничен емпиричен обем; това води до там, че на изследователя обектив-
но не достигат време и сили да събере и обработи цялата информация. Това 
предизвиква трудности в анализа, който много рядко е цялостен.  

 Недоброто разработване на педагогическата метрика води много често до не-
обоснованост от статистическа гледна точка. [24; 111]  

 
ЕТАПИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Педагогическото изследване 

преминава през няколко етапа (в различните публикации от 3 до 9). Конкретният ана-
лиз на постановките на авторите и на смисъла, който се влага в тях в едни и същи по-
нятия, е много интересен, но не влиза в задачите на тази книга.  

1. Подготвителен етап (разработване на проект за изследването): разра-

ботване на концепция, разработване на методика, организация на изследването. 
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2. Основен етап (провеждане на изследването): подготовка на условията, под-
готовка на обекта, провеждане, събиране и първоначална обработка на резултатите. 

3. Заключителен етап  

 Анализ на резултатите: представяне на резултатите, статистическа обра-

ботка, анализ и обяснение на резултатите, разработване на научен труд. 

 Внедряване в практиката и интегриране в теорията: подготовка за внед-
ряване, планиране и организация, провеждане, анализ, отчитане на резулта-
тите, изводи за теорията и практиката. [Сравни с: 15; 21; 116; 142; 154; 199]  

 

2.2. ТАКСОНОМИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 
ТАКСОНОМИЯ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА. В педагогиката има една почти общоп-

риета таксономия на изследванията, публикувана за пръв път през 1960 г. в Брюксел 
от И. Де Хемптин, Дж.Конант и В.Буш. 

 
ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМНА ОБЛАСТ. По проблемната си насо-

ченост изследванията са: 
Фундаментални изследвания (Basic Research, Fundamental Research). На-

сочени са към изследването на законите и закономерностите на педагогическите явле-
ния и процеси, към разкриването на общотеоретичните концепции на педагогиката, 
терминологията, методологията, историята и др. Характеризират се с теоретична но-
вост, висота, концептуалност. Предимно теоретични са. По принцип нямат пряк извод в 
практиката, а създават база за приложни изследвания и разработки 

Приложни изследвания (Applied Research). Реализират определена практи-

ческа цел, като в повечето случаи доразвиват до технология резултатите от фундамен-
талните изследвания, но могат и да ги предшестват. Имат главно емпиричен характер. 
Изразяват се в създаването на нови методи, учебно съдържание, методика на препо-
даване  

Развойни изследвания (Development Research). Свързани са с внедряването 
на резултатите от фундаменталните и приложните  изследвания. Непосредствено се 
реализират в практиката (програми, учебници, ръководства), инструкции, методически 
ръководства, алгоритми и т.н. [199] 

Освен чистите видове се срещат и още шест междинни, чиито формули предс-
тавяме. На първо място е поставено преобладаващото в тях: Ф - П, Ф - Р, П - Р, П - Ф, 
Р - Ф, Р – П. [21; 27; 58; 126] 

 
ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО НАУЧНА ПОСТАНОВКА. По постановка: 

 Интегрални изследвания - цялостни, всестранни. 

 Конвергентни (convergente) – целят пълно изясняване на няколко страни на 

явлението. 

 Частни (моноаспектни, дивергинтни) - изследване на едно качество, един 

аспект. 
 
ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРЕДМЕТА НА ИЗСЛЕДОВА-

ТЕЛСКА ДЕЙНОСТ.  

Теоретични - имат за цел формулирането и обосноваването на правила и зако-
номерности по логичен път от съждения, отразяващи същността на знания, които вече 
съществуват (знакови системи и модели), или от емпирични данни. Включват преход 
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от изследване на отделни страни на явлението към изучаването му в цялост. Отделни-
те емпирични абстракции се синтезират в теоретичен модел. 

Емпирични - имат за цел получаването на изводи на основата на получените по 
пътя на специално организирани дейности емпирични знания (знания, получени чрез 
непосредствен допир с обекта), а обект на изследване е самата действителност. Зна-
нието е за отделни страни, връзки и отношения на обекта. 

 
ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ СПОРЕД МАЩАБА НА АВТОРОВИЯ ПРИНОС. В 

техниката и в повечето науки съществува единна класификация, която още не е напъл-
но въведена в педагогиката. Тук я излагаме във вида, в който я дават П.Петрович и 
В.Цуриков [119]: 

 Рационализация - локална новост + полезност; 

 Изобретение - новост в световен мащаб + полезност; 

 Откритие - новост в световен мащаб, внасяща коренни изменения в равни-

щето на познание. 
 
ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ТРУДНОСТ. Х. Алтшулер класифицира изследва-

нията според резултата в пет групи, като всяка група на по-горно ниво изисква повече 
усилия и творчество. [7] 

 
ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ СПОРЕД ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ПРАКТИКАТА. 

А.Муниот разглежда два вида изследвания в педагогиката - собствено научни и нор-
мативни. [232] Първите изследват самите педагогически системи, тяхното минало и 
настояще, а вторите - нормативните изисквания за реализацията на педагогическата 
дейност, както и оценката на педагогическите иновации. 

 
ДРУГИ ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. В специализираните източници се спомена-

ват още и  

 групови изследвания (от няколко учени по общ проблем) (Team Research, 
Group Research), 

 поръчани изследвания (Sponsored Research),  

 изследвания, свързани с организацията и трудовия процес (Operational 
Research, Action Research),  

 „чисти‖, „свободни‖ изследвания, не преследващи непременно определен 
прагматичен резултат (Poure Research).

 
[198] 

2.3. КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 
КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Те са свързани и с две ос-

новни методологии, съответно видове изследвания: качествени (квалитативни, интен-
зивни) и количествени (квантитативни, екстензивни).  

Основната специфика на качествените и количествените изследвания се опре-
деля от контраста между статистическия подход (процедура) и изследването на едини-
чен случай (case study). Основният проблем е в генерализацията на знанията, получе-
ни от качествените изследвания и за възможностите за верификация на хипотези. 
Много по-голяма е възможността за фалшификация. [250]  

 
ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ И ЕДИНСТВО. Количественият и качественият методо-

логически подходи са определени светогледни системи и не трябва да се разглеждат 
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като императиви. Те са свързани едното с другото по принципа на функционалната 
допълнителност. [17] 

 
КОЛИЧЕСТВЕНО (QUANTITATIVE) ИЗСЛЕДВАНЕ. Основано е на въпроси като: 

„Колко широко разпространено е нещо?‖ - има за цел идентификацията на емпирични 
правила. Числата се използват като данни за да се опишат събитията или да се уста-
новят връзките между тях.  

Обикновено се описва с думи от рода на: интересни, твърди, фиксирани, абст-
рактни, обяснителни, научни, обективни, дедуктивни, тестиращи хипотези, свободни от 
политически, идеологически и светогледни влияния, точни, схематични, налагащи оп-
ределена теория, емпирични, бихевиористични, универсалистични, глобалистични, 
анкетни...  

 
КАЧЕСТВЕНО (QUALITATIVE) ИЗСЛЕДВАНЕ. Основано е на въпроси като: „Как 

нещо се случва?‖ То цели идентификация на причиния механизъм - реконструира при-
чините връзки, които съединяват социални структури, практики и индивидуални агенти 
в частност. При него в качеството на данни за описание на човешкия опит и поведение 
се използват думите (понятията) и наблюденията на изследователя, които се подлагат 
на интерпретация. 

Обикновено се описва с думи от рода на: сухи, скучни, гъвкави, земни, описа-
телни, преднаучни, субективни, индуктивни, илюстративни, политизирани, неточни, 
образни,  отразяващи намеренията на актьорите, феноменологични, релативистични, 
изследвания на единични случаи... [208] 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА КАЧЕСТВЕН МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПОДХОД. „Качествен 

анализ в широкия смисъл на думата означава основният акцент на изследването да се 
постави на теоретичните  ресурси, индивидуалния опит, наблюдението и интуицията, 
традиционните средства за философски и логически анализ на категории и понятия, 
исторически съпоставки, използване на лични и официални документи.‖ (Н.Ф.Наумова)  

Основните отличителни свойства на качествения подход:  

 Интуитивистска традиция, разглеждаща образуването на концептуални пред-
стави като процес на формиране на образи.  

 Качествената методология отдава приоритетно внимание на приложението 
на качествени методи на емпирично изследване.  

 Фокусът на изследователския интерес е върху локални социокултурни обекти, 
индивидуалния и групов опит.  

 Ориентация към разкриване на уникалните свойства на обекта в конкретния 
социален контекст.  

 Взаимодействие на изследователя и „полето‖.  

 Изискване за саморефлексивна изследователска нагласа. 

 Разнороден, неформализиран характер на първичните данни.  

 Методологическа възможност (а и необходимост) от преразглеждане на хипо-
тези и концептуални определения на основните понятия при анализа.  

 Основен резултат от изследването е типология на най-съществените харак-
теристики на изследваната група или феномен. [17] 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРАВИЛА ПРИ КАЧЕСТВЕНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Те са 

ефективни, ако се спазват някои правила:  

 Анонимност (обективност): всички респонденти да се освободят от персо-

налната им идентичност – име, фамилия, общност, географски корени, поли-
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тически индикации; деконтекстуализация, деколективизация на индивидите; 
употреба на псевдоними. 

 Категоризация (класификация): трябва да стане в категории, които не са по-

литически натоварени (напр. расово); категориите да обхващат фактите в 
техните граници; да идентифицират възможни теми; да дават възможност за 
взаимовръзка на темите. 

 Стегнатост: да се стремим към сбитост и конкретност. 

 Яснота: да се стремим да заставим респондентите да са точни, да се избяг-
ват фрази от типа на: „подобно‖, „предполагам‖, „разбира се‖, „мисля‖, „бих 
казал‖, „струва ми се‖ и пр.; изложението на фактите да не се смесва с отно-
шението към тях. [205] 

2.4. КОМПЮТЪРЪТ В ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 
ИСТОРИЯ. Приложението на компютъра в научните изследвания има два исто-

рически момента, съответно две категории на приложение - традиционно и модерно. В 
традиционните приложения инфраструктурата е твърдо алгоритмическа - основно при 
тестове с алтернативни въпроси и въпроси с меню отговори, сортиране и пр. В по-
съвременните приложения тя е квази-алгоритмична и нелинейна: адаптивно тестира-
не, тестове със свободно конструиране на отговора, симулации, фигурални отговори 
(чрез мишка), магистрални решения (ползване на CD и бази данни при отговора) и др. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОМПЮТЪРА В ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. 

Компютрите са съвременни технически средства за обработка на информация и имат 
огромни възможности за това. Те се прилагат интензивно в педагогическите изследва-
ния. Това се прави в няколко насоки: 

 Представяне на стимули в стандартизирана форма. 

 Обработка на резултатите. 

 Интерпретация на резултатите. 

 Оформяне на научните отчети. 

 Презентация на резултатите. [222]  
 
КОМПЮТЪРНО ТЕСТИРАНЕ. Техника за тестиране чрез компютър (computer-

assisted testing), локален или в мрежа. Данните могат да се въвеждат направо чрез 
клавиатурата, чрез скенер или от оператор след като е запълнена бланка. [245]  

 
ИНСТРУКЦИЯ ПРИ КОМПЮТЪРНОТО ТЕСТИРАНЕ. В компютърния вариант на 

теста може да се вкара и по-обемна инструкция, включваща информация за основните 
понятия и начина на оценяване. По този начин се намалява ангажимента на изследо-
вателя и той може да се съсредоточи върху наблюдения за поведението на изследва-
ните лица. Инструкцията може да е както текстова, така и мултимедийна и диалогова.  

 
ИТТЕРПРЕТАЦИЯ ПРИ КОМПЮТЪРНОТО ТЕСТИРАНЕ. Компютърната интер-

претация на теста (computer-based test interpretation, CBTI) се базира на научно-
изследователските данни и клиническия опит. Има четири метода за CBTI: (1) описа-
телна интерпретация; (2) клинично моделирана интерпретация; (3) статистически мо-
делирана интерпретация; и (4) клинически актуализирана интерпретация.   

 
ПРЕИМУЩЕСТВА НА КОМПЮТЪРНОТО ТЕСТИРАНЕ. Автоматизираното тес-

тиране може да подобри  функционирането на теста, оценяването на резултатите, ин-
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терпретацията и интеграцията на данните. Основното предимство е стандартизацията 
на процеса. Всеки тестиран е поставен в идентична ситуация.   

 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА КОМПЮТЪРНОТО ТЕСТИРАНЕ. Автоматизираното тести-

ране може да влоши интерпретацията на данните именно поради стандартизацията, 
която не винаги е приложима. За някои тестове преценката трябва да се индивидуали-
зира. Освен това, анализите, направени по различни методи на CBTI дават често раз-
лични резултати.  

Друг проблем са грешките при програмиране, които са незабележими и почти 
неизбежни.  

От етическа гледна точка, тестиращият губи от употребата на компютъра, тъй 
като се деперсонализира и няма ореола на компетентността.  

Счита, се че компютърното тестиране е допълнителен метод, данните от които 
трябва да се интерпретират лично от изследователя. [Ib.]  

 
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Из-

ползването на електронната поща (Е-mail) като изследователски способ потенциално 
дава на изследователя много предимства като лесен достъп към огромни извадки, об-
хващащи целият свят и ниски административни разходи, както финансови, така и като 
разход на време. Друго голямо предимство на Е-mail е, че това е една приятелска 
форма за обръщане към изследваните, която не би ги притеснила така, както един жив 
анкетьор. 

Равнището на възвращаемостта е забележително високо в сравнение с тради-
ционната поща, тъй като е много по-лесно и разпространението и отговарянето, но и 
при електронната поща  осигуряването на анонимност е невъзможно. 

Използването на електронната поща за интервюта е забележително с това, че 
премахва традиционните пространствени и времеви ограничения и ни снабдява с гото-
ва, вече написана информация (няма нужда да се сваля от магнитофона), но тя ни ли-
шава от живия контакт между интервюиращия и интервюирания. 

Основната слабост в използването на електронната поща е свързана с валид-
ността. Тя е ограничена до тези индивиди, които имат достъп до Интернет, тази група е 
ясно разделена по класов, расов, възрастов и полов признак.  [146] 

2.5. УЧИТЕЛЯТ КАТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛ  

 
УЧИТЕЛЯТ КАТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛ. Понятието „учител-изследовател" (teacher-

as-researcher) се среща все по-често в последните публикации, свързани с реформите 
в образованието. Идеята е, че учителят трябва да е сътрудник в разработването на 
новите програми, подобряването на работната среда и подобряването на обучението. 
Учителските изследвания са тясно свързани с подхода наречен изследване-действие 
(action research). [216]  

 
ИЗСЛЕДВАНЕ-ДЕЙСТВИЕ (АКТИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ). Идеята за изследова-

телски процес, чрез който практикуващите изследват и подобряват своята собствена 
практика се среща още в 20-те години на ХХ век при Дюи. 

„Изследване-действие” (action research, превеждано и като „активно изследва-
не”) може да бъде описано като семейство научно-изследователски методологии, кои-
то преследват едновременно действието (или изменението) и изследването (или раз-
бирането). Чрез него се изпробват идеи на практика като средство за подобряване на 
качеството на обучението - преподаване, учене, курикулум. То се различава много от 
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академичното, кабинетно и теоретично изследване именно по своята прагматичност и 
актуалност. Основен компонент е активната обратна връзка, мотивираща динамиката 
на изследователския процес, насочена към корекционна или развиваща дейност.  

Съставките на „изследване-действие‖ се дават с абревиатурата RACE: R - 
research,  A - action, C - communication, E - evaluation. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ. „Изследване-действие‖ е преднамерено, ориентирано към 

решение изследване, което се провежда от един или група учители (колаборативно). 
Това е един участващ процес (учителят участва непосредствено във всички фази), тъй 
като измененията по-лесно се извършват „отвътре", с участието на самия изследова-
тел. От методологическа гл.т., силно преобладават квалитативните методи, основно 
включени наблюдения и анализ на единични случаи (case study). 

В повечето си форми това се прави чрез организирането на циклически или 
спирален процес, при който се редуват проблемна идентификация, систематически 
сбор на данни, критическо отражение, анализ, предизвикано действие, повторна проб-
лемна идентификация, като в следващите цикли се усъвършенстват методите, на ба-
зата на сбора и интерпретацията на данните, получени в по-ранните цикли. Това е 
един непрекъснат и непредвидим, интерактивен процес, който постепенно придобива 
определена форма и се развива към по-добро разбиране на това, което се случва.  

Особено значение са отдава на колаборативното „изследване-действие‖, при 
което учителската група става група за анализ, като по този начин дава възможности 
за професионален диалог и общо за повишаване на професионалната култура.  

 
ЦЕЛИ НА „ИЗСЛЕДВАНЕ-ДЕЙСТВИЕ”. Подходът се прилага с различни цели:  

(1). за разработка на специфични училищни програми;  
(2). като стратегия за професионално развитие;  
(3). за обучение на студенти и за квалификация на учители;  
(4). за планиране и развитие на училищната политика (преструктуриране);  
(5). като независимо оценъчно и самооценъчно средство на личността и профе-

сионалните качества на учителя. [Ib.]  
 
НАСОКИ НА „ИЗСЛЕДВАНЕ-ДЕЙСТВИЕ”. Специалните изследвания на прак-

тиката на „изследване-действие‖ [175] показват, че изследванията най-често се моти-
вират от вътрешни, присъщи източници, динамични и новационни са; водят до високо 
ниво на рефлексивност и колаборативност с колегите. Методите за изследване са 
прагматични, универсални и взаимно допълняеми.  

 
ЗНАЧЕНИЕ. Значението на подхода „изследване-действие‖ се определя от пов-

семестното децентрализиране на образованието, което увеличава специфичните 
проблеми, които трябва да се решават от училището. Решенията трябва да са конк-
ретни и творчески, а не наложени отгоре и отвън.  

„Изследване-действие‖ има силен ефект по отношение на личните и професио-
нални качества на учителите: дава им възможност да натрупат знания и умения в на-
учно-изследователската работа и приложението й за подобряване на педагогическия 
процес; прави ги по-квалифицирани в областта на възможностите и методите за вме-
шателство и изменение; прави ги по-критични и взискателни към собствената практика; 
кара ги да преосмислят теорията; подобрява като цяло педагогическата им ефектив-
ност. [216]  
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3. ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 
ПРОЕКТ, ПРОГРАМА, ДИЗАЙН, МОДЕЛ. Проектирането на изследването е 

най-трудоемката, сложна и отговорна част на изследването, на която трябва да се от-
дели приблизително половината от времето, с което изследователят разполага. 

Съществуват редица терминологически проблеми, свързани с този етап от изс-
ледването. Интересуващият се читател може да сравни източниците и сам да направи 
своите изводи. [Виж: 15; 21,97-101; 27; 58; 61,54-86; 100; 148,119-120; 153; 170  и др.]  
Според нас най-правилно разкрива същността на етапа понятието проект, тълкувано 

като основен документ на изследването, определящ общата стратегия на научното 
търсене. Проектът съдържа методологическите, процедурните, методологическите и 
организационните предпоставки на изследването и отразява неговата логика. Терми-
нът ―проект‖ е най-близък до термините ―програма‖ и ―модел‖, а самото проектиране - 

до ―дизайн‖ на изследването и затова може да се използват синонимно. [91] 
 
ФУНКЦИИ НА ПРОЕКТА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. Наличието на ясен проект 

(програма) за изследването е белег за висока методологическа култура на изследова-
теля.  

Проектът на изследването е структурирано описание на дейностите и етапите, 
планиране на начина за проверка на хипотезите за връзката между променливите, той 
е решение на основните задачи на изследването.  

Проектът включва методологически и процедурен раздели и се допълва от ра-
ботен план. Той е изложение на логиката и методите на анализ на обекта, в съответст-
вие с решаваните задачи.  

Проектът е теоретичен документ, всичките съставни части на който са свързани 
в единно цяло.   

Проектът изпълнява две функции: научно-познавателна и научно-организаци-
онна. [17] 

 
ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТА. Според Г.С. Батыгин, стандартният изследователски 

проект включва четири компонента и решава съответно четири задачи: 

 Сравнение - да се установи интензивността и характера на връзките между 

променливите.  

 Манипулиране - да се провери дали тази връзка не е опосредствана от „тре-

ти‖ фактор - друга променлива.  

 Контрол - да се установи насоката на връзката.  

 Генерализация - да се определи областта на действие на връзката – услови-

ята при които се проявява. [15] 
 
ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ. Разработването на проект на изследването включва 

три взаимосвързани и взаимозависими дейности: 
1. Разработване на концепция на изследването. 
2. Разработване на методика на изследването: методика за сбор на емпирични 

данни и методика за обработка на данните. 
3. Организация на изследването. 
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3.1. РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 
КОНЦЕПЦИЯ. Под „разработване на концепция” се разбира изясняване на съ-

държателните теоретични и методологични основи на изследването.   
Според Г.С. Батыгин, при проектирането на изследването се решават седем за-

дачи [Пак там]:  

 съставяне на речник на променливите; 

 определяне на единиците на изследването и обекта;  

 построяване на система от признаци;  

 формулиране на хипотези;  

 превод на концептуалните определения в операционални;  

 разработване на проект за извадката;  

 съставяне на макети на таблиците и програма за анализа на данните.  

3.1.1. ПРОБЛЕМ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  

 
ПОЯВА НА ИДЕЯТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО. В най-общ план, идеята за едно изс-

ледване възниква при сблъсък на учения с обекти, поведението, на които до сега не е 
било описано или обяснено или описанието и обяснението са непълни или пък проти-
воречиви. Принципно нови изследвания са рядкост, в повечето случаи изследването е 
продължение на предишни изследвания. 

 
КАКВО Е ПРОБЛЕМ? Проблемът на изследването е основният въпрос или гру-

па въпроси, отговорите на които трябва да бъдат дадени в хода на изследването. Най-
синтетичното определение в този смисъл дава Й.Брезински: ―Проблемът е въпрос, по-
раждащ въпроси...‖. [186] 

Проблемната ситуация е синоним на задача, търсене на нещо неизвестно. Ре-
шението на проблема не се съдържа в съществуващото знание и не може да бъде по-
лучено чрез преобразуването на наличната информация. 

Проблемната област е област на затруднения в науката. Проблемът има два 
аспекта: предметен аспект - определена социална задача; гносеологически аспект – 

осъзнаване на социалните потребности и желание за решаването им. 
Проблемът на изследването може да бъде зададен отвън от някой поръчител, 

спонсор или организация или да е плод на познавателен интерес.  
 
АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМНАТА ОБЛАСТ. Изследователят оценява и подрежда 

отделните възможни проблемни области по значението им за науката и практиката. 
След това се насочва към една проблемна област в най-широкия смисъл на думата. 
Избраната проблемна област (общият проблем) трябва да се декомпозира на пробле-
ми, да се определи значението на всеки проблем, те да се ранжират по важност. Пре-
ходът от проблемна ситуация към формулировка на проблем, който ще бъде изслед-
ван включва: 

 Да се установи дали проблемът реално съществува: дали до сега е имало 
количествени и качествени описания, отчети и статистики, достоверни ли са. 

 Да се опишат най-съществените елементи или фактори на проблема, реше-
нието, на които е дело на педагогиката, а не на други науки. 

 Да се откроят вече известните елементи на проблемната ситуация, които не 
изискват специален анализ и са информационна база за анализа на неизвес-
тни елементи. 
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 Да се определят в проблемната ситуация главните и второстепенни компо-
ненти, за да се определи основното направление на търсенията. 

 Да се анализират съществуващите решения на аналогични проблеми. За тази 
цел е необходимо да се проучи фиксирания в литературата опит и педагоги-
ческата практика, да се проведат консултации с компетентни експерти - учени 
или опитни практици. При това най-компетентен е последният в списъка на 
авторите (по време) - т.н. “ефект на компетентния съавтор”. 

 
ВИДОВЕ ПРОБЛЕМИ. В специалната литература се разглеждат няколко класи-

фикации на проблемите в изследователската работа: 
Според Х.Саймън съществуват три типа проблеми:  
(1). добре структурирани (количествено формулирани);  
(2). неструктурирани (качествено изразени);  
(3). слабо структурирани (смесени) - съдържащи и количествени и качествени 

елементи, при това качествените, малко известни и неопределени страни на пробле-
ма, имат тенденция да доминират. [91] 

Според Р.Акоф проблемите могат да бъдат:  
(1). утвърдителни - за класификация, за сравнение, функционални;  
(2). по изражение - качествени и количествени;  
(3). по обхват - частни и общи;  
(4). по специфика - оценъчен и на развитието. [170]  
Според Й. Брезински проблемите в изследването могат да бъдат:  
(1).Съществени проблеми:  

 Какви независими променливи са съществени за зависимата променлива У? 
(вж. следващото изложение за видовете променливи).  

 Каква стойност заема дадената зависима променлива У, ако независимата 
променлива Х заема стойност А?  

 Кои от независимите променливи са главни, а кои - второстепенни за дадена-
та зависима променлива У?  

 Ако независимите променливи влияят всяка поотделно на зависимата про-
менлива У, то какво се получава при тяхната интеракция?  

(2). Проблеми за зависимости:  

 Каква е зависимостта между променливата У и независимите променливи, 
влияещи на нея?  

 Какви значими функционални връзки има между променливите? [186,52] 
 
СЪОБРАЖЕНИЯ ПРИ ИЗБОРА. Изборът на проблем е много важен момент, за-

щото с този акт изследователят прави първата си крачка в определена посока, а значе-
нието й е очевидно. Този избор винаги е алтернативен.  

Освен това в избора на проблем се съдържат в снет вид част от най-съществе-
ните характеристики на изследователския процес. При избора на проблема изследова-
телят се ръководи от цял комплекс съображения: 

1. Съществуващата парадигма. Научното общество стимулира учените да изби-
рат проблеми, които могат да бъдат решени в нейните рамки. Изборът е различен, ако 
науката е ―нормална‖ или ―аномална‖. [90]  

2. Всеки избор на проблем е ―политическа инвестиция‖, при която човек се стре-
ми да получи повече ―печалба‖ при възможно най-малко ―разходи‖. 

3. Социологически, гносеологически, логически, психологически фактори, дейст-
ващи в момента или впоследствие. 

4. Личните научни и морални качества на учения. 
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5. Балансът между чиста любознателност и възможност за практическо прило-
жение на резултатите. [224] 

6. Научната ценност на проблема, която не винаги е прагматична и очевидна за 
всички хора. [147]  Добре би било, ако проблемът е ―важен‖ от гледна точка на реалния 
живот. 

7. Решаването на даден проблем означава и специализация в тази област на 
теорията и практиката. 

8. Проблемът още да не е решен и да има известна сигурност, че може да се ре-
ши. 

9. Проблемът да е субективно най-важният и най-значимият от всички други. 
10. При избора на проблема трябва да се търсят средства, съответстващи на 

проблема, а не обратното. [Пак там]  
11. При избора на проблем най-често се прилагат две основни стратегии: 

 насочване към най-разработената област с цел евентуалното откритие да по-
лучи и най-високо признание; 

 насоченост към съвсем специализиран проблем, по който никой не работи, с 
цел приоритетни постижения.  

 
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР. Изборът на един от множеството проблеми, описани в 

каталога на изследователя, става, като се отхвърлят тези от тях, които не могат да бъ-
дат решавани в момента, независимо от причините и съображенията за това. Алтерна-
тивните възможности се оценяват според следните критерии: 

1. Обективни: новост и актуалност; перспективност; приложна стойност; значи-
мост; инструментариум, с който се разполага; връзки с научни колективи; достъп до 
обектите на изследването и до източници на информация (библиотеки); ресурси - вре-
ме и пари; лични ангажименти - семейство  и  др... 

2. Субективни: образование, квалификация; жизнен опит; професионална дей-
ност; интереси; лична изгода и т.н. 

Във всеки конкретен случай и при всеки изследовател границите на изследване-
то са различни. Изборът на проблемите винаги е конкретен.  

 
УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМУЛИРОВКАТА НА ПРОБЛЕМА. Проблемът трябва да е 

така осмислен и формулиран, че да са спазени няколко условия:  

 да съответства на науката, в противен случай е безсмислен (не изобщо, а от 
позициите на съответната наука);  

 да е ясен, точен и определен, в противен случай се провокират недопустими 
отговори;  

 предпоставките за проблема да са истинни;  

 да е своевременен;  

 да е оптимален от гледна точка на информацията, с която се разполага;  

 на колкото повече условия трябва да отговаря търсенето (отговорът), толкова 
по-тесен е проблемът и обратно. 

 
ГРЕШКИ ПРИ ФОРМУЛИРОВКАТА НА ПРОБЛЕМИТЕ: 

Твърде тесен или твърде широк проблем. 
―Вече не проблем‖ - несвоевременно формулиран, решен, но грешно приеман за 

нерешен проблем. 
―Още не проблем‖ – възможен проблем, но още няма средства и условия. 
Псевдопроблем, мним проблем, лъжлив проблем, „проблем-изкушение‖ 

(Г.Г.Татарова) на базата на индивидуална оценка и опит:  
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 търсене на един единствен решаващ фактор за описание и обяснение на ня-
какъв социален феномен;  

 представа за цялото като сума от частите - познанието на социалното по час-
ти не дава знание за цялото;  

 противопоставяне на качество и количество;  

 търсене на глобални закони, а не на закономерности. [152] 
Проблеми, формулирани в контекста на неопровержими идеи, имащи характер 

на абсолютни истини.  
Проблеми, които по принцип не може да бъдат решени. 
Не се проблематизират противоречиви теоретични идеи.  
Не се проблематизират единични съждения. В качеството на научен проблем 

могат да се разглеждат само генерализации; съжденията за единични събития са само 
материал за обобщения. 

Непонятни «проблеми» украсени с риторически орнаменти: десетки думи, всяка, 
от които сама се нуждае от пояснение. Проблемът не може да се счита за правилно 
формулиран, ако не може да се изрази с едно изречение. [15] 

 
РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА. Да се реши един проблем означава да се получи 

ново знание или да се създаде теоретичен модел, обясняващ явлението, да се разк-
рият факторите, позволяващи въздействие на развитието на явлението в желано нап-
равление. 

Решението на един проблем е в намирането на такава информация, която, при-
съединена към изходната (предпоставките), дава възможност за получаване на изчер-
пателен отговор. Самите отговори могат да бъдат преки и косвени, пълни и частични, 
допустими и недопустими. 

 
СТРАТЕГИИ ЗА РЕШАВАНЕ НА НАУЧНИ ПРОБЛЕМИ. Един от основните 

проблеми на изследователския труд е този за типичните когнитивни стратегии за ре-
шение на проблеми. Стратегията се определя по различен начин: наука за утилизация 
на времето и пространството (Гнейсенау), наука за икономия на сили (Клаузевиц), ор-
ганизиране на една система от средства (Молтке).  

Има няколко когнитивни стратегии [176]:  

 „на лабиринта‖ - търсене на правилния път след серия от опити и грешки;  

 „на стратите‖ - постепенно, както в археологията, разкриване на страт след 
страт и реконструиране на един закон или принцип;  

 „на опростения модел‖ - моделиране и изследване на модели;  

 „на мозайката‖ - крайната цел (откритието) е една мозаечна картина и тя се 
реди от отделни късчета;  

 „прилагане на един главен принцип‖ (методология);  

 „нестандартно решение‖. 
Друг основен проблем е за стиловете на мислене. Освен традиционните два: 

рутинен и евристичен, се диференцират „архаичен‖ (мислене, основано на очевид-
ността); „по аналогия‖; „линейно-каузално‖, „мрежови‖  (отчитат се множество разно-
посочни аргументи и причини).

 
[Ib.] 

 
МЕТОДИКИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА НАУЧНОТО ТВОРЧЕСТВО. В съвременни 

условия научното творчество се превърна в индустрия. В пълния смисъл на думата на-
уката стана производителна сила. Вече никой сериозен изследовател не разчита на 
интуицията и търсенето във всяка посока. Не че те нямат място в творческия процес, 
нищо подобно, но бяха изместени на заден план от целенасоченото, планирано, стиму-
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лирано, методолигически напътствано търсене. Тук ще се запознаем с едни от най-из-
вестните методики за оптимизация на научното творчество, някои от които могат да се 
прилагат и като методи на обучение, в това число и на начинаещи учени. 

 
МОРФОЛОГИЧЕН МЕТОД (КУТИЯ, МАТРИЦА). Метод, обоснован през 1942 г. 

от Ф.Цвики в САЩ, който поставя основите на морфологичния анализ. По-късно актив-
но участие в разработването на метода взема Е.Янч. В резултат е създаден най-сил-
ният от всички неалгоритмични методи. 

Целта на морфологичния анализ е изключването на случайността при търсене-
то на нови идеи. След поставянето на проблема се съставя морфологична карта от ня-
колко морфологични оси (признаци), образуващи всички възможни съчетания на приз-
наците. На тази основа се изгражда "морфологична кутия" - многомерна матрица от 
всички признаци и техните варианти, съответно решения. 

 
СИНЕКТИКА. Създаден е през 50-те години на ХХ век от У.Гордън в САЩ и 

представлява мозъчна атака с постоянна група специалисти. В проспекта на фирмата 
„Синектикс‖ му е дадено следното определение: „група хора от различни специалнос-
ти, които се срещат с цел да намерят творчески решения на проблема по пътя на неог-
раничена тренировка на въображението и обединяване на несъвместими елементи‖. 

Задачата се изчиства от тривиални и очевидни решения, необикновеното се 
превръща в обикновено и обратно чрез използването на аналогии: пряка; лична (емпа-
тия) - вживяване на учения в обекта; символична - същността на обекта се представя с 
метафора, образ, сравнение; фантастична - обектът се представя такъв, какъвто иска-
ме да го видим, без ограничения. 

 
ПРОГРАМА "АРИЗ". Създадена е в СССР от Х.Алтшулер. Абревиатурата озна-

чава „алгоритъм за решаване на задачи". Има няколко варианта - АРИЗ - 69, 71, 85, 
според годината на публикуването. 

В най-развития си вариант включва шест стадия: избор на задачата, уточняване 
на условията, аналитичен стадий, предварителна оценка на идеята, оперативен ста-
дий, синтетичен стадий. [8] 

 
КОНТЕКСТУАЛНО КАРТОГРАФИРАНЕ. Обхващане на всички причинно-следс-

твени връзки в изследваното явление и след това анализ на вероятните комбинации. 
 
МЕТОДИ НА КОНТРОЛНИТЕ ВЪПРОСИ. Представляват списъци с насочващи 

въпроси, които имат за цел елиминирането на случайното търсене. Такъв опит прави 
още Р.Декарт. В знаменитите си „Правила за насочване на ума” той развива някол-
ко методологични положения:  

 ―... За истинно се счита само това, което е ясно и отчетливо за ума, което не 
дава повод за съмнение...  

 Срещнатото затруднение да се дели на толкова части, на колкото е възможно 
и нужно за по-доброто му преодоляване...  

 Да се започва с най-простите предмети и да се достига постепенно до позна-
ние на по-сложните, предполагайки порядък даже там, където обектите на 
мислене не са дадени в естествената им връзка...  

 Да се съставят възможно най-пълни списъци и обзори на изследваните 
предмети, за да сме уверени в отсъствието на пропуски...‖  
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От съвременните опити най-известни са списъците на А.Осбърн, Т.Ейлоърт, 
Д.Пойа и др. Като илюстрация прилагаме списъка на А.Осбърн, който сме модифици-

рали с оглед на спецификата на педагогическото изследване. Въпросите са:  

 Какво ново приложение на обекта може да се намери?  

 Възможно ли е решението на изследователската задача по пътя на приспосо-
бяването, опростяването, съкращаването?  

 Какви модификации на обекта са възможни?  

 Какво може да се увеличи или намали в обекта?  

 Какво може да се присъедини?  

 Какво може да се замени?  

 Какво може да се преобразува?  

 Какво може да се обърне наопаки?  

 Какви нови комбинации на елементите са възможни? 
Подобен характер имат и "типовете прийоми за отстраняване на противоречия" 

на Х.Алтшулер [Пак там].
 
 

 
МЕТОДИ, ОСНОВАНИ НА СЛУЧАЙНИ КОМБИНАЦИИ. 
Метод на фокалните обекти на Кунце и Уайтинг - върху даден фокален обект 

се пренасят свойствата на други, произволно избрани обекти. 
Гирлянди от асоциации (Г.Буш) - за даден обект се определят синонимите, след 

това по случаен начин (случайни думи от речник) се избират редица обекти и се съста-
вят комбинации дума - синоним. 

Методика на Д.Мендел - отчуждение от идеята, принудителни асоциации, про-
изволно преглеждане на литература и т.н. 

Безопорен метод. Анализираният обект се разглежда като образ, крепен от опо-
ри (основни характеристики). Опорите се премахват една по една или в комбинация, 
заменят се с други и на тази основа се търси решение на проблема. 

3.1.2. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И ТЕМА  

 
ОБЕКТЪТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ. Обектът на изследване е процес или явление, 

пораждащо проблемна ситуация и избрано за изучаване. Той е определена област от 
реалността, включена в процеса на научното познание. Обектът е обективен и не зави-
си от познаващия субект, за разлика от предмета. 

Един и същ обект може да е предмет на различни изследвания. Отделянето на 
обекта става на основата на анализа на проблема на изследването. Обектът съдържа 
противоречието, то е в неговата основа. 

 
ВЪЗМОЖНИ ОБЕКТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Обект на педаго-

гическата диагностика може да бъде: 

 педагогическият процес като цяло и в неговите структурни компоненти;  

 особеностите на участниците в него; съвкупността от връзки и отношения 
между педагогическия процес и останалите социални процеси;  

 съвкупността от връзки и отношения, в които встъпват участниците в педаго-
гическия процес помежду си и в хода на изпълняваните от тях дейности;  

 връзките и отношенията с външни на педагогическия процес лица и групи. 
 
ИЗБОР НА ОБЕКТА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. Определя се от обективни фактори - 

актуалност, новост, перспективност и пр.; и от субективни - ниво на научна подготовка 
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на изследователя, жизнен опит, склонности, научни интереси, способности за изследо-
вателска работа. [154] 

 
ИДЕАЛИЗИРАН И РЕАЛЕН ОБЕКТ. Изследването на педагогическите обекти 

пряко и всестранно е невъзможно, тъй като винаги става дума за масови явления. Те-
оретичният анализ и обобщенията се правят върху идеализиран обект (генералната 
съвкупност), а самото емпирично изследване се извършва върху емпиричен обект (из-
вадка) - реално локализиран времево и пространствено. 

 
ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ. Това е централният въпрос, свързан с проблема, 

всичко това, което се намира в границите на обекта на изследване в определения ас-
пект на разглеждане.  

 Предметът обхваща тези съществени, значими страни, свойства и отношения 
на обекта, познаването на които е особено важно за решаването на теоретич-
ния или практическия проблем.  

 В една и съща проблемна ситуация (емпиричен обект) могат да се определят 
различни негови аспекти, които са различни изследователски предмети.  

 В предмета на изследването най-ярко се проявява противоречието, залегна-
ло в проблемната ситуация. 

 Предметът е резултат от взаимодействието на проблема и обекта.  

 Предметът предполага обекта, но не съвпада с него, той е негов аспект, ра-
курс; той обозначава границите, в които обектът се изучава в конкретното из-
следване (качествени, времеви, пространствени).  

 В предмета личи новото, което се привнася от изследователя.  
Като правило предметът на изследването е фиксиран в изходното теоретично 

понятие и се включва във формулировката на темата на изследването. 
 
ВЪЗМОЖНИ ПРЕДМЕТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. В качеството 

на предмет на изследването се взема: 

 историята на развитието на обекта,  

 теориите за него,  

 съществените му свойства,  

 законите на развитието,  

 логическият апарат и методите, необходими за формирането на обекта и т.н. 
Най-важното нещо, което трябва да се помни от всеки изследовател-педагог, е, 

че предметът на педагогическото изследване трябва да включва в себе си само или 
преимуществено педагогически връзки и отношения, в противен случай изследването 
не е с педагогическа спецификация. 

 
ТЕМА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. Научната тема е задача с научен характер, изиск-

ваща провеждане  на научно изследване.  
Темата е свързана с определена изследователска област. Приемането на една 

тема означава признание на тази област за значима за съответната наука. Тя е основ-
ният планово-отчетен показател за научноизследователска работа. Затова в научните 
организации темата на изследванията се институционализира (одобрява или не) – те-
ми на дипломни работи, дисертации, планирани изследвания.  

Темата на изследването е свързана с редица важни методологически въпроси. 
Тя трябва да съдържа проблема му, да отразява неговото противоречие. Проблемът е 
съдържателната характеристика на темата, а самата тема уточнява и локализира (оп-
ределя границите на) проблема в ситуацията на изследването. 



 
 

59 
 

СЪОТНОШЕНИЕ НА ТЕМАТА И ПРОБЛЕМА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. Темата на 

изследването може да включва един или няколко проблема. От техния брой и от вида 
им се определя и сложността на темата. Нейният живот обикновено е по-дълъг от този 
на проблема. Темата може да съществува много дълго време, дори столетия, а проб-
лемните й аспекти да се менят. 

 
ТЕМА, НАУЧНИ ВЪПРОСИ, ХИПОТЕЗИ. Темата на изследването се конкрети-

зира в съвкупност от въпроси към изучавания фрагмент на действителността – хипоте-
зи, построени на основата на научните проблеми. [15] 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФОРМУЛИРОВКАТА НА ТЕМАТА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО.  

 да е максимално ясна, да не допуска двузначно тълкуване;  

 да не бъде обща формулировка, а да е диференцирана според предмета на 
изследването;  

 да не е широка, да обхваща тесен кръг от проблеми (единичен изследовател); 

 да съществува необходимост от разработването й - практическа, теоретична 
[83; 21,103];  

 да е полезна, да дава икономически и (или) социален ефект;  

 темата по принцип трябва да съдържа проблем, който е разрешим и който е 
посилен по трудност.  

3.1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 
ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. Определянето на целта е изключително важен мо-

мент от изследването, тъй като всички дейности по-нататък са подчинени на нея. Цел-
та на изследването лаконично изразява основното, което е предмет на изследване, ко-
ето се търси, което трябва да се докаже, достигне. Тя отразява проблемните аспекти 
на темата и представя прогнозираното състояние на обекта, проектирания резултат, 
показва как ще изглеждат нещата, когато целта се постигне. 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕЛТА. Целта е нещо различно от посока или насоченост. 

Тя трябва: 

 да е реална и достижима;  

 да е осъществима в пределите на наличните ресурси и в зададения срок;  

 да обезпечава по-голям ефект в сравнение с други възможни цели;  

 да съответства на основните принципи и методи на работа в организацията, в 
която се реализира, да е съгласувана с инстанцията, даваща социалната по-
ръчка; 

 да не предизвиква сериозни конфликти и да съвпада с индивидуалните цели 
на хората, които са включени в изпълнението й [106]; 

 да е обществено значима и актуална;  

 да не е емоционално мотивирана.  
Препоръчва се при определянето й да се обединят по възможност повече осно-

вания на изследователя. 
ДЕТЕРМИНАНТИ НА ЦЕЛТА. Целта на изследването зависи:  

 от състоянието на теорията и практиката по проблема;  

 възможностите за реален принос на автора;  

 времето и другите ресурси, с които разполага;  

 характера на изследването (феноменологичен или каузален анализ) и  
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 начина на представяне на резултатите - доклад, статия или др. [21,108]  
 
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ. Целта трябва да е разчленима на междинни цели (задачи) и 

в този смисъл се говори за глобална, насочваща, ―груба‖, точна, конкретна цел. Смята 
се, че това е общият път, който се изминава при конструирането на целта. 

Задачите на изследването произтичат от целта и трябва да осигурят реализи-
рането й. Те са съдържателна, методическа и организационна конкретизация на целта 
и отразяват логиката на изследването - определена последователност от действия, 
минимализирани и степенувани по важност (дърво на целите) и йерархически разполо-
жени във времето. 

 
ВИДОВЕ ЗАДАЧИ. Задачите на изследването се делят на главни и допълни-

телни, теоретически и практически. Обикновено в едно изследване се формулират 3-4 
основни задачи.  

Първата е свързана с разработването на същността, природата, структурата, 
законите на функциониране на обекта.  

Втората задача е свързана с разкриването на общите способи за преобразуване 
на обекта, на построяване на негов модел. 

Третата и четвъртата - със създаването на конкретни методики за изследова-
телско и педагогическо действие. [58]  

 
СТАНДАРТИЗИРАНИ ТЕРМИНИ ЗА ОПИСАНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ. 

Тъй като целта и задачите на изследването са непосредствено свързани с резултати-
те от изследването, несъмнен интерес представляват стандартизираните термини за 

описанието им: алгоритъм, анализ (исторически, сравнителен, статистически, сис-
темен, комплексен, критически, методологически и т.н.), внедряване, дидактическа 
система, допълнение, закон, закономерност, запознаване, идея, изискване, използва-
не, изработка, изследване, изучаване, източници, класификация, конкретизация, 
критерий, метод, методическа система, модел, направление, насока, обобщаване, 
обосноваване, описание, определение, опровержение, оценка, подготовка, подход, 
показ, похват, потвърждение, постановка, построяване, понятие, правило, предло-
жение, принцип, препоръка, проблем, проверка, проявление, развитие, разглеждане, 
разкриване, разработка, систематизация, сравнение, средство, създаване, стан-
дарт, теория, терминология, типология, тенденция, условие, усъвършенстване, 
уточнение, факт, формулировка, характеристика, хипотеза, хронология. [125]  

 
ФОРМУЛИРОВКА НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ. Добрата формулировка на цели-

те и задачите на изследването отговаря на някои изисквания:  

 започва с глагол в неопределена форма, в повелително наклонение, характе-
ризиращ изпълняваното действие;  

 конкретизира необходимия краен резултат;  

 отговаря на въпросите ―какво?‖ и ―кога?‖ трябва да бъде направено, а не ―за-
що?‖ и ―как?‖;  

 употребени са ясни и точни думи и е понятна за всеки, който е свързан с ре-
ализирането й. [106]  

3.1.4. ПРОМЕНЛИВИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОМЕНЛИВА. С термина “променлива” (variable) се озна-

чават онези признаци, които могат да приемат различни значения в различни случаи 
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или в различни времеви моменти в рамките на един случай; причини, фактори, страни, 
съставящи и др., които са важни за разкриване на системата от каузални зависимости 
в едно изследване. [21,117; 37,20; 79; 186,22; 224,16]  

Променливата е конструкт, отразяващ някакво качество (свойство), в различна 
степен присъщо на всички членове на наблюдаваната съвкупност [44]. Тя е емпиричес-
ки интерпретируемо понятие [154]. За всяка променлива е характерен определен инди-
катор (indicator) – специфична мяра. 

Променливата е свързана със съвкупност от норми и операции, които са необ-
ходими и достатъчни за квалификацията на фактите - събития, свойства, отношения.  

Променливата съдържа три компонента:  

 някаква, макар и не винаги отчетливо формулирана концепция за измервания 

признак;  

 скала – съвкупност от значения, на основата на критерии за класификация на 

обектите;   

 операционално определение – съвкупност от инструкции, регламентиращи 

процеса на идентификация на обектите по установената скала. [15] 
 
РОЛЯ НА ПРОМЕНЛИВИТЕ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОЦЕС. Това е пър-

вата крачка на изследователя. Образно казано, системата от концептуални променли-
ви представлява очилата, чрез които се гледа на изучавания обект.  

Съвкупността от променливи, които могат да се използват при едно педагоги-
ческо изследване, по думите на Луи Гуттман е „вселена‖. Тя няма граници и е безкрай-
на в своята дълбочина.  

Броят на единиците на изследването и броя на променливите в него определят 
типа на изследването. В това отношение са възможни 3 варианта: 

 Първи тип - „Много единици - малко променливи‖ – монографично изследва-
не.  

 Втори тип - „Малко единици - много променливи‖ - case study. 

 Трети тип - „Достатъчно единици - достатъчно променливи‖. Междинен тип. 
 
КАТЕГОРИИ ПРОМЕНЛИВИ. В съдържателен план З.Заборовски посочва като 

възможни 9 категории променливи в едно педагогическо изследване: 
1. Програми и планове за възпитание, норми, изисквания, предписания, забрани 

на учителя, свързани с поведението на учениците. 
2. Социалната система, реалните роли, позиции, социалните отношения в соци-

алните групи, в които детето живее. 
3. Организационната структура, материалните условия, оборудването на учили-

щето и средата, в която живее детето. 
4. Личностите на учителите, родителите, възпитателите - техните възраст, обра-

зование, педагогическа подготовка и пр. 
5. Структурата на социалните отношения и особено системата от чувства и от-

ношения между хората, влияещи на детето. 
6. Системата от методи и техники на възпитание и обучение в различните орга-

низационни форми и особено системата от награди и наказания. 
7. Детската личност - насоченост, интереси, потребности, установки и т.н. 
8. Ролевата идентификация на учениците, чувственото й изражение. 
9. Ефекти от възпитанието върху детската личност. [262]  
 
ВИДОВЕ ПРОМЕНЛИВИ. Променливите в едно изследване са качествени и ко-

личествени, дискретни и непрекъснати. Те се делят на 4 класа.  [79] 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПРОМЕНЛИВИ (Е) - предмет на изследването, зависи-

мостта между тях трябва да се разкрие и измери. Делят се на зависими (прогнозиру-
еми) - определят прогнозирания ефект и независими (прогнозиращи) - причина са за 
зависимостта.  

Експерименталните променливи се определят на основата на научната теория и 
трябва да са достатъчно за достигането на целите на изследването. 

 
НЕЗАВИСИМА ПРОМЕНЛИВА (INDEPENDENT VARIABLE). Променлива, изме-

нението на значението, на която влияе на значението на някоя друга променлива. Фак-
торът (явлението, въздействието), който се манипулира (изменя, управлява) от изсле-
дователя [154]. Терминът независима променлива означава, че същността, 
характеристиките и проявата на даден фактор,  зависи главно от експериментатора.  

Нейната вариация е същността на експеримента. Чистотата на тази вариация, 
недопускането на трети, латентен фактор е условие за успешност на изследването. 

В качеството на независими променливи могат да бъдат използвани [Ib.]: 

 характеристиките на експерименталните задачи – тези условия, които могат 
да бъдат променяни от изследователя;  

 външните условия (особеностите на експерименталната ситуация) – осветле-
ние, температура и пр. елементи на средата.  

  управляваните особености и състояния на изследваните – физическите, би-
ологическите, психическите, социално-психическите, социалните, етнически-
те, религиозните и други признаци на изследваните хора, а също така пре-
дизвикваните планомерно от него психически и физически състояния на 
изследваните по време на експеримента.  

 
ЗАВИСИМА ПРОМЕНЛИВА (DEPENDENT VARIABLE). Променлива, изменяща 

своето значение под влияние на изменението на значението на друга променлива.   
В педагогическото изследване в качеството на зависима променлива се избират 

параметрите на вербалното и невербалното поведение на изследваните лица:  

 Точност – в повечето случай в педагогическите изследвания се регистрира и 

оценява изпълнението на задачи за постижения, затова точността (грешките) 
е главният параметър на поведението; числото на грешките, допуснати при 
решаването на задачата. 

 Латентност - времето от момента на подаване на сигнала до избора на от-

говор (речеви или двигателен) на него. 

 Продължителност (скорост) на изпълнението - времето от момента на по-

даването на даден сигнал за действие, до избора на действието, и неговото 
окончателно изпълняване (за разлика от латентното време). 

 Темп (честота) на действията - броя на дадени действия, изпълнявани за 
единица време.  

 Продуктивност - отношение на числото на допуснатите грешки, или качест-
вото на изпълнението на действията, към времето за изпълнението. [Ib.] 

Зависимата променлива трябва да бъде валидна, надеждна, да притежава чув-
ствителност към измененията на нивата на независимата променлива. Нечувствител-
ността на зависимата променлива е от два типа:  

 „ефект на тавана" - предявяваната задача е толкова проста, че нивото на 

нейното изпълнение е много по-високо от всички нива на независимата про-
менлива  и  
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 „ефект на пода" - задачата е толкова сложна, че нивото на нейното изпълне-

ние се оказва под нивото на всички нива на независимата променлива. 
 
ТИПОВЕ ЗАВИСИМИ ПРОМЕНЛИВИ. Могат да се отделят три типа зависими 

променливи:  

 Едномерни (монодименсионални) - регистрира се само един параметър, и 
именно той се счита за проявление на зависимата променлива (т.е. между 
параметъра и зависимата променлива съществува функционална линейна 
връзка).  

 Многомерни (мултидименсионални) - прави се регистрация на повече от 

един параметър,  независимо един от друг.  

 Фундаментални - когато е известно отношението между отделните парамет-

ри на многомерната зависима променлива, параметрите се разглеждат в ка-
чеството си на аргументи, а самата зависима променлива в качеството на 
функция. [Ib.]  

 
ВЪНШНИ ПРОМЕНЛИВИ. Променливи, които могат да влияят на експеримен-

талната ситуация, но не са подвластни на въздействията на изследователя. Такива 
могат да бъдат:  

 странични променливи, които пораждат систематично смесване, водещо да 
появата на ненадеждни данни (фактор време, фактор задачи, индивидуални 
особености на изследваните);  

 допълнителна променлива, която е съществена за изучаваната връзка между 
причината и следствието. Допълнителната променлива, която е особено зна-
чима за изследването се явява "ключова". [Ib.] 

 
КОНТРОЛНА ПРОМЕНЛИВА. Така се нарича променлива, която елиминира 

двойните зависимости, когато влиянието на една променлива върху друга се опосред-
ства от трети фактор. Във факторния експеримент тя става втора основна. [15] 

 
АНТЕЦЕДЕНТНА ПРОМЕНЛИВА (ANTECEDENT VARIABLE) – променлива, ко-

ято предизвиква изменения в друга променлива, разглеждана в рамките на даденото 
изследване като независима. 

 
МЕЖДИННА ПРОМЕНЛИВА (INTERVENING VARIABLE) – променлива, влия-

еща на въздействието на някоя независима променлива на някоя зависима променли-
ва.  

 
КОНТРОЛИРАНИ ПРОМЕНЛИВИ (К) - външни променливи, които може да се 

контролират в изследването. Контролът се осъществява чрез отбор и оценка. На конт-
рол подлежат и второстепенните независими променливи. Една променлива е контро-
лирана, ако е известно, че влияе на зависимата променлива и е известен начинът на 
влияние.  

Контролът на външните променливи става чрез елиминиране на влиянието им; 
ако това не е възможно, прилагат се принципи като:  

 константност на условията - влиянието на външните променливи следва 

да бъде неизменно за всички изследвани, при всички значения на независи-
мата променлива и по време на целия ход на експеримента;  

 балансиране на ефекта от действията на външните променливи;  
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 контрабалансиране – при изпълнение на задачи в няколко серии - изследва-

ния се поставя в различни условия последователно и предходните условия 
могат да изменят ефекта на въздействието на последващите условия. [154] 

 
РАНДОМИЗИРАНИТЕ ПРОМЕНЛИВИ (Р) - неконтролирани външни променливи, 

които се разглеждат като случайни грешки. Чрез рандомизация (напр. лотариен избор) 
се отстранява тази вероятност. Чрез рандомизация (случаен подбор на условията и 
вариациите) се осигурява равна вероятност за определено влияние. 

 
ОТКЛОНЯВАЩИ ПРОМЕНЛИВИ (ПРЕЧКИ) (О) - променливи, които или не мо-

же, или не е изгодно да се приведат в клас К. 
 
СТРАТЕГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. Изследователят варира независимата про-

менлива, регистрира измененията в зависимата променлива и контролира външните 
(страничните) променливи. 

За да се проведе ефективно изследване, е необходимо да се изберат най-важ-
ните променливи (Е), а тези от клас О да се обхванат в класовете К и Р. В идеалното 
изследване клас О е празен.  

 

 

3.1.5. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  

 
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ПРИЗНАЦИ). Както вече беше посочено, те имат 

възлово значение в диагностичния процес.  
Критерият е мярка, образец, еталон за сравнение, съобразно с който съдим за 

ефекта от изследването (Г.Бижков). Той се декомпозира в система от показатели 
(признаци)  

В науката показателят се разглежда като обобщена характеристика на свойст-
вата на  обекта или процеса, съвкупност от променливи, които могат да се наблюда-
ват. Той е методологически инструмент, осигуряващ възможност за проверка на теоре-
тически положения (хипотези) с помощта на емпирични данни.  

 
КАЧЕСТВЕНИ И КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ. Показателят може да е един 

от следните два вида: 
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 качествен показател, фиксиращ наличието или отсъствието на определено 
свойство и   

 количествен показател, фиксиращ мярата на изразеност или развитие на 
свойството. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ. Образователните стандарти са сравнително 

ново явление в педагогическата теория и практика. Най-общо един образователен 
стандарт съдържа три компонента: 

 Институционализирани системи от знания и умения в дадена област. 

 Нива на усвояване на учебното съдържание. 

 Качествени характеристики на усвоените знания и умения.  
 
ПРОГРАМНИ И ТАКСОНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ. Диагности-

ката  на  резултатите от образованието става по два  начина. Първият е на базата на 
таксономически определени критерии и показатели. Вторият е чрез практически крите-
рии и показатели, заложени в учебните програми. 

 
ПРОГРАМНИ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ. В съществуващите учебни програми 

може да се регистрират  следните равнища на  усвояване, което  се диагностицира: 
(1). Възпроизвеждане на програмните знания, умения и навици. 
(2). Приложение на усвоените знания и умения при познати (стандартни) и ви-

доизменени  условия. 
(3). Творчески решения и постижения. 
В  съдържателен план това са  следните критерии със съответните показате-

ли: 

(1). Степен на усвояване на знания и умения: обем, осмисленост, степен на 
приложимост в практиката, трайност, трансфер 

(2). Степен на развитие на интелектуалните способности: умения за наблюде-
ние и анализ на емпирични данни, умения за самостоятелно опознаване на действи-
телността, творчество и познавателна самостоятелност. 

(3). Идейно-светогледни позиции и степен на развитие на социалната активност 
на личността: дисциплинираност, добросъвестност, инициативност, интерес към рабо-
тата, колективизъм, отговорност, отзивчивост, познаване на работата, принципност, 
самокритичност, скромност, способност за разбиране, съобразителност, тактичност, 
трудолюбие, умение да отстоява възгледите си, умение да разговаря с хората, хума-
низъм, целеустременост...  

 
ТАКСОНОМИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ЦЕЛИ. Това понятие означава схема 

за класификация на образователните цели и стандарти. Това осигурява организа-
ционна структура. Таксономическият подход е много по-разпространен и прилаган в 
света 

Съществуват различни групи таксономии и множество конкретни разработки: 
когнитивни, афективни, психомоторни, смесени (интегрирани), операционални. Тук ще 
бъдат представени избирателно някои от по-приложимите за целеполагане на ниво 
образование.  

 
ТАКСОНОМИИ, СВЪРЗАНИ С ТЕОРИЯТА НА БЛУМ. Най-голямо приложение в 

световната практика има когнитивната таксономия на Бенджамин Блум (B.S. Bloom), 
публикуване през 1956 г. С нея са свързани множество ревизирани варианти. 
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ОРИГИНАЛНА ТАКСОНОМИЯ НА БЛУМ (BLOOM’S TAXONOMY). Включва 6 

категории: 
1. Знание за: специфични особености; терминология; факти; тенденции и пос-

ледователности; пътища и средства за разкриване на специфични особености; кон-
венции; класификации и теории; критерии; методологии. 

2. Разбиране: превод; интерпретация; екстраполация. 

3. Приложение. 
4. Анализ на: елементи; отношения; организационни принципи. 
5. Синтез: производство на уникални връзки; планиране или предлагане на на-

бор от действия; съставяне на мрежа от абстрактни отношения. 
6. Оценяване: чрез вътрешни (очевидност) и външни критерии. [221] 

Блум по начало е разглеждал своята таксономия като нещо повече от инстру-
мент за измерване на резултатите от образованието, а именно като инструмент за 
планиране на курикулума, за стандартизация, като общ език в теорията за образова-
нието. 

Категориите са замислени в комплекс и йерархия от простото към сложното. 
 
РЕВИЗИРАНА ТАКСОНОМИЯ НА БЛУМ ОТ ДЕЙВИД КРАТУЛ. Кратул (D. 

Krathwohl) е последовател на Блум. Още в първите години на съществуването на так-
сономията на Блум се установила бидименсионалността на първата категория – зна-
ния: целите, свързани с нея се описват чрез съществително (съдържание) и глагол. 
Всички останали категории са унидименсионални. Тази аномалия е отстранена в реви-
зиите на таксономията в последствие, като тези два аспекта, съществително и глагол 
формират отделни измерения - основание за измерване на съдържанието на знанията 
и основание за измерване на процеса на познание.  

В ревизията категорията ―знание‖ съдържа четири вместо три главни подкатего-
рии: трите в първоначалната структура, но реорганизирани според промените в когни-
тивната психология; като четвърта подкатегория е включено метакогнитивното знание 
– знание за собственото познание. Значително са променени и категориите, свързани с  
процеса на познание. [172;221] 

ИЗМЕРЕНИЕ “ЗНАНИЕ” 
1. Фактическо знание - основни елементи, които учениците трябва да знаят, за 

да се запознати с дисциплината или да решават такива проблеми. (1a). знание на тер-
минология (1b). знание на определени детайли и елементи 

2. Концептуално знание – взаимовръзка на основните елементи в рамките на 

по-големи структури, които им позволяват да функционират съвместно. (2a). знание на 
класификации и категории, (2b). знание на принципи и обобщения,  

(2c). знание на теории, модели и структури. 
3. Процедурно знание - как да се направи нещо; методи за изследване и крите-

рии за използване на умения, алгоритми, методи и техники. (3a). знание за конкретни 
умения и алгоритми, (3b). знание за конкретни методи и техники, (3c). знание за крите-
рии за определянето кога се използват съответните процедури. 

4. Метакогнитивно знание - знание за познанието изобщо и за собственото 

познание конкретно. (4a). стратегическо знание, (4b). знание за познавателните задачи, 
включително и контекстуално и условно знание, (4c). знание за собствените когнитивни 
особености. 

 
ИЗМЕРЕНИЕ “ПОЗНАВАТЕЛНИ ПРОЦЕСИ” 
1. Припомняне – възстановяване на релевантно знание от дългосрочната 

памет. (1a). разпознаване, (1b). спомняне. 
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2. Разбиране – определяне на значенията 

на учебни съобщения, включително устни, писме-
ни и графически. (2a). интерпретиране, (2b). илюс-
триране, (2c). класифициране, (2d). сумиране, 
(2e). правене на изводи, (2f). сравнение, (2g). 
обяснение. 

3. Приложение – изпълнение или използ-

ване на процедура в дадената ситуация. (3a). из-
пълнение, (3b). допълване. 

4. Анализиране – разделяне на материала 

на съставни части и установяване как частите се 
свързват една с друга в пълна структура или цел. 
(4a). диференциация, (4b). организация, (4c). при-
писване. 

5. Оценяване – създаване на съждения, 

основани на критерии и стандарти. (5a). проверка, (5b). критикуване. 
6. Създаване – събиране на елементите заедно, за да се формира нова цялост 

или създаване на оригинален продукт. (6a). зараждане, (6b). планиране, (6c). произ-
водство. 

ТАКСОНОМИЧНА ТАБЛИЦА. В ревизираната таксономия всяка цел е пред-

ставена в две измерения, в „таксономична таблица‖ с 209 клетки (възможни цели). 
Всяка цел може да се класифицира в таблицата в една или повече клетки. 

 
ТАКСОНОМИЯ НА СТАЙНАКЕР И БЕЛ (ЕТ). Таксономията на Стайнакер и Бел 

(N.W.Steinaker & M.R.Bell, 1979) се нарича “опитна (experiential) таксономия” (ЕТ). 
[215] Тя е интегрирана структура, свързана с фактическия образователен опит и него-
вите когнитивни, емоционални и психомоторни съставящи.  

Тя излага образователните цели във връзка със следните стадии на развитие 
на опита (категории): експониране; участие; идентификация; интернализация; разп-
ространение.  

Таксономията е развита в няколко глави: развитие на курикулума; принципи на 
обучение; ролеви модел за учителя; креативност, критично мислене и решаване на 
проблеми; стратегии на преподаване; оценяване на достиженията; обучение на учите-
ли. 

 
КОГНИТИВНА ТАКСОНОМИЯ НА ДЕ БЛОК. Образователната таксономия на A. 

De Block (1973) се представя като куб (тримерен модел). Включва 3 компонента и 90 

комбинации на цели: 
1. Формиране на интегрални способности: да знае, да разбира понятия, от-

ношения, да прилага понятия и структури, да интегрира. 
2. Формиране на фундаментални способности: факти, отношения, релации, 

понятия, структури, методи, отношения. 
3. Формиране на общи способности: преследване на специфични цели чрез 

конкретна материя, преследване на цели, които изискват трансфер, общи цели и тран-
сфер. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛНА ТАКСОНОМИЯ НА Д’ЕНО. Целите са формулирани като 

способи на действие в следните сфери: личен и семеен живот, обществено-поли-
тически живот, професионална дейност и по-нататъшно обучение, културен живот, 
развлечения и спорт. 
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I. Интелектуални процедури: (1) да придобива информация, (2) да възприе-
ма съобщения, (3) да предава съобщения, (4) да превежда от един код в друг, (5) да 
намира релации, (6) да предвижда, (7) да се адаптира, (8) да се учи, (9) да взема раци-
онални решения, (10) да избира, (11) да оценява или измерва, (12) да разработва план 
за действие или стратегии,(13) да изпълнява възприетия план, (14) да въздейства вър-
ху средата, (15) да прилага знанията си в практиката, (16) да решава проблеми, (17) да 
изобретява, (18) да трансформира понятия и обекти, (19) да организира, (20) да обяс-
нява, (21) да доказва. 

II. Социално-афективни отношения: (1) да чувства и възприема; (2)  да из-

бира ценности, да обяснява собственото си поведение; (3) да обяснява поведението 
на другите, да вярва и да допуска; (4) да избира в съответствие със собствените си 
ценностни ориентации; (5) да избира в съответствие с ценностните ориентации на дру-
гите; (6) да чувства и разбира чувствата и мненията на другите; (7) да действа съоб-
разно направените избори; (8) да накара другите да почувстват и разберат неговите 
преживявания и мнения; (9) да накара другите да разберат чувствата на трети лица; 
(10) да се самооценява;  (11) да оценява други предмети или идеи; (12) да степенува 
ценностните си ориентации. (13) да възприема линия на поведение; (14) да накара 
други да възприемат определена линия на поведение; (15) да разрешава своите афек-
тивни конфликти; (16) да предвижда и отговаря за последствията на своите действия; 
(17) да предвижда и отговаря за последствията на действията на другите; (18) да же-
лае и да отхвърля; (19) да се подчинява; (20) да накара другите за уважават неговата 
личност, чувства и мнения; (21) да възприема и уважава личността, чувствата и мне-
нията на другите; (22) да се самоутвърждава, да подпомага или да ръководи другите; 
(23) да се вдъхновява, ангажира и бори; (24) да увлича другите; (25) да ги убеждава; 
(26) да мечтае; (27) да се надява и страхува; (28) да се надява и страхува за другите; 
(29) да се приспособява. 

 

3.1.6. ХИПОТЕЗИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 
СЪЩНОСТ НА ХИПОТЕЗАТА. Под хипотеза (hypothesis) се разбира творческо 

обосновано научно предположение за структурата на обектите, за характера и същнос-
тта на връзката между изучаваните явления и факторите, детерминиращи тези връзки, 
за закономерностите на педагогическия процес; предположение, изказано във форма, 
която прави възможна емпиричната проверка на истинността му.  

Хипотезата се интерпретира по различен начин от основните методологически 
школи.  

 За позитивизма тя е емпирично утвърждение още не потвърдено като истина, 
което се верифицира по емпиричен път.  

 За постпозитивизма хипотезата е подлагано на фалшификация положение.  

 За прагматизма тя е само условно утвърждение, ръководство за действие.  

 За конструкционизма - част от познавателния процес, без да си поставя за 
цел генерализирана истина както при позитивизма. 

Хипотезата се основава на непълната информация, тя е допускане, предвижда-
не, по своята същност тя е ―операция над миналото‖ (У.Р.Ешби). 

 
ФУНКЦИИ НА ХИПОТЕЗАТА. Хипотезата конкретизира целта на изследването 

и е главният методологически инструмент, олицетворение на вътрешната логика на из-
следването.  
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Тя е съждение, което предсказва съществуването на някаква зависимост (зави-
симости) между променливите. Основната й функция е проверката на зависимостите, 
залегнали в теоретичната схема на обекта. 

Методологическата роля на хипотезата се проявява в това, че тя е свързващо 
звено между теоретичната концепция и методиката на изследването, което помага да 
се отделят факторите, нужни за решаването на проблема.  

Тя изпълнява насочваща функция в целия изследователски процес, предопре-
деля действията на изследователя. [17; 27; 61,57; 148,22; 183,58; 187,219].  

 
СЪЗДАВАНЕ НА ХИПОТЕЗИТЕ. Хипотезата никога не възниква от нищото. Из-

следването започва винаги с нещо вече известно и на базата, на което са правят някои 
предвиждания. Хипотезата е винаги резултат от предварителна работа. Великият Исак 
Нютон в този смисъл заявява: „Hypotheses non fingo‖ - хипотези не измислям...  

Хипотезата винаги присъства в изследването в качеството си на неосъзнат, 
скрит мотив, но не винаги се формулира по различни съображения. Самото формули-
ране на хипотезата е ―превод от неосъзната в осъзната форма‖. [61]  

Формулирането на хипотезата минава през следните етапи:  
(1). събиране на информация по проблема на изследването,  
(2).  формулиране на хипотезите,  
(3). подреждане (йерархия) на хипотезите,  
(4). извеждане на емпирично проверими следствия. [21,112]  
 
КЛАСИФИКАЦИИ НА ХИПОТЕЗИТЕ. В специалната литература се дават най-

различни класификации на хипотезите, които са от твърде съществена полза за всеки 
изследовател. 

 В зависимост от характера си хипотезите се делят на гносеологични (теоре-
тико-познавателни) и прагматични (емпирични); индуктивни и дедуктивни.  

 В зависимост от мястото си в изследването - на основни и неосновни; работ-
ни (временни, working) и научни; нулеви (главна) и алтернативни 
(alternative).  

 В зависимост от вида на предположението - революционизираща и модифи-
кация.  

 Разглеждат се и линейна и разклонена хипотези; единична и множествена 
(система от свързани хипотези); антецедентна и консеквентна (основна и 
подчинена); първична и вторична (след опровергаване на първичната) хипо-
тези. 

 
КЛАСИФИКАЦИЯ НА Й.БРЕЗИНСКИ. Хипотезите съдържателно се делят на: 

(1). Съществени хипотези:  

 ―Променливите Х1,Х2,... са съществени за променливата У‖;  

 ―Ако независимата променлива Х приема стойност А, то зависимата промен-
лива У приема стойност В. За дадената зависима променлива У (изм. ст. В), 
независимата променлива Х приема стойност А‖;  

 ―Променливата Х1 е много съществена за зависимата променлива У или за 
независимата променлива Х2‖;  

 ―Независимите променливи Х1, Х2,... влияят на зависимата променлива У, не 
влизайки в интеракция помежду си‖;  

 ―Независимите променливи Х1, Х2 влизат в интеракция, а Х3, Х4 не влизат в 
интеракция по отношение на зависимата променлива У‖;  
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 ―Независимите променливи Х1, Х2,... влияят на У, влизайки в интеракция по-
между си‖. 

(2). Хипотези за зависимости: ―Зависимата променлива У е във функционална 
връзка с независимата променлива Х, като... (описва се вида на връзката)‖. [186]  

 
ОПИСАТЕЛНА, ОБЯСНИТЕЛНА И ПРОГНОСТИЧНА ХИПОТЕЗИ. Много попу-

лярно е делението на хипотезите на описателна, обяснителна и прогностична, което 
ще разгледаме по-подробно. 

Описателната хипотеза е описание на структурата на обекта в количествено 
отношение. Срещат се варианти: по-голяма или по-малка част на даден елемент, точ-
на количествена характеристика на частта, ранжиране на интересуващите ни призна-
ци. Като правило проверката й не изисква активно въздействие върху обекта. 

Обяснителна хипотеза (хипотеза за корелация) е тази, която разкрива каузал-
на връзка между условия и резултат - защо така, а не иначе, какви фактори определят 
това, а не друго съотношение на данните. Проверката й най-често става чрез констати-
ращо изследване. Особен вид е нулевата хипотеза - хипотеза за липсата на връзка. 

Прогностичната хипотеза разкрива тенденции, закономерности, свързани с 
бъдещето, формулира условия, при които предварително уточнени резултати ще бъ-
дат постигнати. Проверката й най-често става чрез експеримент. 

 
ЛОГИЧЕСКА КЛАСИФИКАЦИЯ. Има няколко такива типа. 
Хипотеза-идентификация (версии): установяване на принадлежността на обект 

към определени свойства (предикати). Диагнозата в медицината всъщност е хипоте-
тична идентификация на болестта по някои симптоми.  

Хипотеза-идентификация на признаци на вече установен обект.  
Умозаключение за връзката на предикатите (хипотеза par excellence) - веро-

ятностно съждение за това, че при определени условия се наблюдава ковариация на 
два признака. 

Обясняваща теория – позволяваща да се опознаят и прогнозират емпирически 
наблюдаеми събития. [15] 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХИПОТЕЗИТЕ В ИЗСЛЕДВАНЕТО. Тези изисквания са 

много [По: 15; 21; 32; 61,57-58; 176; 179; 186; 224,38-41]: 
Комуникативност. Хипотезата е част от науката и връзката с други теории и 

хипотези е основополагаща. Тя трябва да е адекватна и обоснована. Да не е в проти-
воречие или поне да е съвместима с факти, методологически принципи и вече доказа-
ни теории. Много специфичен момент е отношението на хипотеза и литература (науч-
ни публикации), тъй като литературата почти винаги изостава от действителността. 
Хипотези, основани само на публикации са рисковани. [224, 215-217] Да се основава на 
достоверни съждения и да съдържа вероятни допускания. 

Да е истинна, правдоподобна и логична (изводът да следва от предпоставките). 
Да не е измислица. Да е най-простият и очевиден отговор на породилия я въпрос. 

Проверяемост. Да е доказуема и проверяема – ако областите на истинността, 
лъжата и неопределеността могат да бъдат установени емпирично. Й. Халтунг форму-
лира условията, при които хипотезата може да се счита за проверяема:  

 Да не е тавтология, да не включва в областта на истинността всички възмож-
ни случаи и нищо да не изключва. 

 Идеалната хипотеза минимизира областта на истинността, свежда я до нула; 
минимизира областта на неопределенността, но не я свежда до нула; макси-
мизира областта на лъжата, но не я разширява до предела.  
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Да е операционализируема, да дава възможност за проверка чрез емпирични 
методи. 

Детерминираност. Да предполага висока честота на наблюденията, съответст-
ващи на едно или няколко значения на променливата.  

Сложност. Да обхваща повече променливи в структурата си.  
Специфицируемост. Да обхваща повече значения на променливите, да разкри-

ва повече различия. 
Да има възможно най-голяма широта на обхвата. Тази широта зависи от ха-

рактеристиките на  изследователските единици; пространствената и  времева локали-
зация; особеностите на измерването. 

Хипотезата да не е “ad hoc” - да не прибягва до прилагането на изкуствени 
конструкции и произведени допускания. Такава хипотеза изяснява само тези факти, за 
които е формулирана и не дава възможност за предвиждане на нови факти. Тя е мето-
дологически порочна - води до методологически порочен кръг (проблем - хипотеза - 
проблем - ...). Според Й.Сюх има два вида хипотеза ―ad hoc‖ - помощна (съставена за 
спасяване на теорията) и самоделна (съставена за обяснение на нови факти). [186,29]  

Фалшифицируемост. Да съдържа колкото може повече опровергаеми следст-
вия. Когато липсват сведения за разпределението, се формулира „нулева хипотеза‖ - 
априорно предположение за равна вероятност на значенията на променливата. 

Предсказуемост. Хипотезата може да предшества реалността (ex ante) или да я 

следва, да произтича от данните (ex post). Предсказуеми са само първите хипотези.  
Възпроизводимост. Да дава интерсубективна възможност за контрол – от всеки 

друг изследовател при спазване на методологическите условия.  
Устойчивост. Да може при многократни проверки да се доказва едностранно. 

 
ФОРМУЛИРОВКА НА ХИПОТЕЗАТА. Към формулировката на една хипотеза 

има много изисквания: 

 От логическа гледна точка хипотезата е условнокатегорично умозаключение. 
Първата предпоставка е условно съждение ―Ако,... то...‖; втората предпостав-
ка в категорична форма утвърждава или отрича първият (антецедент) или 
вторият (консеквент) елемент на импликацията.  

 Така да е формулирана, че да може лесно да се вземе недвусмислено реше-
ние за потвърждение или отхвърляне. 

 Формулировката на хипотезата да е проста по строеж и да не съдържа цен-
ностни съждения. 

 Да е формулирана съвсем определено и точно (граници). 

 Да не включва понятия, които не са емпирически интерпретирани и уточнени, 
в противен случай тя е непроверяема. Колкото по-разчленени и определени 
са термините, в които се формулира хипотезата, толкова по-трудно и същев-
ременно по-значимо е предвиждането. 

 Формулировката й да предполага начина на проверка.  
 
ПРОВЕРКА НА ХИПОТЕЗАТА. Проверката на хипотезата става по две логичес-

ки схеми:  опровержение и потвърждение. Следствието от хипотезата може да потвър-
дено или опровергано. Отрицанието на следствието води до отрицание на основание-
то. Потвърждението на следствието дава само вероятностно, правдоподобно 
съждение. Хипотезата не може да бъде потвърдена, но затова пък може да бъде опро-
вергана. Това е основната идея на статистическата проверка на хипотезите. 

В педагогическото изследване проверката на хипотезите имат някои особенос-
ти: 
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 проверяват се чрез частни типични случаи;  

 косвено, чрез следствия от промеждутъчни факти;  

 проверката винаги е само частична, относителна.  

 За проверката на хипотезата няма алгоритъм, но съществува едно общо пра-
вило - да се тръгне от очаквания резултат, към неговите предпоставки. 

3.1.7. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧНА СИСТЕМА 

 
ПОНЯТИЕ. Понятието (concept) е дума или фраза, символизиращи някаква 

представа или явление. Понятието е материализация на знанията, в какъвто вид то 

става социална ценност, елемент на културата, основа на прогреса на човечеството. 
То е форма на движение, способ на функциониране, апарат на мисленето, а също и 
отражение на всеобщото, на същността на нещата, възпроизвеждане на реалните 
връзки и отношения. 

Научното понятие е концентрация на човешкия опит, най-важното средство за 
ориентация в масата единични явления и процеси, то обективизира знанието, прави го 
независимо от субекта на познание. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЕЗИЦИ. Живият език е експресивен, 

подвижен, обществено-исторически обусловен. Той е многозначен и не винаги е ясно 
кое значение се използва в момента. Изказванията могат да не съдържат цялата необ-
ходим информация.  

Всеки човек говори на свой собствен език, различен от този на другите хора, 
всяка дума има за него смисъл определен от личния му опит. Разбирането никога не е 
стопроцентово.  

 
ПОНЯТИЕ И ТЕРМИН. Концентрирано изражение на понятието е терминът. Ду-

мата „термин‖ произлиза от лат. Terminus – името на бога-покровител на границите. В 

лингвистиката се счита, че всеки термин има граници – определение (дефиниция), чрез 
което се уточнява неговото значение.  

В определението понятието се представя като конюнкция на два предиката, 
представящи рода и видовото отличие: „per genus proximus et differentia specifica (чрез 
най-близкия род и специфичната разлика)‖. 

 
НАУЧНИЯТ ТЕРМИН. За разлика от думите в естествените езици, научният 

термин трябва да бъде: 

 свободен от субективността на жизнения опит, 

 еднозначен,  

 да има точно определена област от значения, недвусмислено даваща въз-
можност за идентификация (дефиниция), 

 определението да се дава само чрез термини, а не чрез житейски понятия;  

 някои базови понятия могат да са без определения (неопределяеми понятия).  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАУЧНАТА ТЕРМИНОЛОГИЯ. Научната терминология 

носи някои от белезите на естествения език и на изкуствените езици (близка е до абст-
рактната символика). Тя е органична съставка на науката. Научният език се характери-
зира с тенденция към еднозначност, автономност, конвенционалност, развитие, 
модалност, експресивност и силна зависимост от живите езици. [156]  

Научната терминология се отличава още от обикновените житейски понятия по 
своята пълнота, конкретност, по-голяма обективност, строгост, доказателственост.  
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Тя трябва да е точна и ясна. Яснотата и точността изискват пълно и еднозначно 
(недвусмислено) описание на фактите и причинно-следствените връзки. Много често 
те са в противоречие с простотата – например в учебниците, текстът е прост, но от 
научна гледна точка место неточен. 

 
МНОГОЗНАЧНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ТЕРМИНОЛОГИЯ. Терминологи-

ята на педагогиката, както и на много други науки е многозначна (полисемна) - всеки 
термин има най-често много значения и това от една страна ограничава точността на 
научния обмен, а от друга превръща научната дискусия в творчески акт. 

Съществува общонаучна закономерност - степен на общност, стабилност и сис-
тематизация на понятийния апарат на научното познание определя степента на едноз-
начност на терминологията. [128] 

Към характерните черти на педагогическата терминология спадат:  

 синонимията (за едно понятие се срещат повече от един термин),  

 битовият характер на много термини (най-широко се използва в живота и 

в литературата),  

 многословността на термините (някои се изразяват не с една, а с множес-

тво думи). 
 
ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧНИЯ АПА-

РАТ НА НАУКАТА. Всичко изложено по-горе налага понятийният апарат на изследва-
нето да бъде уточнен от гледна точка на принципите за: 

Аспектна чистота - строгост на приложението на аспекта, в който се интерп-
ретира понятието и еднозначност през целия изследователски процес; 

Предметна определеност - строго ограничаване на съдържанието на поняти-

ята и всеки термин да означава едно понятие. [74] 
Процедурата на уточняването на смисъла на понятията се нарича интерпрета-

ция. Всички понятия, които се употребяват в конкретното изследване, трябва да бъдат 

интерпретирани. 
 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ПОНЯТИЯТА. Това е жизнено необходим етап в разра-

ботката на изследователската методология. Той решава три основни задачи:  

 Изясняване на тези аспекти на теорията, които се използват в изследването.  

 Анализ на емпирично регистрираните проблеми на теоретично ниво и с това 
осигуряване на научна обосновка на неговите резултати, изводи и препоръки.  

 Измерване и регистрация на изучаваните явления с помощта на коли-
чествени статистически показатели. 

Интерпретацията на понятията е от няколко вида, които са съответно и етапи.  

1. Теоретична (концептуална) интерпретация  
2. Емпирична интерпретация (декомпозиране, операционализиране на поняти-

ята)  
3. Квантификация [61, 60-66; 148,51; 170; 199,18-25; 262]  
 
КОНЦЕПТУАЛНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. В концептуалните определения се използу-

ват термини, които не са идентифицирани непосредствено в наблюдаемите обекти и 
събития. Те не са нито истинни, нито лъжливи, а са резултата от научен консенсус. [15] 

 
ХИПОТЕТИЧНИ КОНЦЕПТИ. Някои теоретични концепти изобщо не могат да 

бъдат операционализирани, макар че се използват много често в педагогиката – напр. 
„Едипов комплекс‖, „подсъзнателно‖, „прекрасно‖, „добро‖, „зло‖... Те са неверифициру-
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еми и неоперационализируеми (Д.Саймон). Отношението към тях е нееднозначно. 
Най-краен отрицател е П.Бриджмен, който ги счита за излишни, препятствие за разви-
тието на знанието, поради което трябва да се избягват. Според него, в съдържанието 
на понятието не трябва да има нищо, освен операции, прилагани за получаване на 
наблюдаеми значения. [Пак там] 

 
ТЕОРЕТИЧНА (КОНЦЕПТУАЛНА) ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. Процес на теоретично 

уточняване на понятието. Включва: 

 Съотнасяне на понятието с някоя теоретична система (избор на теория, 
описваща явлението). 

 Конститутивно и контекстуално дефиниране. Достигане на еднозначност в 
разбирането. Съставяне на тезаурус.  

 Реконструиране на понятието в система от термини с по-малка общност, вли-
защи в дефиницията на експлицираното понятие (т.н. ―понятия-интерпретан-
ти‖). Най-добри резултати се постигат с прилагането на техниката на ―разгър-
натата дефиниция‖ - поясняване на всяка дума и израз от основната. 

 Образуване на конструкт, съставен от понятия, които по принцип са достъпни 
за измерване и регистрация.  

 
КОНСТРУКТ. Цялата теория, свързана с предмета на изследването, може да се 

представя като система от конструкти (номологична мрежа) - понятия, свързани с 
нея. Конструктът е обект, определен чрез операционализирани свойства и техните от-
ношения. Цел на операционализацията е системата от указания за това, как съответ-
ната променлива може да бъде измерена. 

 
ЕМПИРИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (ДЕКОМПОЗИРАНЕ, ОПЕРАЦИОНАЛИЗИРА-

НЕ НА ПОНЯТИЯТА). Операционализацията (operationalization) е процес на преобра-

зуване на абстрактните понятия в конкретни термини; процедурата на преход от теоре-
тичните понятийни конструкти (понятия, хипотези, задачи) към емпирични индикатори 
или построяване на модел за изучаване на някакъв обект, съвкупност от емпирични 
индикатори (емпирически конструкт).  

Емпиричната интерпретация е многостепенна процедура. Тя започва с главните 
понятия – фиксирани при проблема и темата на изследването и продължава с превод 
на понятията-интерпретанти в ―междинни понятия‖, променливи, признаци, показатели, 
индикатори. Крайната цел на действията е операционалната дефиниция на понятието 
- свързана мрежа от индикатори. 

 
ПРЕХОД ОТ КОНЦЕПТУАЛНИ КЪМ ОПЕРАЦИОНАЛНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. Този 

преход се извършва в следната последователност: 

 съставяне на теоретично определение, в което на всяко понятие съответства 
променлива и операционално определение;  

 търсене на обективен измерител;  

 операционални определения, съставени от понятия-индикатори (наблюдае-

ми признаци). [15; 152]  
 
ОПЕРАЦИОНАЛНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. Те са мост между теоретико-концепту-

алното ниво на изследване и емпиричните наблюдения. Тяхната детайлизация може 
да продължи до безкрайност.  

Операционализмът е свързан с името на физика П. Бриджмън: „понятията тряб-
ва да бъдат определени строго в термините на тези операции, които се използват за 



 
 

75 
 

измерване на това, което обозначават... понятието е синоним на съответстващ набор 
от операции‖. В психологията идеята е въведена от С. Стивънс: понятията са само 
формализация на методологията.  

Операционалното определение (operational definition) е серия от инструкции, 
описващи действията, които изследователят е длъжен да извърши, за да определи 
стойността на променливата. Значението на всяко научно понятие трябва да бъде точ-
но свързано с определени операции, чрез които се подават стимули, предизвикващи 
измерими реакции в емпиричните обекти. 

В структурата на операционалното определение се включва описание на три не-
гови компонента.  

 Измерителния инструмент; 

 външните обстоятелства, съпътстващи сбора на данни (контекст); 

 личностните характеристики на изследователя. [15] 

3.1.8. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ПОНЯТИЯТА 

 
КВАНТИФИКАЦИЯ. Изразява се в образуване на индекси и на система от опе-

рации, с чиято помощ може да се измерят емпиричните признаци на понятието. 
Както вече посочихме, всички основни понятия и техните термини в изследване-

то трябва да бъдат интерпретирани не сами за себе си, а в рамките на определена по-
нятийна схема, така че интерпретацията трябва да се прави паралелно. 

 
ЕМПИРИЧЕН ИНДИКАТОР. С това понятие се означава наблюдаем признак, 

операционално определена променлива, достъпна за измерване характеристика на 
наблюдавания предмет, която в изследователската ситуация заменя други негови ха-
рактеристики, които са недостъпни за пряко измерване [21].  

От многото възможни емпирични индикатори трябва да се изберат най-чувстви-
телните. Сред индикаторите за косвено измерване при психичните явления Д.Кацаров 
посочва:  

 измерване на психичните причини или дразнителите, които ги предизвикват 
(психофизичен метод);  

 на продължителността на проявите (психометричен метод);  

 на ефектите (психодинамичен метод);  

 на честотата на проявата (психостатичен метод). [76]  
Формата на съществуване на индикатора е обусловена от методите за сбор на 

информация. Логическата структура на инструментариума за сбор на първична ин-
формация е следната:  

ОПЕРАЦИОНАЛНИ ПОНЯТИЯ – ИНДИКАТОРИ - ТИП ИЗМЕРИТЕЛНА СКАЛА. 
Индикаторите трябва да притежават качеството взаимоизключаемост (mutual 

exclusivity) – всеки единичен случай да може да се приписва само на една категория. 
 
ВИДОВЕ ИНДИКАТОРИ. На едно свойство съответства различна съвкупност от 

емпирични индикатори. Емпирични референти (empirical referent), от своя страна се 
наричат наблюдаеми обекти (или събития), съответстващи на някакво понятие. 

Индикаторите може да са единични и множествени (multiple indicators), индиви-
дуални, но също така и сумарни (summative indicator) – за измерване на групов признак, 
образуван чрез обединение на индивидуалните признаци на членовете на групата 

 
КОДИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА. Кодирането (coding) е операция, посредст-

вом която на информацията се придава форма, удобна за по-нататъшна обработка и 
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анализ. В съвременни условия това означава да се приведе във форма, удобна за 
компютърна обработка чрез различни електронни таблици от рода на Еxcel. 

Кодировката може да се направи с помощта на всякакви символи, сред които 
най-предпочитаните са цифри и букви или техни съчетания. Например, полът може да 
се кодира като М и Ж, или 1 и 0. 

 
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТАТА ПРИ КОДИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИ-

ЯТА. Разработва се инструкция за кодировчика (coder) и кодировъчни бланки (coding 

sheet) – структуриррани формуляри за фиксация на данните. Накрая се разработва 
кодова книга (codebook) – списък на променливите и други величини с указване на ко-
довете, които им се приписват в даденото изследване. 

 
ИНДЕКС. Индексът (index) е специфична мислена конструкция, образувана по 

пътя на комбинирането на индикаторите. В изследването индексът е инструмент за из-
мерване и класификация [148;  198] Той е резултат от обединението на две или повече 
свързани показатели в един по-обемен, обобщен (производен) показател, формиран от 
изходните данни чрез математически операции. [152]  

Индексите могат да бъдат първични (превод на качествената информация в ко-
личествена) и вторични (индекс, получен от комбинирането на други индекси). Вторич-
ните индекси могат да бъдат прости (количествено изразяване на един признак) и 
сложни (на няколко признака). 

Индексите може да са логически (конструирани по логически път) и конструкт-
ни (концентриран образ на конструкта).  

Конструктните индекси най-често са адитивният, комулативен индекс (additive 

index) – образуван чрез математическо събиране на показатели, характеризиращи 
различни аспекти на едно и също понятие. 

Индексът може да бъде претеглен (weighted index) – в него оценките, които се 
поставят в рамките на една променлива се стандартизират относно оценките, поставя-
ни в рамките на другата променлива, което дава възможност за обосновано сравнение 
между оценките по дадения индекс за различните случаи. 

Логическите подходи са два типа – логически квадрат и логически правоъгълник.  
 
КОНСТРУИРАНЕ НА ИНДЕКС. Конструирането на един индекс преминава през 

следните етапи: операционализиране на понятието (определяне на променливите, 
признаците, критериите, показателите); създаване на емпиричен модел на явлението 
като съвкупност от индикатори; превод на индикаторите в индекс и оценка на индекса. 

Индексът трябва да има определен предел на колебание: континуум (от-до) и да 
е достатъчно гъвкав, за да реагира на изменението на свойството  [176,103] 

 
ИНДЕКС „ЛОГИЧЕСКИ КВАДРАТ (КУБ)”. По тази методика се обработват 

групировките от свързани въпроси в анкетните карти. Тя се нарича “Анализ на ла-
тентната структура по Лазарсфелд”. Идеята е да се състави логически квадрат с 
оценките на вариантите на отговорите и да се конструира индекс на тази база.  

 

Отговори +1 0 -1 

+1 +2 +1 0 

0 +1 0 -1 

-1 0 -1 -2 
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Един пример с 3 въпроса с по 3 отговора: „да‖ (оценка +1), „не мога да отговоря‖ 
(0), „не‖ (-1). В случая това е логически куб, защото включва три въпроса: 

 

Отговори 
+1 0 -1 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1  

+1 +3 +2 +1 +2 +1 0 +1 0 -1 

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

-1 +1 0 -1 0 -1 -2 -1 -2 -3 

 
Всяка комбинация от отговори дава определен брой отговори, например: да/да-

/не = +1. Индексът е равен в случая на +1 : 3 = +0,33 и се тълкува като коефициент на 
корелация. Могат да се изчисляват индивидуални и групови индекси. 

 
ИНДЕКС „ЛОГИЧЕСКИ ПРАВОЪГЪЛНИК”. Прилага се при многокомпонентно 

оценяване. Като пример можем да дадем конструкцията на Г.Г. Татарова за оценка на 
преподавателите в университета по мнението на студентите. [152]  

За оценка се използват три параметъра на преподаването, които определят ка-
чеството на всеки курс. Те се оценяват по  отговорите с „да‖ или „не‖ на три въпроса:  

 съдържателност (наличие на ново знание) - Съдържателен ли е курсът? 

 атрактивност (в смисъл ораторски способности, стил) – Интересен ли е кур-
сът? 

 достъпност на материала – Разбирате ли материала?  
Получават се осем ситуации, всяка от които характеризира определено качество 

на курса: 
 

съдържателност атрактивност достъпност ∑ качество 

да да да +3 отлично 

да да не +2 добро 

да не да +2 добро 

не да да +2 добро 

да не не +1 средно 

не да не +1 средно 

не не да +1 средно 

не не не 0 лошо 

 

3.2. МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

3.2.1. РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИКАТА  

 
МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. Методиката е понятие, с което се означава 

система от операции, осигуряващи получаването на валидна (адекватност на измере-
ното на измерваното), релевантна (отразяваща различията) и представителна инфор-
мация; съвкупността от технически похвати, свързани с даден метод, включително 
частните операции, техните последователност и взаимовръзка. Методиката на изслед-
ването включва: 

 Методика за сбор на емпирични данни (емпирична интерпретация на задачи-
те, хипотезите и понятията; инструментариум на изследването).  
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 Методика за обработка на данните (форми за представяне на информация, 

методи за първичен анализ, приложение на статистически методи).  
 
СЪСТАВЯНЕ НА МЕТОДИКАТА. Възлов момент в изследването и включва от-

говор на въпросите: къде, кога, какво, от кого, как ще се изследва?  
Определят се: 

 обектите, които ще се изследват: идеален (генералната съвкупност) и ре-

ален (извадката);  

 методите - система от специални формализирани правила за ефективно 

прилагане на даден метод за изучаване на обекта; 

 техниката на всеки метод - начинът на изследване и обработка на матери-
алите;  

 
ПОДБОР НА МЕТОДИТЕ. Зависи от условията, в които се провежда диагнос-

тичното изследване. Те оказват по-голямо или по-малко въздействие върху пре-

живяванията, поведението и постиженията на опитното лице и затова трябва да бъдат 
взети под внимание също и при оценяване и интерпретация на данните. Това са:  

 актуалното състояние на опитните лица, напр. умора, бодрост, тревожност, 
потиснатост;  

 проблемът на интеракцията, напр. симпатия-антипатия между изследовател 
и изследвано лице;  

 причината за изследването - дали се касае за доброволно или не изследване;  

 интелектуална възраст на опитното лице. [142] 
 
РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМ. Инструментариумът на изследва-

нето представлява съвкупността от специално разработени инструменти - докумен-

ти и апарати: анкетни карти, протоколи, въпросници, бланки, методически материали и 
прочие, с помощта на които се реализират технически методите на изследване и се 
осъществява сборът и обработката на информация за обекта). Самият процес се на-
рича инструментализация (instrumentation). 

 
ДИАГНОСТИЧНИЯТ ПРОЦЕС ПРИ МАЛКИ ДЕЦА. Той има някои особености, 

определящи подбора на методите, техниката и инструментариума за диагностика:  

 Тенденция да се отчитат обичайни, елементарни, ежедневни форми на пове-
дение и ситуации, които са познати на децата - основно под формата на игра.  

 Не се изискват максимални резултати - трудна мотивация за конкурентно по-
ведение и най-голямо напрежение.  

 Недостатъчно високо ниво на развитие на речта - ограничено използване.  

 Бихевиорален характер на повечето тестове: по поведението се съди за вът-
решните процеси.  

 Тестовете да се кратки по време - умора, глад, напрежение.  

 Минимално вмешателство на изследователя. Преодоляване на психическата 
бариера.  

 Изследване в естествената среда. 
 
ДЕТЕРМИНАНТИ НА ИЗБОРА. Изборът на вариант на методиката зависи освен 

от особеностите на обекта, концепцията на изследването и от условията, в които се 
провежда, времето, с което разполага изследователят, и разбира се от неговите позна-
ния.  
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3.2.2. ИЗПРОБВАНЕ НА МЕТОДИКАТА  

 
ПИЛОТАЖНО ИЗСЛЕДВАНЕ. Методиката на изследването се изпробва - в мал-

ка извадка с цел да се провери качеството на инструментариума, техниката, моделът 
за статистическа обработка на данните, моделът на емпиричен и теоретичен анализ и 
обяснение на резултатите. След като се внесат необходимите изменения, коригирани-
ят инструментариум се тиражира и изследването може да се проведе. 

 
НАСОКИ НА АНАЛИЗА. Резултатите от пилотажното изследване се обработват 

и оценяват за загуби и изкривяване на информацията поради наличието на езикови, 
психологически или други бариери и ситуациите, в които тези бариери са се проявили.  

 
МЕТОДИ НА ПИЛОТАЖНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Пилотажните изследвания се 

правят с оригиналното методика. В същото време, в психологията много често се при-
лага методът на попълване на теста или въпросника, разсъждавайки при това на глас. 
Респондентът се запознава с готовия вариант на методиката и я изпълнява, споделяй-
ки с изследователя всички мисли, асоциации и затруднения, които среща. В добре 
разработения инструментариум такива затруднения трябва да са малко.  

 

3.2.4. ФОРМИРАНЕ НА ИЗВАДКА И ГРУПИ 

 
СТАТИСТИЧЕСКА ПРОЦЕДУРА. На практика по различни причини не винаги е 

възможно или целесъобразно да се изследват всички интересуващи изследователя 
обекти. Най-често те са много. Тогава се прилага статистическа процедура, при която 
изучаването се ограничава само до някаква част от обектите, определена по статисти-
чески съображения.  

Науката борави не с непосредствените събития от живота, а с данни, организи-
рани по определени правила. Данните са значения на променливите, приписани на 
единиците на изследването – обекти: хора, групи, институции, текстове, вещи. 

Статистическата процедура има за цел получаване на информация за особе-
ностите на всички обекти чрез данните за някои отделни реални обекти. Нейни основ-
ни съставящи са генералната съвкупност и извадката.  

 
ГЕНЕРАЛНА СЪВКУПНОСТ. Цялото множество от елементи, имащи някаква 

обща, точно определена и интересуваща ни характеристика (свойство), се нарича ге-
нерална съвкупност (популация, универсум, larger population). Предмет на изс-
ледване са признаците и свойствата на генералната съвкупност, а не самата тя. [148]  

Генералната съвкупност е съвкупността, от която се формира извадката за изс-
ледването. 

Генералната съвкупност зависи от целите на изследването. Тя може да е крайна 
и безкрайна. Крайната има времеви и пространствени граници, които се дефинират за-
едно с признака. 

Има разлика между концептуален обект - идеален конструкт, обозначаващ 
рамките на темата; демографска група (demographic group) – група индивиди, опреде-
ляни на основата на притежанието на общ личностен признак; териториална група 
(areal group) – група хора, които живеят на дадена територия; генерална съвкупност - 
множество случаи, относно които се правят изводите в изследването; реален обект - 

тази съвкупност, която е подложена на изследване [15].  
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ИЗВАДКА. Тази част от генералната съвкупност, която подлежи на непосредст-

вено изучаване, и от която изследователят получава необходимите сведения се нари-
ча извадка, а когато изследването е свързано с необходимост от контрол на резулта-
тите, установяване на каузални и корелативни връзки, извадката се дели на групи  
(samples). 

 
ВИДОВЕ ИЗВАДКИ. От генералната съвкупност могат да се правят много и раз-

лични извадки, всяка от които има своите особености. [32,190-197; 78,369-382; 112,77-
78; 148,18]  

Според елементите си извадките могат да бъдат: повторна (веднъж изследва-
ната единица се връща в генералната съвкупност и отново има шанс да попадне в дру-
га извадка); безповторна (единиците от извадката отпадат от популацията); взаимоп-
роникваща (ако от няколко повторни извадки елементите се повторят).  

В зависимост от последователността на избора - едностепенна (пряко от попу-
лацията); многостепенна (multistage random area sample) – всяка следваща извадка се 
прави от предходната) и многофазна (многостепенна извадка, при която всяка следва-

ща степен се прави по задълбочени критерии).  
Според принципа на подбор могат да бъдат териториална и производствена. 
Според начина на подбор: 

 случайна (вероятностна, systematic random sample), чийто главен принцип е 

равенството на шансовете на всяка единица от генералната съвкупност да 
попадне в извадката; 

 механична (систематична) - опростен вариант на случайна извадка единиците 
се избират според фамилия, адрес, телефон и др. чрез равна стъпка)  

 целенасочена (експертна, judgemental sample)  и квотна (типична); 

 стихийна – включва най-достъпните елементи. 
 
КВОТНА ИЗВАДКА. При квотната извадка (quota sample) преди подбора гене-

ралната съвкупност се дели на части по някакъв признак, след което се прави избор от 
всяка част. Получават се квоти - пропорционални части на извадката, така че квотната 
извадка е микромодел на структурата на генералната съвкупност.  

Броят на характеристиките, на базата на които се формират квотите като прави-
ло не трябва да надвишава четири. При по-голям брой признаци отборът на респон-
денти става прекалено трудоемък.  

Квотите могат да се формират както по независими, така и по взаимосвързани 
параметри (2-4). Такава е насочената извадка - квотна извадка, съставена по признак, 

който е съществен за изследването. Квотите се получават според резултатите от пред-
варително изследване. 

 
ГНЕЗДОВА ИЗВАДКА (СЕРИЙНА, ГРУПОВА, CLUSTER SAMPLE).  Извадка, 

при която единицата на подбор е статистическа серия (гнездо) - естествено групирани 
единици - училище, семейство, клас и т.н. Прави се избор на гнездата, а не на едини-
ците в тях. При естествено разчленена генерална съвкупност изборът концентрира из-
следването на едно място. Това е типичната за педагогиката извадка, но трябва да се 
спазват някои правила за гнездата - гнездата да са еднотипни, съставът им да е неед-
нороден (близък по този на генералната съвкупност). 

 
СТРАТИФИЦИРАНА ИЗВАДКА. Стратифицираната извадка (разслоена, ра-

йонирана, stratified sampling) се прилага при сложна структура на генералната съвкуп-
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ност. Тя се разбива на слоеве (страти) най-често по естествен признак (географски и 
др. подобен), след което изборът се прави от всеки страт. 

Извадката може да е и комбинирана, ако е съставена по повече от един принцип 
- например многостепенна, квотна и гнездова. 

 
ЕДИНИЦА НА ИЗВАДКАТА. Тя е основата на извадката. Нарича са още „еди-

ница на отбор‖ или просто „единица‖. Тези единици трябва в своята съвкупност да из-
черпват популацията и всеки елемент да принадлежи само на една единица.  

Единици на извадката в педагогическите изследвания най-често са хората, по-
рядко групи (малки или големи), институции, текстове и символи, вещи, събития. [84] 

След уточняване на вида на извадката се определят единиците за избор, които 
за всеки етап от съставянето на извадката са различни (например при многостепенна 
извадка: област, община, селище, училище, клас) и единиците на наблюдение - съ-
държанието на последната степен на извадката, непосредственият източник на инфор-
мация (хора, групи). 

 
ИЗБОР НА ЕЛЕМЕНТИ НА ИЗВАДКАТА. Самият избор се прави по различен 

начин - целенасочен, пропорционален (квотен), систематичен, лотариен, по таблица на 
случайните числа, диспропорционален и т.н. [32; 78]  

Специфичен метод е на „снежната лавина‖ – първоначалните респонденти да-
ват адресите на свои близки, роднини, приятели, колеги, те – на следващите и т.н. 

 
ОБЕМ НА ИЗВАДКАТА. Съществуват различни способи за определяне на обе-

ма на извадката.  Най-простият е „Метод на основния масив‖ - включване в извадката 
на повече от 50% от всички обекти на генералната съвкупност.  [78,362-363; 112,83-93]  

Основната формула е следната: 
където n – обем на извадката, N – обем на генералната съвкуп-

ност,   – грешка на представителността (в педагогическите изслед-
вания - 5%). 

Разчетите показват следните минимални обеми на извадката: 

 за популация от 50 единици – не по-малко от 20%; 

 за популация от 100 единици – не по-малко от 14%; 

 за популация от 150 единици – не по-малко от 11,5%; 

 за популация от 200 единици – не по-малко от 10%; 

 за популация от 500 единици – не по-малко от 8%; 

 за популация от 1000 единици – не по-малко от 4,5%; 

 за популация от 5000 единици – не по-малко от 2%. 
В педагогическите изследвания извадката се счита за малка, ако е до 30 човека, 

средна - до 100 и голяма - над 100 човека. [128]   
По разчетите на В.И.Паниото при изследване с ниво на  статистическа сигурност 

95% и грешка 5% правилно построената квотна извадка (по два критерия) с големина 

около 500 човека е представителна, независимо от големината на генералната съвкуп-
ност. [112,80-83] 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ (РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ) НА ИЗВАДКАТА. Под предс-

тавителност (representativeness) се разбира способността на извадката да отразява 
особеностите на генералната съвкупност; степента на сходство на извадката и гене-
ралната съвкупност. Тя е количествена (статистическа - зависи от отношението обем 
на извадката - обем на генералната съвкупност) и качествена. Последната се отнася 

до съответствието на структурите на извадката и генералната съвкупност. Най-висока 

N

n
1

1
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по принцип е в еднородна генерална съвкупност. Гарантира се в пълна степен единст-
вено от квотната извадка.  

Една извадка е представителна (representative sample), когато всички основни 
признаци на генералната съвкупност са представени приблизително в същата пропор-
ция или честота, с която даденият признак се среща в генералната съвкупност. 

Грешките на представителността са два вида: случайни (недостатъчно ста-
тистическо съотношение, непълен обхват на елементите на извадката и др.) и систе-
матически (неадекватност на вида  извадка на задачите на изследването, неправилен 

избор, подмяна на елементите на извадката с други - по-достъпни, ―печеливши‖). 
 
ИЗРАВНЯВАНЕ НА ГРУПИТЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО. Много често изследването 

(а експеримента почти винаги) се провежда в две или повече групи (части от извад-
ката). Съпоставката им (най-често на експерименталните и контролните) с цел разкри-
ване на влиянието на даден фактор, както и на системата от корелационни и каузални 
връзки може пълноценно да се проведе само ако в изходния момент на експеримента 
групите, в които се провежда, са идентични по показатели, т.е. те са еквивалентни 
(equivalence) - равнозначни,  съпоставими.  

Изравняването на групите е най-трудната дейност за изследователя, тъй като 
пълната еквивалентност е невъзможна. По-лесно се постига количествена и социално-
демографска еквивалентност, а много трудно - качествена. Обикновено се прави по ус-
пех, учебни възможности и т.н. 

Изравняването на групите се прави по няколко начина: 

 Изравняване по честотните разпределения в групите като цяло.   

 Сравнение по двойки елементи (хора) по значими променливи, регистрирани 
до провеждането на експерименталната операция.   

 Рандомизация - случайно разпределение на обектите по групи.  
Разпределението на обектите по групи е не само сложен технически проблем, 

но и етичен. Често се случва хора, информирани, че са останали в контролната, а не в 
експерименталната група да повлияят съществено на хода на експеримента. 

 
ПАРАМЕТРИ ЗА ЕКВИВАЛЕНТНОСТТА НА ГРУПИТЕ. Осигуряването на екви-

валентност на групите може да стане по една по-широка програма, включваща след-
ните параметри:  

(1) Биологически особености на личността - възраст, пол, темперамент, 

здравно състояние, физическо развитие.  
(2). Особености на опита - фактически знания, специални умения, навици за 

учебен труд, успеваемост. 
(3). Психически свойства на личността - интелектуално развитие, развитие на 

волевата сфера, развитие на емоционалната сфера.  
(4). Насоченост на личността - мироглед, идеали, потребности, интереси, ус-

тановки, отношение към ученето, училището, учителя, морални черти на личността, 
възпитаност, поведение, дисциплинираност.  

(5). Ефекти на социалното обкръжение - семейство, приятелски кръг, матери-
ални условия на живот.  

(6). Особености на групата - сплотеност, психически климат, колективистично 
самоопределение.  

(7). Особености на педагогическия стил на учителите и възпитателите. 
 
РАНДОМИЗАЦИЯ. Както беше посочено, осигуряването на еквивалентност на 

групите става чрез рандомизация (randomization) - процедура на отбор на признаци за 
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изследването (или групи в експеримента), когато всеки признак от някаква съвкупност 
и всяка комбинация от признаци има равни шансове за попадане в извадката. Това е 
термин, употребяван за означаване най-често на случайно вариране на факторите с 
цел да се получи равностойност като ефект, т.е. нежелателните влияния на променли-
вите се разпределят по случаен начин (с равна вероятност). Прави се с цел контрол на 
независимите променливи. За рандомизиране се прилагат всички методи за случаен 
избор, както и рандомизация чрез уравняване по двойки елементи (метод на ―близна-
ците‖). [79; 91]   

 
ГРЕШКИ НА ИЗВАДКАТА. Грешките на извадката (sampling error) се дължат на 

несъответствие между признаците на извадката и на генералната съвкупност. Могат да 
бъдат случайни и систематични. 

Случайните грешки намаляват при нарастване на обема на извадката, а систе-
матичните грешки, обратното, не намаляват. Типичните систематични грешки са: 

 Включване на достъпни обекти, в резултат на което се получава необоснова-
на екстраполация на реалния обект върху проектируемия.  

 Илюзия за постоянство – пренебрегване на групи респонденти, нямащи опре-
делено мнение при предварителните изследвания.  

 Недостатъчно обхващане на аномални и труднодостъпни единици. 

 Недостатъчно обхващане на отсъстващи в момента на сбора на данните. 

 Отказ от отговор на диагностичния инструмент, дължащ се на различни при-
чини, най-често срещащите от които са:  

 Съдържанието на въпросите или задачите, недостатъчна осведоменост на 
респондента в предмета или нежелание да говори по определени теми.  

 Недоброжелателна нагласа към изследователя или към изследванията 
изобщо. 

 Външни обстоятелства, препятстващи контакта, независимо от информира-
ността на респондента и желанието за сътрудничество. [15] 

 
ДОСТОЙНСТВА НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ПРОЦЕДУРА. Те са много: 

 По-малки разходи. 

 По-кратки времеви срокове за провеждане на изследването. 

 По-широки области на приложение, поради възможността един и същ квали-
фициран персонал да направи повече изследвания. 

 По-голяма достоверност – по-малкият обем на работа дава възможност за 
привличане на по-квалифициран персонал, по-добър контрол на процесите и 
по-прецизна обработка на данните. [84] 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. Организацията на едно изследване 

представлява комплекс от мероприятия за обезпечаването на координацията на изсле-
дователския процес чрез правилното разполагане на отделните му структурни елемен-
ти във времето и пространството. [122; 123]   

 
ЕЛЕМЕНТИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. Организацията на едно изследване включва 

следните елементи: 
(1). Подготвителен етап 
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 Разработване на проект. 

 Уточняване на процедурата. 

 Планиране - схема от действия с разпределение на времето и другите ресур-
си. 

 Организиране на полевото изследване.  

 Подготовка на изследователската група. 
(2). Оперативен сбор на данни 

 Сбор на първична информация. 

 Попълване на статистически таблици. 

 Контрол (самоконтрол).  
(3). Заключителен етап 

 Компютърна обработка на резултатите. 

 Анализ на резултатите. 

 Подготовка на научен отчет. 

 Оформяне на архива на изследването. 
 
ЛОГИЧЕСКА СХЕМА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. Логиката й е следната: при форму-

лировката на целта на изследването са уточнени неговите ресурси - време и финансо-
ви разходи. Задачата на организацията при тези условия е да се извърши планиране и 
след това да се оцени крайният резултат. 

Основното качество на организацията на изследването е реалистичността 

[79] , тъй като винаги е необходим компромис между желаното и възможното. В лите-
ратурата е описан и т.нар. “Принцип на Епщейн-Хайзенберг”, който гласи, че в науч-

ните изследвания от три параметъра: цел, време, пари, само два могат да бъдат уточ-
нени предварително и едновременно, докато за третия не може да се каже нищо опре-
делено. [155] 

 

3.3.1. РАЗРАБОТВАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ПРОЦЕДУРА 

 
ПРОЦЕДУРА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. Под процедура на изследването ще се раз-

бира последователност от всички операции, определена последователност от позна-
вателни и организационни действия и способ на организация на изследването, необхо-
дими за решаването на задачите на изследването. [30,41-81; 148,137]  Тя има страте-
гическо значение за изследването, в основата е на организацията и планирането. Това 
понятие от една страна е най-общо в методологически план, а от друга страна е спор-
но и употребата му не е повсеместна. Най-близо до смисълът, в който го приемаме е 
Д.Кацаров, който още през 40-те години на ХХ век пише за пътища на изследване. [76]  

 
ИДЕАЛНИ ПРОЦЕДУРИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. Съществуват няколко вида иде-

ални (възможни) процедури на изследването: 
 
РАЗУЗНАВАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА. Прилага се, когато няма ясна представя за 

проблема или за обекта на изследването. Целта й е формулировката на проблема и на 
хипотезите. 

 
АНАЛИТИЧНА ПРОЦЕДУРА. Прилага се при наличие на знания за обекта, поз-

воляващи да се формулират описателна хипотеза. Целта й е детайлна характеристика 
на обекта. 
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СТАТИСТИЧЕСКА ПРОЦЕДУРА. Прилага се при изследване на масови явле-

ния. Изследването се извършва при строго определени правила в извадка. Особенос-
тите му се определят от статистически съображения. 

 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПРОЦЕДУРА. Предполага изследване на каузална хипо-

теза при строго контролиране на условията. 
 
ТИПОЛОГИЧЕСКА ПРОЦЕДУРА. Предполага отделяне на определени типове 

устойчиви образувания, общности в рамките на цялото. Прилага се при изследване на 
непознати разнородни предмети и явления. Включва класифициране на обектите (так-
сометрия). Двата основни принципа са изолиране от други подобни феномени и уста-
новяване на хомогенност. Целта е изработването на таксономия (агломеративна или 
дивизивна). Групировките са на три нива: (1) черти, симптоми (2) род, вид, тип (3) се-
мейство, система.  

 
ГЕНЕТИЧНА ПРОЦЕДУРА. Предполага изследване на развитието на процеса. 

 
ПАТОЛОГИЧНА ПРОЦЕДУРА. Изследване на случаите на регрес и разложение. 

 
КАЗУИСТИЧНА (МОНОГРАФИЧНА) ПРОЦЕДУРА. Предполага изучаване на 

единични случаи - цялостно описание на отделни обекти (case study). Отборът им се 
прави или на основата на теоретични съображения, или с методически цели. И в двата 
случая не се преследва количествена, а качествена представителност. [17; 236]   

 
СРАВНИТЕЛНА (КОМПАРАТИВНА) ПРОЦЕДУРА. Предполага сравнение на 

основата на търсенето на сходство и различие по някакъв съществен признак. 
 
ЛОНГИТЮДИНАЛНА (LONGITUDINALE, ДИАХРОННА) ПРОЦЕДУРА. Предпо-

лага изучаването на едни и същи обекти продължително време по една и съща мето-
дика. Не дава възможност за масови изследвания.  

 
ПАНЕЛНА (PANEL) ПРОЦЕДУРА. Изследване, в което се се провеждат серия 

измервания в разни времеви моменти на една и съща група, без да се провежда пос-
тоянно наблюдение както при лонгитюдиналните изследвания.  

 
СРЕЗОВА (TRANSVERSALE, СИНХРОННА) ПРОЦЕДУРА. Предполага ―снимка‖ 

на явлението, фиксиране на качествените и количествените му характеристики в един 
времеви момент (демоскопия). Използва се за сондаж на мнения.  

 
КРЪСТОСАНА (CROSS-SECTIONAL) ПРОЦЕДУРА. При нея се сравняват ед-

новременно получени данни от различни случаи. 
 
КОМПЛЕКСНА ПРОЦЕДУРА. Насочена е към построяването на такъв изследо-

вателски цикъл, в който се отчита целостността на изследваните обекти и явления, от-
делните страни на които се изследват със средствата на различни науки. 

 
РЕАЛНА ПРОЦЕДУРА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. Както вече посочихме, това са 

идеални процедури. Реалното изследване може да следва една от тях или едновре-
менно повече, в зависимост от конкретните цели и задачи. На тях основа се съставя 
реалната процедура на изследването. 
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3.3.2. ПЛАНИРАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 
СЪЩНОСТ НА ПЛАНИРАНЕТО. Планирането е мисловна подготовка на бъде-

щата дейност, набелязване на пътя, маршрута, по който се постига целта. Планиране-
то позволява да се оценят различните пътища преди началото на действието, дава 
увереност в работата, макар да не гарантира, че избраните средства и пътища са най-
добрите. 

 
ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА ПЛАНИРАНЕТО. Върху процеса на планиране влия-

ят някои фактори:  

 Естествената последователност на работите - някои работи зависят една от 
друга - успешният край на едната е предпоставка за началото на другата. 

 Съвместимостта на работите - някои работи за икономия на време могат да 
се извършват паралелно - например изследването на литературата и на пе-
дагогическия опит. 

 Ориентацията на изпълнителите - работите, изискващи специална квалифи-
кация, трябва да се изпълняват с отчитане на интересите на изпълнителите. 

 Влияние на ресурсите - време, пари, работна сила. 

 Влияние на специално оборудване, техника, природни условия. 

 Влияние на някои личности - научен ръководител, началник, семейство и т.н. 
Трябва да се обезпечи тяхното съгласие и поддръжка. 

 Особени събития - доклади, събрания, празници, болести и т.н., които могат 
да отклонят от целта. [106] 

 
ПРИНЦИПИ НА ПЛАНИРАНЕ. При планирането трябва да се спазват някои от-

правни точки:  

 първо се планира цялото, а след това подробностите;  

 отделните фази на плана трябва да се проникват взаимно;  

 да се избягва сложността, планът да е разбираем;  

 времето да се дели на необходимо и желано, като винаги се предвижда вре-
ме за разтоварване. Необходимостта работата да се завърши до определен 
срок е силен мотив, който не бива да се пренебрегва. 

 
ВИДОВЕ ПЛАНОВЕ. Планирането на едно изследване включва разработването 

на следните видове планове:  

 изследователски план -  план за изследователския процес  - извадка и групи, 

вид на експеримента (наблюдението  и др.), класифициране на променли-
вите;  

 структурен план - представлява описание на етапите, през които ще мине 

работата по едно изследване - разчленени и съдържателно определени спо-
ред спецификата му и оформени като едно прегледно цяло;  

 календарен план - план на времето, система от изисквания към календарните 
срокове на работа;  

 бюджет - включва определянето на потребностите и разпределението на ре-
сурсите, необходими за достигането на целта - работна сила, материали, съ-
оръжения, оборудване, финансови средства. 

 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПЛАН. Основно място в диагностичния процес заема из-

следователският план - обоснован избор на оптимална структура на изследовател-
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ския процес, даваща възможност за достатъчна обективност и надеждност. Много чес-
то това се прави аматьорски, примитивно и необосновано, ако изобщо се прави. Оттам 
и качествата на информацията, получена от такива изследвания, са съмнителни. 

Под изследователски план се разбира разработването на схема на участъците 
на приложение на изследователските събития, спецификата на отделните участъци, 
правилата за работа по тях, видовете и начина на измерване на всеки етап. 

Към принципите за избор на изследователски план се отнасят: пригодност, 
осъществимост, точност, икономическа ефективност. 

 
ЕТАПИ ПРИ ПЛАНИРАНЕТО НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. Планирането на изследва-

нето включва: 
(1). Постановка на задачата. 
(2). Избор на независими и зависими променливи (променян от експериментато-

ра фактор и отклик). 
(3). Избор на нива (категории) на тези променливи. 
(4). Избор на нерелевантни фактори. 
(5). Разработване на изследователски план - едномерен и многомерен (според 

броя на зависимите и независимите променливи). 
(6). Уточняване на обема на извадката и необходимото число наблюдения (брой 

групи).  
(7). Формиране на групи. Осигуряване на еквивалентност на групите (в някаква 

степен). 
(8). Разработване на модел за статистически анализ. 
 
ТЕОРИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТА. В литературата са описани де-

сетки изследователски планове, всеки от които се прилага в определен случай. Тук ще 
разгледаме основните групи планове, без да имаме възможност за задълбочаване. 
Подробно изложение може да се намери в книгите на Н.Джонсън и Ф.Лион [49], Дж. 
Глас и Дж.Стенли [37], Д.Кемпбъл [91], Ж.Де Ландшер [198], Х. Бенеш [176], Х. и 
А.Блелък [179]  и др. 

 
СИМВОЛИКА. Ще бъде използвана следната символика:  

Х - изследователско (опитно) събитие (независима главна променлива). Лип-
сата на Х означава, че групата е контролна (control group) – лица, участващи в експе-
римента и намиращи се извън действието на независимата променлива.  

И - измерване на зависимата променлива, като с индекс се посочва поредност-
та му 

Ир - предварително измерване (констатиращ етап на експеримента, ―пре-тест‖)  
Ик - заключително измерване (заключителен етап на експеримента, ―пост-тест‖). 
А...Z - групите за изследването, като символите на един ред се отнасят до една 

група. Направлението ляво-дясно означава времева последователност, а ако символи-
те са един под друг, това значи едновременност (в различните групи).  

Е - достатъчна еквивалентност на групите (еднотипни изходни параметри или 

рандомизация - лотарийно разположение на елементите по различни групи).  
 
ПАРАМЕТРИ НА ПЛАНА. Всеки изследователски план може да се опише (фор-

мула на качествата) с помощта на 7 дихотомични критерия: 
1. М-критерий - възможност за едновременно манипулиране (вариране) на про-

менливите в рамките на едно изследване. М заема стойности 1 или к в зависимост от 

това, дали варира една или повече от една променлива. При квазиексперимента М мо-
же да заема само една стойност: -1. 
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2. W-критерий - възможности за въвеждане на различни стойности на главните 
независими променливи в рамките на едно изследване. Заема стойности 2 или м в за-

висимост от това, дали се въвеждат 2 или повече стойности. 
3. К-критерий - възможност за контрол на влиянието на измерването върху изс-

ледването. Означава се с + или - (да, не). 
4. Р-критерий - техника на подбора на елементите: ―а‖ - арбитражен способ, ―р‖ 

- рандомизация (лотариен способ). 
5. Z-критерий - подобласти на стойностите на променливите, включени в изс-

ледването: ―c‖ - случайни, ―т‖ - типови (репрезентативни). Комбинацията Р-Z дава ниво-
то на репрезентативност: рт, рс, ат, ас. 

6. Т-критерий - тип на статистическия тест, прилаган за тестиране на хипотеза-
та на изследването: ―п‖ - параметричен, ―нп‖ - непараметричен. 

7. S-критерий - степен на анализа: ―ч‖ - частичен (дихотомичен), ―ц‖ - цялостен 

(многостойностен). 
 
ВАЛИДНОСТ НА ПЛАНА. Към параметрите на изследователския план се отна-

сят и факторите, застрашаващи вътрешната и външната валидност на изследването. 
Понятието вътрешна валидност показва действително ли точно това експериментално 
събитие е източник на измененията, а външната валидност е аналог на репрезентатив-
ността - граници на обобщението. Д.Кемпбъл посочва редица фактори. 

 
ДЕТЕРМИНАНТИ НА ВЪТРЕШНАТА ВАЛИДНОСТ НА ПЛАНА. За вътрешна 

валидност: 
1. Фонът - събитията, случващи се между двете измервания, паралелно с екс-

перименталното въздействие. 
2. Естественото развитие - измененията, предизвикани само от течението на 

времето, несвързани с конкретни събития - например съзряване, глад и пр. 
3. Ефектът на тестирането - влиянието на първото върху второто тестиране. 
4. Инструментална погрешност - нестабилност на измерването. 
5. Статистическа регресия - получава се, когато групите се отбират на осно-

вата на крайни критерии и оценки. 
6. Състав на групата - нееквивалентност на двете групи. 
7. Отсев - неравномерно отпадане на елементи от двете групи. 
8. Взаимодействие на състава на групата с естественото развитие и с други 

фактори. 
 
ДЕТЕРМИНАНТИ НА ВЪНШНАТА ВАЛИДНОСТ НА ПЛАНА.  

9. Взаимодействие на тестирането и експерименталното събитие. 
10. Взаимодействие на състава на групата и експерименталното събитие. 
11. Реакция на изследваните към експеримента. 
Знаците, използвани при източниците на невалидност, имат следните значения:   
- = безусловна слабост на плана; 
+ = факторът е под контрол; 
? = възможност за усложнения; 
и = ирелевантност (невъзможност за отделяне на фактора). 

 
Разработени са изследователски планове за една и повече променливи, които 

се контролират от изследователя. Ще представим първо тези с една променлива. 
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3.3.2.1. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПЛАНОВЕ С ЕДНА ПРОМЕНЛИВА  

 
КАТЕГОРИИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПЛАНОВЕ. Съществуват две глобални ка-

тегории експериментални планове: 
Истински експериментални планове - включват повече от една преднамерено 

създадена група, измерване на резултатите и рандомизирано (случайно) назначение 
на променливите. В променливите не се включват такива като пол и етничност, тъй 
като не могат да се манипулират преднамерено.  

Квази-експериментални планове - най-често не са свързани с рандомизирано 

назначение на променливите поради невъзможност или неудобство. [206]  
 
 

3.3.2.1.1. ДОЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПЛАНОВЕ С ЕДНА ПРОМЕНЛИВА  
 
СЪЩНОСТ. Това са планове, които не са експериментални в истинския смисъл 

на думата. Липсва базата за сравнение - еквивалетността, постигана чрез рандомиза-
ция. Такива изследвания са с научна ценност дотолкова, доколкото служат за изпроб-
ване на някаква идея и се прилагат най-често при опитната работа на учителите. На 
такава основа е некоректно да се говори за научен резултат. Доексперименталните 
планове са: 

 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕДИНИЧЕН СЛУЧАЙ. Качества: M(-1); W(1); K(+); P(p,a); 

Z(т,с); Т(п); S(ч); 1(-);   2(-); 3(и); 4(и); 5(и); 6(-); 7(-); 8(-); 9(и); 10(и); 11(и). 
 

Х ИК 

 
ПЛАН С ПРЕДВАРИТЕЛНО И ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ТЕСТИРАНE НА ЕДНА ГРУ-

ПА. Качества: M(-1); W(1); K(-); P(и); Z(и); Т(и); S(и); 1(-);   2(-); 3(-); 4(-); 5(?); 6(+); 7(+); 

8(-); 9(-); 10(-); 11(+). 
 

ИР Х ИК 

 
СРАВНЕНИЕ НА СТАТИЧНИ ГРУПИ (ПРОСТ ОПИТ). Качества: M(-1); W(2); 

K(+); P(a); Z(т,с); Т(п); S(ч); 1(+); 2(?); 3(+); 4(+); 5(+); 6(-); 7(-); 8(-); 9(и); 10(-); 11(и). 
 

Х И1К 

 И2К 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА. При тези планове не могат да се контролират ефектите от 

естественото развитие на обектите (хората), от състава на групата, отсева от групата, 
взаимодействието с други фактори. Само при третия план се контролират ефектите, 
причинени от фона, тестирането, инструменталната погрешност (ниска обективност и 
надеждност на методите), статистическата регресия към средното (висока вероятност 
от грешка при измерванията, които са много различни от средното). 
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3.3.2.1.2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПЛАНОВЕ С ЕДНА ПРОМЕНЛИВА  

 
СЪЩНОСТ. Тези планове са фундаментът на съвременната наука. Само спаз-

ването на условията им гарантира достоверен научен резултат. Основата на всички е 
групирането на изследваните обекти в еквивалентни групи (класове), като в качеството 
на контролна група могат да се взимат данни от методики, които са нормирани за оп-
ределена популация.  

Особен случай представляват плановете, в които варира само една променлива 
и присъства в експерименталната, а не присъства в контролната група. Такъв план се 
нарича двустойностен (дихотомичен), „нула-единичен‖ или план „всичко или нищо‖ (all-
or-nothing-type). Същинските експериментални планове са два типа. 

 
ОСНОВЕН ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ПЛАН С ДВЕ ГРУПИ. Качества: M(-1); W(2); 

K(-); P(p); Z(т); Т(п); S(ч); 1(+); 2(+); 3(+); 4(+); 5(+); 6(+); 7(+); 8(+); 9(-); 10(?); 11(?). 
 

ЕГ: Р И1Р Х И1К 
КГ: Р И2Р  И2К 

 
Планът е универсален и може да се прилага във всички случаи. Ефектът от екс-

перимента се доказва чрез сравнение на резултатите на експерименталната и конт-
ролната група (ЕГ и КГ) по два начина:  

Ако И1к>И2к; И1к>И1к; И1р= И2р 
Ако (И1к - И1р)>(И2к - И2р) 
 
ПЛАН НА СОЛОМОН ЗА ЧЕТИРИ ГРУПИ. Качества: M(1); W(2); K(+); P(и); Z(и); 

Т(и); S(и); 1(+);2(+); 3(+); 4(+); 5(+); 6(+); 7(+); 8(+); 9(и); 10(+); 11(?).  
 

A: Р И1Р Х И1К 
B: P И2Р  И2К 
C: P  Х И3К 
D: Р   И4К 

 
Съвършен план, даващ възможност за доказване на експерименталния ефект 

(И1к>И1р; И1к>И2к; И3к>И4к; И3к>И2р( за анализ на естественото развитие (И2к>И2р), 
ефекта от пре-тестирането ((И1к+И2к)>(И3к+И4к). 

 
ПЛАН С КОНТРОЛНА ГРУПА И ТЕСТИРАНЕ САМО СЛЕД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. 

Качества: M(1); W(2); K(+); P(a); Z(с); Т(п); S(ч); 1(+);2(+); 3(+); 4(+); 5(+); 6(+); 7(+); 8(+); 
9(и); 10(+); 11(?). 

 

ЕГ: Р Х И1К 
КГ: Р  И2К 

 
Прилага се при малки деца, при експериментиране с ново учебно съдържание, 

при деликатни, интимни теми. Условие за успешност е еквивалентност на групите (най-
често чрез тестове за интелигентност). Доказва се ако И1к>И2к. 
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3.3.2.1.3. КВАЗИЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПЛАНОВЕ С ЕДНА ПРОМЕНЛИВА  
 
СЪЩНОСТ. Обосновани и въведени в практиката от Д.Кемпбъл. Отнасят се за 

случаите, в които не може да се приложат истинските експериментални планове - лип-
сва възможност за рандомизация (малко училище, малко класове и т.н.) По своите поз-
навателни и доказателствени възможности отстъпват на истинските, но при правилно 
построена процедура и организация ги доближават по ефективност. 

 
ПЛАН С НЕЕКВИВАЛЕНТНА КОНТРОЛНА ГРУПА. Качества: M(-1); W(2); K(-); 

P(p,a); Z(т,с); Т(п); S(ч); 1(+);2(+); 3(+); 4(+); 5(?); 6(+); 7(+); 8(-); 9(-); 10(?); 11(?).  Прила-
га се при невъзможност да се реализира план с еквивалентни групи. Изводите на него-
ва основа са с по-малка валидност. 

 

A: И1Р Х И1К 
B: И2Р  И2К 

 
ПЛАН С ВРЕМЕВИ СЕРИИ. Качества: M(-1); W(1); K(+); P(и); Z(и); Т(и); S(и); 1(-

);2(+); 3(+); 4(?); 5(+); 6(+); 7(+); 8(+); 9(-); 10(?); 11(?). Включва серия от периодични из-
мервания преди и след експерименталното събитие. Според резултатите И1р - И3р се 
предвижда развитието на резултатите И1к - И2к и т.н. Ако тези предвиждания не се 
потвърдят след въвеждане на експерименталното събитие Х, налице е ефект от него. 
Прилага се анализ на тренда. 

 

И1Р И2Р И3Р Х И1К И2К И3К 

 
ПЛАН С МНОЖЕСТВЕНИ СЕРИИ ИЗМЕРВАНИЯ. Качества: M(-1); W(2); K(+); 

P(и); Z(и); Т(и); S(и); 1(+);2(+); 3(+); 4(+); 5(+); 6(+); 7(+); 8(+); 9(-); 10(-); 11(?). Представ-
лява усъвършенстван вариант на предходния план. Провежда се с две групи. 

 

A: И1Р И2Р И3Р Х И1К И2К И3К 
B: И’1Р И’2Р И’3Р  И’1К И’2К И’3К 

 
 
ПЛАН С ПРЕДВАРИТЕЛНО И ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ТЕСТИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ 

ГРУПИ. Качества: M(1); W(2); K(+); P(и); Z(и); Т(и); S(и); 1(-);2(-); 3(+); 4(?); 5(?); 6(?); 7(-

); 8(-); 9(+); 10(+); 11(+). Едната група се тестира преди, а другата - след експеримен-
талното събитие. При рандомизация по двойки може да се приложи само за един клас. 

 

A: Р И1Р Х  
B: P  Х И2К 

 
ПЛАН С КОНТРОЛНИ ИЗВАДКИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО И ЗАКЛЮЧИТЕЛНО 

ТЕСТИРАНЕ. Качества: M(1); W(2); K(+); P(и); Z(и); Т(и); S(и); 1(+);2(+); 3(+); 4(+); 5(+); 

6(+); 7(+); 8(-); 9(+); 10(+); 11(+). Всяка от частите може да се умножи неколкократно при 
запазена рандомизация на няколко нива. Постига се ефективност на истински експери-
ментален план. 

 

ЕГ: Р И1Р Х  
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ЕГ: P  Х И2К 
КГ: P И2Р   
КГ: Р   И4К 

 
ОТРЯЗЪЧЕН (СРЕЗОВ) ПЛАН. Качества: M(-1); W(2); K(+); P(и); Z(и); Т(и); S(и); 

1(-); 2(-); 3(+); 4(+); 5(+); 6(+); 7(+); 8(-); 9(+); 10(+); 11(+). Прилага се най-често с цел да 
се регистрира генетичен ефект. Доказателство са зависимостите: И1к=И2р; И2к>И2р; 
И2к=И3р; И3к>И3р . 

 

X И1К     

 И2Р X И2К   

   И3Р X И3К 

 
ТРИГРУПОВ ПЛАН С ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ГРУПИ. Качества: M(1); 

W(2); K(2); P(и); Z(и); Т(и); S(и); 1(-); 2(+); 3(+); 4(?); 5(+); 6(+); 7(-); 8(?); 9(+); 10(+); 11(+). 
 

Р И1Р    

P  И2Р   

P   Х И3К 

 
КОРЕЛАЦИОННИ ПЛАНОВЕ И ПЛАНОВЕ “EX-POST-FACTO”. Експериментът 

―екс-пост-факто‖ е опит по налични събития или факти да се прави извод за техните 
причини. Строго погледнато, това не е експеримент в истинския смисъл на думата, тъй 
като вариацията не е предизвикана от изследователя. 

 
ПАНЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ. Повторение на изследването със същите лица и по 

същата методика след значителен времев интервал. Експерименталното събитие се 
вклинява между двете вълни. 

 
РЕТРОСПЕКТИВНО ТЕСТИРАНЕ. Прилага се, когато е необходимо да се изс-

ледва корелацията преди-след Х. При заключителното тестиране се припомня нагла-
сата в началото. 

 

 И2К Х И1К  

     

     

 
АНАЛИЗ POST FACTUM. Рандомизацията се прави след експерименталното 

събитие, но на основата на данни за състоянието преди него. Прилага се, ако се изуча-
ва връзката на някое условие с причина, действала в миналото. 

 

3.3.2.2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПЛАНОВЕ С ДВЕ И ПОВЕЧЕ ПРОМЕНЛИВИ 

 
БАЛАНСИРАНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПЛАНОВЕ. Имат за идея във всеки блок 

да се съдържа всяко ниво на изследваните фактори или някакво подмножество от ни-
ва. Работи се едновременно с няколко групи в различни ситуации. Прилагат се при две 
и повече степени на Х (частен случай: Х и отсъствие - т.н. ―кръстосан‖ план, cross-over-
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design). Във всяка серия групите сменят местата си на контролна и експериментална. 
Разработени са варианти с и без рандомизация, в различни варианти  - от 2Х2  (2 фак-
тора, две степени на проявление) до 11Х11 и др. 

Известни са няколко разновидности: 
 
РАНДОМИЗИРАН ПЪЛНОБЛОЧЕН ПЛАН. Идеята е във всеки блок да се съ-

държа всяко ниво от разглеждания фактор.  
 

БЛОК 1 2 3 

НИВА 

D A C 

B C A 

A B D 

C D B 

 
СИМЕТРИЧЕН БАЛАНСИРАН РЕДУЦИРАН ПЛАН (SBIB-ПЛАН). Във всеки 

блок се съдържат част от нивата на основния фактор - 2 от 3; 3 от 4; 2 от 4 и т.н.: 
 
 
 

БЛОК 1 2 3  БЛОК 1 2 3 4  БЛОК 1 2 3 4 5 6 

НИВА 

A A   

НИВА 

A A A   

НИВА 

A    A A 

B  B  B B  B  B B  B   

    C  C C   C C  C  

 C C   D D D    D D  D 

 
 
БАЛАНСИРАН РЕДУЦИРАН ПЛАН (ВIВ-ПЛАН).  

 

БЛОК 1 2 3 4 

НИВА 

B A C B 

A B A D 

C D D C 

 
ПЛАНОВЕ “ЛАТИНСКИ КВАДРАТ” (ПЪЛЕН И С ФИКТИВНИ НИВА). Насочени 

са към намаляване на обема на изследването. Включени са само част от възможните 
комбинации на нивата на факторите. Например при 3 фактора с по 4 нива вместо 64 
(n

3 
)  се използват само 16  (n

2
) комбинации. При латинските квадрати с фиктивни нива 

един от факторите се повтаря - най-интересния за изследователя. В ляво е пълният, а 
в дясно - латински квадрат с фиктивни нива. 

 

НИВА 1 2 3 4  НИВА 1 2 3 4 

1 A B C D  1 A B C A 

2 D A B C  2 A A B C 

3 C D A B  3 C A A B 

4 B C D A  4 B C A A 

 
ГРЪКО-ЛАТИНСКИ КВАДРАТИ. При необходимост да се изследва още един 

фактор симетрично с останалите. Получава се чрез налагане на още един латински 
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квадрат върху първия. Обикновено вторият се означава с гръцки букви. Например, ва-
рианти: 

 

НИВА 1 2 3  НИВА 1 2 3 4 

1 A B C  1 A D B C 

2 C A B  2 B C A D 

3 B C A  3 C B D A 

     4 D A C B 

 
КВАДРАТИ НА ЮДЕН. Прилагат се когато не е възможно да се приложи ла-

тински квадрат. По същество са редуцирани латински квадрати. Напр квадрат 3Х7. 
 

НИВА 1 2 3 4 5 6 7 

1 G A B C D E F 

2 A B C D E F G 

3 C D E F G A B 

 
ДРУГИ ВИДОВЕ. Има няколко подхода: троянски квадрат - модифициран ла-

тински квадрат; пълни йерархически планове - всеки фактор е вложен в предидущия; 
планове с пълна кръстосана класификация; смесени планове. 

 
ФАКТОРИАЛНИ ПЛАНОВЕ. Представляват комбинации на вариращи фактори. 
Изследователски план по алгоритъма на Йетс - пълно рандомизиран или 

пълно рандомизиран по блокове. Представлява комбинация от всички вариращи двой-
ки фактори. Хипотезата се доказва, ако при вариационния анализ се докаже същест-
веното статистическо влияние на единия фактор върху другия. 

Редуцирани факториални планове по алгоритъма на Йетс. Идеята на Йетс е 
да се работи с толкова групи, колкото възможни съчетания има между факторите (по 
принципа на вариацията). Например при 4 фактора (А,В,С,D) се получава следната 
схема група-фактор. 

  

група N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

фактор A B C D AB AC BC AD BD CD ABC ABD ACD BCD ABCD 

 

3.3.2.3. ПЛАНОВЕ ЗА ПАСИВНО ОБСЕРВАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ  

 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПЛАНОВЕ И ПЛАНОВЕ ЗА ПАСИВНО ОБСЕРВАЦИОН-

НО ИЗСЛЕДВАНЕ. Изследователските планове в педагогиката са  два широки класа.  

 Експерименталните планове предполагат систематично въвеждане или изк-

лючване на въздействащи на изследваните променливи или от самия експе-
риментатор, или от естествено формиращите се условия. След това по зна-
чими променливи се прави сравнения между групите изследвани, които са и 
не са подлагани на въздействие. 

 Плановете за пасивно обсервационно изследване предполагат, че изследо-

вателят просто наблюдава лицата в разнообразни естествени условия и ре-
гистрира показателите (или статуса) на всеки изследван по ред променливи. 
Впоследствие се установява взаимовръзката между тези показатели и ста-
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тусни състояния за условията, в които са се провеждали наблюденията. Изс-
ледователят не прави опити да въвежда условия или да осъществява систе-
матични изменения.  

 
ОСОБЕНОСТИ. Този тип планове включват вътрешни променливи от рода на 

социоикономически статус, средни оценки за успеваемост, ниво на интелекта и др., 
които е невъзможно да бъдат манипулирани. Причинно-следствените връзки практи-
чески не подлежат на определение. Анализът на резултатите става от гл. точка на 
оценката на корелацията между променливите. Трудно става разделянето на промен-
ливите, отнасящи се към въздействието или условията от критериалните променливи. 
Много често всички наблюдения се провеждат в един времеви момент. 

 
КОЛИЧЕСТВЕН ОПИСАТЕЛЕН ПЛАН. Наблюденията се правят обикновено в 

един и същ времеви момент върху група. Всички наблюдения се изразяват в количест-
вена форма. Основен аналитически подход е корелационният анализ.  

 
КАЧЕСТВЕН ОПИСАТЕЛЕН ПЛАН. Към тази категория се отнасят най-вече  те-

оретическите изследвания, които имат за цел търсенето на нови променливи и нови 
взаимовръзки след старите такива. Данните обикновено се представят във формата на  
подробни наративни отчети и впоследствие се подлагат на експертна оценка. 

 

3.3.2.4. ПЛАНОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕДИНИЧЕН ОБЕКТ  

 
СЪЩНОСТ. Плановете за изследване на единичен обект (single-subject research 

designs) предполагат изучаване на един обект непрекъснато или периодически в тече-
ние на установено време. Обектът може да е отделно животно, човек или система, 
организация. Прилагат се в ситуации, в които е по-разумно, удобно, етично и/или евти-
но да се изучи щателно един обект, отколкото голяма извадка.  

 
КОРЕЛАЦИОННИ ПЛАНОВЕ. Корелационните планове с един обект изискват 

формирането на съвкупност показатели, получени в течение на определено време 
(времеви ред) по изучавана зависима променлива и паралелно: или серии показатели 
по други променливи, получени в същите времеви точки (съпътстващ ред), или регист-
рация на събития, случващи се в границите на времевия ред.  

Цел на анализа е да се определи, свързани ли са измененията във времевия 
ред на зависимата променлива с измененията в съпътстващия ред или със регистри-
раните събития (визуален или статистически анализ), За разлика от експериментални-
те планове, независимата променлива не се манипулира.  

 
КВАЗИЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ПЛАН. План по схемата базис-вмешателство (БВ). 

Планът има два етапа: определяне на базиса или фона (характеристики на поведение-
то до вмешателството) и експериментално вмешателство и продължение на сбора на 
данни. 

 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПЛАНОВЕ. Достоверността на изводите и много по-

висока. 

 БВБ-план. План по схемата базис-вмешателство-базис. 
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 БВБВ-план по схемата базис-вмешателство-базис-вмешателство. Нарича се 

„реверсивен‖ ("reversal"), тъй като вмешателството се променя към по-
подходящо или изобщо се отменя. 

 Планове с множествен базис. По същество е съвкупност от квазиекспери-

ментални планове. Събират се данни за два или повече базисни нива (вре-
меви редове) и се прави вмешателство на първо ниво (времеви ред). Ако се 
окаже, че се получава ефект в него, но не и в другите базисни нива,  вмеша-
телството се пренася на втория ред, след това на третия и т.н. – на вмеша-
телство се подлагат всички, но не едновременно. Видове: разни видове пове-
дение (зависими променливи) у един обект в една ситуация; един вид 
поведение у един обект в разни ситуации и един вид поведение у няколко 
обекта в една ситуация.  

 План с редуващи се въздействия. Така се изучават диференциалните 

ефекти от два или повече фактори. През първия етап се събират данни за 
получаване на множествен базис по една зависима променлива чрез повтор-
ни наблюдения (измерване) на поведението на един обект в две или няколко 
ситуации. През втория етап, едно въздействие се осъществява в първата си-
туация, а друго - във втората ситуация. Във всяка ситуация въздействията се  
редуват в случаен ред във времето. Ако още на този етап едно от въздейст-
вията се определи като най-ефективно, на третия етап само това въздейст-
вие може да се приложи във всички ситуации, за да се потвърди неговият 
главен ефект.  

 

3.3.3. КОНТРОЛ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОЦЕС 

 
ПЛАНИРАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ. Без контрол и самоконтрол трудно може да се 

завърши една работа в определения срок и при определените ресурси. затова е необ-
ходимо да се планират 3-4 проверки (примерно на около 25% от времето) и да се нап-
рави отчет (самоотчет) за това, дали се спазват графикът и бюджетът на времето. 
Трябва да се предвиди и проверка откъм съдържателната страна на изследването - 
дали се прави точно това, което трябва. 

Когато изследователят не работи самостоятелно, планът за проверката трябва 
да е свързан с научния ръководител или работодателя и да се контролира от него. 

 

3.4. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 
РОЛЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ТРУДА НА УЧЕНИЯ. Умственият труд винаги, 

независимо от неговата форма, е свързан с търсенето на информация. Умението да се 
открие и използва необходимата информация е алфата и омегата на изследователс-
кия труд, условие за качество и продуктивност. С тази дейност авторът е зает през ця-
лото време, като най-интензивно е то през етапа на формирането на концепцията. 

 
ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. Търсенето на информация за изследването за-

виси от някои предпоставки: обективни - обем, вид, трудност на изследването, време, 
достъп до източници и т.н. и субективни: способности, равнище на знания и опит и пр. 

Търсенето на информация се основава на следните принципи:  

 да е целенасочено и системно;  
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 да се поставя винаги на преден план бързината на получаване на информа-
ция;  

 да се използват информационните услуги на библиотеките и най-важното –  

 да започва, да се съпровожда и да завършва с питане! 
Типична грешка е, че авторът се опитва да обхване цялата световна информа-

ция. Това е непосилно и практически невъзможно. Това е и опасно - информацията за 
чуждата работа поглъща времето и силите, подтиска собственото творчество. Ситу-
ацията се описва като "вектор на инерцията". 

Информационното осигуряване на изследването има две съдържателни страни 
- проучване на литературата и на педагогическата практика. 

 

3.4.1. ПРОУЧВАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ 

 
ВИДОВЕ ДОКУМЕНТАЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ. Съществуват 

множество документални източници на информация: 
Първични: публикувани (непериодични и периодични) и непубликувани (отчети, 

дисертации, дипломни работи, ръкописи и др.); 
Вторични: информационни издания (реферативни журнали, сигнална информа-

ция, експрес-информация, обзори), справочна литература (енциклопедии, справочни-
ци, речници), каталози (азбучен, систематичен, предметен), картотеки, библиографски 
указатели.

 
[160] 

 
АЛГОРИТЪМ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. Самият алгоритъм за търсе-

не на информация, заложена в литературните източници, включва: 
1. Определяне на обема и характера на литературата. 
1.1. Определяне на кръга от интересуващи ни книги - програмни и нормативни, 

фундаментални, публикации в текущия печат, научно-популярна литература, художес-
твена литература. 

1.2. Определяне на хронологичния обем - най-нова литература, за определен 
исторически етап или за произволен етап. 

1.3. Определяне на географския и езиковия обхват - българска или българска и 
руска, или на друг език. 

1.4. Определяне на вида на библиографията - кратка (основната и най-новата 
литература) или разширена. 

2. Съставяне на библиографската справка. 
2.1. Получаване на изходните данни: проучване на библиографията в специал-

ната литература и в личната библиотека, работа с каталозите в достъпните библиоте-
ки. 

2.2. Уточняване и допълване на библиографията чрез вторични източници. 
3. Търсене и преглед на литературата. Картотекиране. 
 
ЧЕТЕНЕ НА НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА. Четенето на научна литература се отлича-

ва от четенето, извършвано за удоволствие. Това е вид труд за учения. При него има 
определена последователност: 

Предварително (бързо, класифициращо) четене. Има за цел определянето на 
ценността на публикацията. Включва запознаване с автор, заглавие, време на издава-
не, анотация, увод, съдържание, заключение. Взема се решение, дали ще се продължи 
с четенето и какви бележки ще се правят. 
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Курсорно (бегло, подборно) четене. Преглежда се текстът и се отбелязват ин-
тересните и важни неща - понятия, определения, правила, факти и т.н., които при пов-
торно четене се подлагат на анализ. Съществуват различни техники на четене - верти-
кално преглеждане, „слалом", „бомбонен метод". [16] 

Основно (проучвателно) четене. Усвояване на текста, осмисляне на авторова-
та позиция и логика. 

Същественото, което трябва да се запомни, е, че всички източници се четат 
класифициращо, много от тях - курсорно и малко - основно. Това правило е едно 

от главните за учения. То произтича от умението му да оцени литературата. Второто 
правило е да се чете целенасочено, с ползване на справочния апарат и третото - да се 
фиксира всичко полезно. 

 
ВОДЕНЕ НА ЗАПИСКИ ПО ПРОЧЕТЕНОТО. Записките разтоварват паметта и 

документират прочетеното. Без воденето им, класификацията и работата върху тях на-
учният процес е неефективен и в съвременни условия трудно въобразим. 

 
 ВИДОВЕ ЗАПИСКИ. Записките могат да бъдат няколко вида:  

 неаналитични - библиографско описание на обработена книга; извадки; спи-

сък на страниците (фрагментите) подлежащи на копиране; коментари и над-
писи върху текстове от личната библиотека; списък на страниците, съдържа-
щи определени материали и др. и  

 аналитични - оценъчни записки, план, тезиси, конспект (обикновен тестов, 

формализиран, въпросно-отговорен, графически, тематичен, план-конспект, 
хронологичен и т.н.), речник на термините и понятията и др. 

 
ПРАВИЛА ЗА ВОДЕНЕ НА ЗАПИСКИ. Съществуват редица правила за водене 

на записки:
 
  

 да се водят записки за всеки прочетен източник;  

 да се водят записки в момента на четенето;  

 винаги да се отбелязва източникът и датата;  

 да се записват всички свои мисли, възникнали при четенето;  

 записът да е лаконичен, чрез съкращения, символи, сигли;  

 записките да са структурирани и прегледни, да са отделени заглавията, точ-
ките, смислоносещите думи;  

 да се ползват само един-два формата на листовете; всеки фрагмент да е на 
самостоятелен лист;  

 записките да са възможно най-стандартизирани;  

 да не се съхраняват много писмени материали, периодично да се изчистват 
непотребните записки. [16; 160] 

 
ПОДРЕЖДАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЗАПИСКИТЕ. Записките трябва да се ре-

гистрират, подредят и съхраняват. За това има много начини. Най-популярни са сто-
ящите (класьори, картотека) и лежащи системи (папки, пликове, кутии). При всички слу-
чаи, обаче, материалите трябва да бъдат групирани тематично по отделните съдържа-
телни и процедурни моменти на изследването. 

 
МЕТААНАЛИЗЪТ В ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Педагогическите 

изследвания често водят до противоречиви резултати. Различията по отношение на 
параметри, методи за събиране на информация и след това за обработката й правят 
резултатите трудно сравними. 
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Метаанализът е съвкупност от техники за съпоставяне на резултатите от науч-
ните изследвания и привеждане на резултатите от различните изследвания в общи 
показатели и за статистическо изучаване на отношенията между характеристиките на 
анализа и изводите. 

 
СЪЩНОСТ НА МЕТААНАЛИЗА. За пръв път терминът „мета-анализ" (meta-

analysis) е употребен от Ген Глас (G. Glass) в 1976 г. по-скоро като методология, а не 
като статистическа техника, за да означи систематическото проучване на литература-
та, което трябва да се прави по строги правила, както и самото изследване. Идеята е 
да се интерпретират резултатите от частните изследвания в контекст, частично опре-
делян от характеристиките на анализа и частично произволен. 

Критиките към метаанализа са от две категории. Първите са за усредняването 
на числовите значения и оттам загубата на важна качествена информация. Другите са, 
че най-добрите анализи се правят от експертите, които могат да пресеят важната ин-
формация и да я обобщят.  

Прилагат се няколко подхода. 
 
КЛАСИЧЕСКИ (ГЛАСИАНОВ) МЕТОД.  Глас дава следният стандарт за анализ 

(Glassian meta-analysis):  

 определете въпросите, които трябва да бъдат проверени;  

 съберете изследванията;  

 закодирайте характеристиките на анализа и резултатите;  

 анализирайте отношенията между характеристиките на анализа и резултати-
те.  

Този метод се счита за по-надежден, тъй като оценява достойнствата на резул-
татите от позициите на стандартността на прилаганите статистическите процедури.  

 
ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕ (VOTE-COUNTING). Резултатите от изследвани-

ята се класифицират на положителни, отрицателни и незначителни от гл. т. на най-
представителното изследване. Методът се счита за много неточен, тъй като резулта-
тът силно зависи от представителността на извадките. В педагогическите изследвания 
по начало тя не е много висока. 

 
МЕТА-АНАЛИЗ НА ЕФЕКТА ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО (STUDY EFFECT META-

ANALYSIS). Класическият метод е модифициран в два пункта. Първо, критериите за 

включване са по-прецизни. Отхвърлят се изследвания със сериозни методологически 
недостатъци. Второ, всяко изследване се счита за част от едно цяло (извадката е част 
от общата извадка) и влияе на крайния резултат (ефект на размера). Това съхранява 
независимостта на данните. Същевременно намалява броя на данните (гледни точки), 
които се анализират в обзора. При подбора силно влияе и мнението на рецензента. 

 
ТЕСТОВЕ ЗА ЕДНОРОДНОСТ (TESTS OF HOMOGENEITY). Това са статисти-

чески процедури за определяне на степента на статистически значима еднородност за 
група изследвания - дисперсионен анализ. Методът е оспорван, поради крайната му 
„статистическа стандартност‖, поради която редица особености на изследванията мо-
же да повлияят силно на резултата, без да се отчитат от изследователя - ненадежност 
на измерванията, неточности в публикациите, ограничения в обхвата, статистически 
грешки, незарегистрирани  показатели и т.н. 
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ПСИХОМЕТРИЧЕСКИ МЕТА-АНАЛИЗ (PSYCHOMETRIC META-ANALYSIS).  

Хънтър и Шмид (Hunter, Schmidt) разработват метод за мета-анализ, комбинирайки 
най-силните страни на останалите методи. Всички изследвания по темата се събират, 
независимо от техните качества. Изследванията се групират в подмножества според 
големината на извадката съгласно с предварително избраните характеристики на ана-
лиза и всяко подмножество се анализира поотделно. То получава оценка за тежестта 
си от рецензента. Проблемът е, че такъв подход изисква надеждна информация за 
всяко изследване, каквато не винаги е достъпна за рецензента и не се съдържа в мно-
го от публикациите. [174] 

 

3.4.2. ПРОУЧВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА  

 
ЗНАЧЕНИЕ НА ПРАКТИКАТА. Проучването на педагогическия опит на учители-

те е извънредно важно, тъй като той се съпоставя с теоретичните схващания и в про-
тиворечието им се търси проблемната област, която насочва и самото изследване. Ед-
накво рисковано е и да се надценяват, и да се пренебрегват литературата или практи-
ката като източници на информация. Те просто трабва да се съчетават. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ. Под педагогически опит се разбира в широк смисъл 

практическата педагогическа дейност и резултата от нея, изразяващ се в качеството на 
личността на ученика, а в тесен смисъл - съвкупността от професионални знания и 
умения, майсторството на педагога, реализирано в педагогическия процес. [56; 97; 262; 
264] 

Педагогическият опит може да бъде: 
По качество: челен, положителен, ефективен, неефективен, рационален, нера-

ционален, отрицателен (остарял, изоставащ, негативен, грешен). 
По мащаб: единичен и типичен, индивидуален и групов. 
По новост: творчески (новаторски) и репродуктивен. 
На изследване и анализ се подлага изцяло съществуващата практика, педагоги-

ческият опит се класифицира и описва. Особено внимание следва да се отдели на чел-
ния педагогически опит - нов, по-ефективен опит по определени показатели, в сравне-
ние с общоизвестния. Най-често противоречието, основа на проблема, е между поне 
два от следните елементи: теория-челен педагогически опит - типичен опит. 

 
КРИТЕРИИТЕ ЗА ЧЕЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ. Като такива се сочат:  

 неговата новост; съответствие с тенденциите на общественото развитие и на 
науката;  

 високите учебно-възпитателни резултати според изискванията на учебната 
програма;  

 постоянството на тези резултати поне за 2-3 години;  

 оптималността и ефективността при нормално натоварване на учители, уче-
ници, ръководители, масовост и т.н.

 
[56] 

3.5. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 
ПОДГОТВИТЕЛНА РАБОТА. След като се разработи в детайли проектът на из-

следването, идва време за неговото провеждане. То се предхожда от подготвителна 
работа, изразяваща се в: 
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Подготовка на обектите на изследване. Включва запознаването на изследова-
теля или тези, които ще му помогнат при реализацията на изследването, с респонден-
тите, разясняване на целта и задачите (ако има нужда от това), агитационна и реклам-
на работа. 

Подготовка на условията на изследването - уточняване на точния час, място и 
пр. на изследването с всяка група. 

Подготовка на материално-техническата база - инструментариум, финансови 
въпроси, оборудване, транспорт, документи и т.н. 

Подготовка на изследователската група - подбор на изпълнителите (какви, 
колко, кои), специална подготовка (запознаване с целите, задачите, инструментариума, 
техниката и т.н.), мотивиране на дейността им, тренировка, разпределение по обектите 
на изследването. 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:  

 контрол на обектите и обстановката (осветление, шум, апаратура, място, 
време, отношение към изследваните лица, инструкция и т.н.) за еднаквост;  

 проверка и контрол на изпълнението на методиката - стандартност, точност, 
водене на протокол (име на изследвания, възраст, пол, образование, профе-
сия, етническа и религиозна принадлежност и други негови личностни харак-
теристики, дата, начален и краен час на всеки отделен опит, психическо и 
физическо състояние на изследвани преди и в хода на експеримента, негови 
особени прояви при провеждането на опитите,възникнали непредвидени 
случки и ситуации, и т.н.) [154].  

 контрол на работите, които се извършват.  
Изследователят (изследователите) трябва да е един и същ. Самото му поведе-

ние трябва да се съобразява с принципите за обективност, коректност, контактност и 
ненатрапчивост. Не бива да се допуска присъствието на странични лица, особено на 
близки хора на изследваните, а ако това се налага, то е необходимо да се направи 
всичко възможно те да останат незабелязани. [Пак там] 

 
ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ. Веднага след фиксирането на резул-

татите от изследването започва първичната обработка на данните, респективно регис-
трацията на първичната информация. Практиката показва, че е по-добре това да се 
прави ръчно, независимо дали има, или не техника. Въпреки големия процент грешки 
(средно до 4 знака на всеки 100) това е изгодно, тъй като корекцията на данните преди 
въвеждането в ЕИМ е над 400 пъти по-евтино, отколкото след това (по данни от САЩ). 

 
ГРЕШКИ В ХОДА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. Както пише К.Тодорков, в изследова-

телската практика има някои типични грешки, познаването на които дава възможност 
на изследователя да ги избягва или да минимизира влиянието им върху резултатите от 
изследването и върху тяхната интерпретация. 

Грешки по обективни причини се допускат тогава, когато: 

 Психическите явления, предмет на изследването, са твърде сложни, промен-
ливи, динамични, трудно уловими и тяхното обективно регистриране с едни 
или други средства е много усложнено.  

 В хода на работата се получат дефекти в апаратурата и инструментариума, 
които водят до получаване на неточни показания за изучаваното явление. 

 Настъпят непредвидени и трудно уловими промени в състоянието на изслед-
ваните, породени от появата на странични и невъзможно да бъдат отчетени 
въздействия (дразнители). 
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 Невъзможно е достатъчно точно да се уеднаквят условията на всеки отделен 
опит. 

 Натрупа се определен опит у изследваните лица в решаването на експери-
менталните задачи, което води до определено изменение в реакциите им, ко-
ито не са в съответствие с целите на изследването. 

Грешки, които се допускат по субективни причини:  

 Съзнателна измама от страна на изследваните хора. 

 Изследваното лице не разбере добре същността на експерименталната за-
дача и поради това не действа адекватно. 

 Изследваният не се е концентрирал достатъчно добре върху изпълнението 
на задачата. 

 Изследваният не дава адекватни словесни показания. 

 Изследователят нарушава изискванията на изследването. 

 Изследователят проявява неумение да провежда опитите, да извършва наб-
людения, да записва точно резултатите. 

 Изследователят не умее да обобщава и систематизира резултатите от изс-
ледването, да съпоставя данните, получени с различни методи за изследване 
и при различни експериментални условия. 

 Търсят се от изследователя желани резултати и той нагажда получаваните 
данни към тях; 

 Изследователят не се държи еднакво с всички изследвани и през цялото 
време на изследването. 

 Става смесване от изследователя на изучаваното психическо явление с ня-
кое друго. [154] 
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4. АНАЛИЗ И ОБЯСНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВА-

НЕТО 

4.1. РОЛЯ НА АНАЛИЗА В НАУКАТА 

 
СЪЩНОСТ НА АНАЛИЗА. Анализът (от гр. análysis - разлагане, разчленение) е 

процедура на мислено (или реално) разчленение на предмета (явлението, процеса), 
свойствата му или отношения между предметите на части (признаци, свойства, отно-
шения); процедура, обратна  на синтеза (По определението в БСЭ). 

Анализът е метод на научно изследване, в основата на който лежи изучаването 
на съставните части, елементите на системата; анализът служи за отправна точка на 
прогнозирането и планирането. 

Анализът е толкова широко разпространен в науката, че често се приема за си-
ноним на научно изследване изобщо. Това е така, защото при всяко изследване той е 
задължителната първа стъпка.  

 
КАЧЕСТВО НА АНАЛИЗА. Като такова се счита генерализируемостта 

(generalizability) – възможност за разпространение на резултатите от анализа от огра-
ничен брой случаи (признаци) върху голямо количество случаи (признаци). 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ НА АНАЛИЗА В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ. Те-

зи принципни положения са два вида: 
(1). Общонаучни принципи: 

 Стремеж към истинност и достоверност на информацията, систематизация и 
теоретично обобщение. 

 Изучаване на явленията както в статично състояние, така и в динамика. 

 Фиксиране както на съществени и устойчиви връзки, така и на изменчиви 
свойства. 

 Разкриване на каузални (причинно-следствени) зависимости. 

 Моделиране на изучаваните явления и процеси. 

 Съчетание на теоретичен и емпиричен анализ. 

 Контрол на емпиричните изследвания, систематичност, повторение след оп-
ределено време. 

 Сравнение при анализа на информация, получена от различни източници и 
на основата на различни методики. 

 Използване на адекватен математико-статистически инструментариум. 

 Формулиране на изводи и препоръки, имащи теоретична и практическа цен-
ност. 

 
(2). Принципи, характерни за социалните науки: 

 Историко-генетическа насока на анализа, предполагаща изясняване на при-
чините за неговото зараждане, изменение и изчезване. 

 Субстратно-събитийна насока на анализ, при която за субстрати се признават 
реални събития (факти). 

 Многофакторност на обясненията на социалните изменения. 
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 Решаваща роля в социалните изменения на активността на субектите. 

 Субективно-дейностна насока на анализа, включваща не само фиксация и 
интерпретация на поведенчески актове, но и изясняване на смисъла, който те 
влагат в своите постъпки. 

 Полипарадигмалност, водеща до: 
- Ясно определяне на парадигмата, в рамките на която се провежда из-

следването и анализа.  
- Определяне на отношението към теориите, които са в основата на 

парадигмата, тъй като една и съща парадигма може да бъде изразена 
в няколко различни теории. 

- Приемането на определена парадигма и подходяща теория предпола-
гат използване на методи за сбор и анализ на информация, които им 
съответстват.  

- Изследвания, проведени в духа само на една парадигма, дори и ако 
се опират на няколко теории и методи, не могат да претендират за 
високо ниво на истинност. Последното може да се повиши с изслед-
вания, проведени по същата тема, но с други парадигми, теории и ме-
тоди. 

 
ЗАДАЧИ НА АНАЛИЗА. Главната задача на този етап от работата е да се види 

какво е значението на данните от изследването за решаването на научните въпроси. 
Авторът трябва последователно и прецизно да намери мястото на всеки факт, като при 
това се запази пълна обективност и безпристрастност. Последното е особено важно, 
понеже по принцип този анализ се прави от позициите на някаква хипотеза. Изследова-
телят трябва да обхване, да анализира и да обясни всички факти - и тези, които проти-
воречат на хипотезата, и онези, които са вън от обсега й. 

При анализа и обяснението на резултатите от изследването трябва да се спазва 
едно важно правило - всеки факт да се свързва с всички останали, а не да се правят 
мислени изкуствени конструкции. За изводите е важно да се търси многозначност, мно-
говариантност на обяснението. Препоръчва се да не се бърза с изводите, да се изчака 
събраният материал „да отлежи‖, да се проверяват и изясняват всички съмнителни и 
неясни положения. 

Анализът и обяснението на резултатите от диагностичното изследване могат да 
бъдат направени в различни насоки. Затова ще разглеждаме тези възможни направле-
ния, тълкувайки ги като етапи на един цялостен процес. 

 
ЕДИНИЦА НА АНАЛИЗА. Единицата на анализ (unit of analysis) е понятие, ха-

рактеризиращо минималния компонент или елемент на анализа, относно който се пра-
вят обобщения. 

 
ВИДОВЕ АНАЛИЗ. Анализът е „научна рефлексия‖ (Г.Г. Татарова) [152] Терми-

нът „анализ‖ е многозначен. Неговата дефиниция е възможна само, когато е използван 
в определени словосъчетания: логика на анализа, стратегия на анализа, първичен 
анализ, статистически анализ, вторичен анализ, анализ на данни, математически ана-
лиз, типологически анализ, факторен анализ, причинен анализ, сравнителен анализ и 
т.н. [Пак там]  

Съществуват няколко вида анализ като модели на научно мислене:  

 Мислено (или реално) разчленение на цялото на части, имащо за цел разкри-
ване на структурата, елементите и отношенията между тях. 
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 Анализ на някои свойства на предметите и отношенията, при изолиране на 
другите. 

 Разделяне на класове (множества) предмети на подкласове – непресичащи 
се подмножества - класификация.  

 Логически анализ - уточнение на логическата форма (строеж, структура) на 
съжденията (логически изводи, доказателства, умозаключения) и понятията и 
термините.  

 Първичен и вторичен анализ – анализ на актуални данни и на данни, събрани 
някога от други предшественици. 

 

4.2. НАУЧНО ДОКАЗАТЕЛСТВО И ОПРОВЕРЖЕНИЕ  

 
НАУЧНО ДОКАЗАТЕЛСТВО. Под доказателство в логиката се разбира съвкуп-

ност от логически методи за обосноваване на истинността на едно съждение с помощ-
та на други истинни и свързани с него съждения. [29]  Извършва се под формата на  
умозаключение или на верига от умозаключения, поради което се нарича още и опос-
редствано познание. 

 
ЕЛЕМЕНТИ НА ДОКАЗАТЕЛСТВОТО. Всяко доказателство съдържа три еле-

мента: 

 Теза (тезис). 

 Аргументи (основания, доводи). 

 Форма на доказателството (демонстрация, аргументация). 
 
РАЗНОВИДНОСТИ НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА. От логическа гледна точка същес-

твуват  дедуктивно, индуктивно и традуктивно доказателство, като достоверно, 
точно знание дава само дедуктивното доказателство, докато другите два вида дават 
емпирично, вероятностно знание. 

Доказателствата се делят и на преки и косвени. При  прякото доказателство 
истинността на тезиса непосредствено се обосновава от аргументите, а при косвеното 
- не. Косвеното доказателство е два вида - дизюнктивно (разделително) и апагоги-
ческо. Тезисът се доказва в единия случай чрез изключване, а в другия - чрез доказва-
не на лъжливостта на противоположно на тезиса съждение. 

 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ. Логическа операция, чрез която се обосновава неистинност-

та на даден тезис. [Пак там] По същество това е доказателство на отрицанието на те-
зиса. Структурата и разновидностите на опровержението са същите като на доказател-
ството. 

Известни са няколко способа за опровержение: 

 Опровержение с факти - пряк способ. Търсят се факти, противоречащи на те-
зиса. 

 Опровержение чрез доказване на несъстоятелността на аргументите. Това е 
неустойчив начин за опровержение. Тезисът може да се доказва и от други 
аргументи. 

 Опровергавайки аргументите, доказваме само, че доказателството е непра-
вилно, а не че тезисът не е верен. 
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 Опровержение чрез привеждане към абсурд. Тезисът се приема за истинен 
временно, извличат се следствия, доказва се, че те противоречат на истина-
та. 

 Опровержение на тезиса чрез доказване на антитезиса. 

 Опровержение на демонстрацията. 
 
ПРАВИЛА ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО И ОПРОВЕРЖЕНИЕ. Съществуват редица 

правила за доказателство и опровержение, спазването на които гарантира правилност-
та на мисленето. Неспазването им води до логически грешки, които за жалост се сре-
щат твърде често в научно-изследователската практика. [Пак там] 

 
ТЕЗА (ТЕЗИС). Тезисът е съждение, истинността на което трябва да се устано-

ви. Тезисът трябва да е истинно положение (обективно), но тази истинност не е явна, а 
е скрита, затова се доказва. Неистинен тезис не може да се докаже. 

 
ПРАВИЛА ЗА ТЕЗИСА. Правилата за тезиса са: 

1.Тезисът трябва да е логически определен, ясен и точен. 
2.Тезисът трябва да остава тъждествен на себе си в хода на доказателството. 
 
ГРЕШКИ, СВЪРЗАНИ С ТЕЗИСА. Грешките, които се допускат по отношение 

на доказвания тезис, са:  

 „подмяна на тезиса‖,  

 „довод към човека‖,  

 „довод към публиката‖,  

 „цитатничество‖,  

 „преход в друг род‖.  
Основното е, че доказваният тезис се заменя или с друг, или с цитати, или със 

софистика. 
 
АРГУМЕНТИ (ОСНОВАНИЯ, ДОВОДИ). Тези истинни съждения, които се изпол-

зват при доказателството на тезиса и чиято истинност недвусмислено е установена 
предварително. В качеството на аргументи могат да бъдат използвани удостоверени 
единични факти, аксиоми, доказани по-рано положения в науката, определения.  

Има няколко разновидности  аргументи:  
Теоретични аргументи – опора на общи логически закони 

 Дедуктивно обосноваване 

 Системно обосноваване 

 Методологическо обосноваване. 

 Условие за съвместимост.  
Контекстуални аргументи 

 Позоваване на авторитет - най-често използван контекстуален аргумент  (по-
зоваване на трудове, съзнателен отбор на идеи,  цитиране). 

 Позоваване на традицията – основен аргумент при историко-педагогическите 
изследвания. 

 Позоваване на вяра, интуиция – винаги присъстват в изследователския про-
цес, но почти никога не се изтъкват и документират. 

 Позоваване на здравия разум. 

 Позоваване на вкус, мода. 
Емпирични аргументи 
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 Пример - факт или частен случай, който се привежда при формулировката на 
общо утвърдително съждение и подлежи на по-нататъшно обобщение.  

 Илюстрация - факт или частен случай, който укрепва убедеността на рецепи-
ента в правилността на вече известно или прието общо положение. За разли-
ка от примера, създава ефект на присъствие, живо въздействие върху въоб-
ражението. 

Квазиемпирични аргументи 

 Образец – често се бърка с примера, особено когато се пише «например...». 
Образецът съдържа елемент на оценка. 

 Целево обосноваване 

 Непълна индукция 

 Аналогия 
 
ПРАВИЛА ЗА АРГУМЕНТИТЕ. Правилата за аргументите са: 

1.Аргументите трябва да са истинни и да не си противоречат.  
2.Аргументите трябва да са достатъчно основание за потвърждаване на тезиса. 
3.Аргументите трябва да са съждения, чиято истинност може да се докаже неза-

висимо от тезиса. 
 
ГРЕШКИ, СВЪРЗАНИ С АРГУМЕНТИТЕ. Грешките, допускани по отношение 

на аргументите, са:  

 „невярно основание‖ (error fundamentalis),  

 „недоказани аргументи‖ (petio principii),  

 „порочен кръг ‖(circulus vitiosus),  

 фактическа грешка,  

 изопачаване и преувеличение,  

 неподходящи данни,  

 неуточненост,  

 позоваване на авторитет,  

 умозрителна спекулация,  

 инсинуация.  
Причина за тях е или приемането на неистинни аргументи, или недоказването, 

или обосноваването на аргументите с тезиса и обратното. 
 
ФОРМА НА ДОКАЗАТЕЛСТВОТО (ДЕМОНСТРАЦИЯ, АРГУМЕНТАЦИЯ). Начи-

нът на осъществяване на логическа връзка между тезиса и аргументите.  
 
ПРАВИЛА ЗА ФОРМАТА НА ДОКАЗАТЕЛСТВОТО. Правилата за формата на 

доказателството са: 
1.Тезисът трябва да е умозаключение, логически следващо от аргументите. 
2.Тезисът трябва в останалите случаи да се доказва по правилата на косвеното 

доказателство. 
 
ГРЕШКИ, СВЪРЗАНИ С ФОРМАТА НА ДОКАЗАТЕЛСТВОТО. Грешките във 

формата на доказателството са:  

 мнимо следствие - обосновка на заключението от недостатъчни или лъжливи 
основания;  

 преход от казаното в относителен смисъл към казаното в безусловен смисъл 
- когато очевидното, относителното се приема за съществено;  

 учетворяване на термините - при дедуктивно умозаключение;  
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 прибързано обобщение - след проучване на недостатъчен брой случаи;  

 „следва от общото‖ - грешно разпростиране на общо правило върху единични 
случаи без отчитане на обстоятелствата;  

 грешка на следствието - разсъждаване от събитието към условието;  

 „след това, значи по причина на това‖ - грешката е в отъждествяването на 
времева последователност и причинност;  

 грешка поради съвместяване на множество въпроси - когато няколко въпроса 
неправомерно се обединяват в един.  

 
ГРЕШКИ В РАБОТАТА НА УЧЕНИЯ. Х. Селие посочва и често срещани грешки 

в работата на учения:  

 грешка поради пропуски в контрола по време на експеримента;  

 пресичащи се криви „доза-ефект” - нелинейност на закона: ―увеличаването 

на дозата води до по-голям (силен) ефект‖;  

 разминаващи се криви „време-ефект‖ (не винаги връзката е линейна);  

 „грешка на посредника” - някакъв елемент се счита за самостоятелен, а той 

действа всъщност чрез посредник;  

 „алтернативни пътища” - обратното, счита се, че даден елемент действа 

само чрез посредник, а има и друг, самостоятелен път;  

 „разделящи се пътища” - когато се пренебрегва един от възможните пътища 

за развитие и за влияние; 

 „което го няма, то не може да действа” - не винаги отсъстващият фактор не 

действа, той може да е привнесен по-късно или по друг път, да е останал не-
открит и т.н.; 

 „противоположностите не са толкова различаващи се” - при внимателен 

анализ между тях се откриват множество подобия;  

 пренебрегване на множествеността на причинността заради един, макар и 
много силно влияещ фактор;  

 приемане на несъществен фактор за съществен;  

 кумулативна грешка - при верига от причини )колкото е по-дълга веригата, 

толкова е по-голяма вероятността от грешка);  

 грешна логика - човек не може да види грешката в логиката си и да я осъз-

нае: уж всичко е наред, но... [147,285-320]  
Анализът на резултатите от педагогическите изследвания е проверка не само на 

професионалната ерудиция на автора, но и на общата му култура. Основното, към ко-
ето трябва да се стреми всеки изследовател, това е логически правилното и продук-
тивно мислене. Грешките, допускани поради неопитност, в съдържателно отношение 
са също значими за крайния резултат, както и логическите, допускането на които е най-
лошото, което може да се случи при изследователския процес. Затова и логическата 
структура на изследването докрай трябва да е ясна и определена. 

 

4.3. АНАЛИЗ НА ЕМПИРИЧНИЯ МАТЕРИАЛ  

 
КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ. Събраният емпиричен материал от 

изследването подлежи на количествен и качествен анализ, при което двата анализа 
трябва да се разглеждат в тяхното неразчленимо единство. Всички резултати, получе-
ни от количествения (статистическия) анализ, имат значение не сами по себе си, а до-
колкото изясняват някаква закономерност. Затова на статистическия анализ трябва да 
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се дава качествена интерпретация и обратно - качественият анализ да се подкрепя с 
количествен. [208; 219]  

Важно е да се разбере, че и най-добрият количествен анализ остава безсмис-
лен и самоцелен, ако не се обяснят резултатите от него. Трябва да се има предвид и 
още нещо - че педагогическото изследване не може да обхване всички важни промен-
ливи на процеса. Затова и не трябва да се ръководим от илюзията, че можем всичко 
да анализираме чрез количествени методи, а и това, което можем да анализираме, не 
винаги е най-важната страна на изследването. 

 
НАСОКИ НА АНАЛИЗА НА ЕМПИРИЧНИЯ МАТЕРИАЛ. Има няколко насоки на 

анализа на емпиричния материал: 
1.Класифициращ анализ. Той се основава на търсенето на общото и различното 

между белезите, чертите, особеностите на  процесите и явленията. Така се осигурява 
подреждане на особеностите в групи и категории и характеристика на частното, произ-
тичаща от общото. 

2.Описателен анализ. Предполага характеристика на явлението откъм неговата 

феноменологична страна, но с оглед на отношението му към други явления - търсене 
на подобие, разлики, зависимости. 

3.Генетичен анализ. Насочен е към изучаване развитието на процеса (у човека 
във филогенетичен и онтогенетичен план). 

4.Структурен анализ. Насочен е към разкриване на строежа, взаимовръзката 
между частите и цялото, между отделни параметри в определен момент. 

5.Структурно-генетичен анализ. Включва изучаването на изменението на 
структурата във времето. 

 
ИНДУКТИВНА И ДЕДУКТИВНА СТРАТЕГИЯ НА АНАЛИЗА. Това са две логики 

на анализа, свързани със статистическата и хуманитарната традиции (подходи, пара-
дигми). [152]  

При индуктивната стратегия, анализът на данните преминава през следни-
те етапи: 

 Анализ на „поведението‖ на отделни, единични емпирични индикатори сами 
за себе си. 

 Анализ на съвместното „поведение‖ на два и повече индикатори в светлината 
на тяхната взаимовръзка. 

 Извеждане на теоретично обобщение. [Пак там]  
Дедуктивната стратегия на анализ на данни по същество е стратегия на 

типологическия анализ.  
 
СЪЩНОСТ НА ТИПОЛОГИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ. Типологическият анализ е съв-

купност от методи за изучаване на социални обекти или явления, имащ за цел да разк-
рие съществуването на типове обекти (социално и педагогически значими, вътрешно 
еднородни, качествено различни групи емпирични обекти), които имат свои особености 
(типообразуващи признаци) и подлежат на обяснение и интерпретация – типология. 
Типологията е идеална, а класификацията – реална, на емпирична основа. 

В процеса на типологическия анализ се правят два вида обобщения: на сходно-
то (анализ на общото и отделното) и на целостността (анализ на категориите единич-
но, особено, всеобщо).  

 
ТЕРМИНОЛОГИЯ. Главно е понятието „тип‖, употребявано в три значения:  

 Типичен - специфичен, характерен, антимодален, рядко срещан. 
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 Типологичен - особен, общ, обединяващ, свързващ.  

 Типов - стандартен, модален, често срещан, разпространен. 
Типовете могат да бъдат реални и идеални, модални и антимодални.  
Понятията в типологическия анализ са екзогенни и ендогенни.  

 Екзогенни понятия - външни по отношение на процедурата на типологичес-

кия анализ: тип, типология, еднотипна група обекти, качествено различие, 
вътрешна еднородност,  типообразуващи признаци.  

 Ендогенни понятия – вътрешни по отношение на процедурата, изискващи 

еднозначна емпирична инерпретация: обект на типология, типообразуващ 
признак, основание на типологията, априорна типология.  

 
ЕТАПИ. Типологичният анализ преминава през следните етапи:  

 Построяване на априорна (преди опита) типология.  

 Определяне на обекта на типологията.  

 Формиране на класифицируема съвкупност от обекти. 

 Дефиниране на основанията на типологията.  

 Определане на емпирични индикатори за типообразуващите признаци. 

 Анализ на свойствата на емпиричните индикатори.  

 Анализ на структурата на връзките на емпиричните индикатори с цел 
формирането на класификационни признаци.  

 Формиране на класификационни признаци.  

 Избор на алгоритъм за класификация.  

 Определляне на принципи за интерпретация на класовете.  

 Формиране на еднотипни групи обекти на основата или на обединение, 
или на разединение на класовете. [Пак там]  

 

4.4. КАУЗАЛЕН АНАЛИЗ 

 
СЪЩНОСТ. Каузалният (причинно-следствен) анализ е насочен към разкрива-

нето на причините за промените в зависимата променлива и за получаването на точно 
тези, а не на други ефекти, като изводите се аргументират с резултатите от изследва-
нето - данни за големина и обем, структура, динамика в развитието, връзки и зависи-
мости в изследваното явление и между него и други явления и процеси. 

В съществуващите пособия по методология на педагогическото изследване 
обикновено този вид анализ се представя твърде елементарно и бегло. Това налага 
по-детайлното му изучаване, тъй като върху него пада цялата тежест на изследовател-
ската работа. 

 
КАУЗАЛНИ ОТНОШЕНИЯ. Под каузални отношения (causal relationships) се 

разбира зависимост между променливи или понятия, при които изменението в една 
(или повече) променливи или понятия води до изменение в друга (други). 

 
ВИДОВЕ КАУЗАЛНИ ОТНОШЕНИЯ. Каузалните отношения (причинно-следст-

вени връзки)  между две явления предполага изменение на едното и съпътстващо го 
или следващо изменение на другото. Това изменение е свързано в някакъв контекст с 
условия, които се делят на два типа: релевантни (влияещи) и нерелевантни. 

Каузалните връзки се делят на следните видове [34,107] 
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В зависимост от вида на връзката - постоянни, регулярни, монотонни и инвари-
антни. 

В зависимост от интензивността - силни и слаби. 
В зависимост от обхвата - универсални и частни.  
В зависимост от истинността - истинни и лъжливи (за лъжливите може да се на-

мери по-ранна причина). Докато се докаже истинността или лъжливостта на причината, 
говорим за причина prima facie. 

В зависимост от насочеността - преки (непосредствени) и косвени. Косвената 

каузация е явление, при което една променлива оказва причинно въздействие върху 
друга само посредством измененията на значението на някаква трета променлива 
(променливи), която непосредствено влияе на втората. 

В зависимост от валентността - положителни (когато съответстващите зна-
чения на две променливи се изменят в едно и също направление) и отрицателни (ко-
гато съответстващите значения на две променливи се изменят в противоположни нап-
равления). 

В зависимост от значимостта - основни и допълнителни. 
В зависимост от реалността на каузалността – реални и мними (зависимост, при 

която две променливи се свързват само по силата на случайността или на воздействи-
ето на други променливи. 

Особено важно е делението на каузалните връзки на безусловни и условни. 

[110]  Безусловната каузална връзка се характеризира с думите ―винаги‖ и ―никога‖, а 
условната - с ―при условие‖.  

 
БЕЗУСЛОВНА ПРИЧИННА ВРЪЗКА.  Наличието на безусловна причинна връз-

ка  между две променливи А и В, това означава: 
1. А е достатъчно условие за В (В се случва винаги, когато се случва А). 
2. А е необходимо условие за В (В никога не се случва, ако не се случва А). 
3. А е едновременно необходимо и достатъчно условие за В (В никога не се 

случва, ако не се случи А и винаги се случва, ако се случи  А). 
4. С е необходимо, но недостатъчно условие за В (има поне още един допълни-

телен фактор D, така, че D заедно с С стават достатъчно условие за проявяване на А). 
5. А е достатъчно, но не необходимо условие за В (има поне една алтернативна 

причина Е, така, че В винаги става, когато става С). [Пак там]  

 
ФОРМИ НА БЕЗУСЛОВНАТА ПРИЧИННОСТ. Безусловната връзка може да е в 

позитивна и негативна форма: 

 Позитивна - практически винаги след причината А следва следствието В 
(универсален закон)  или след причината А винаги следва някаква съвкупност 
от ефекти Н, всичките под влияние на допълнителни фактори, сред които е и 
следствието В (историческо обобщение). 

 Негативна - А е винаги и навсякъде необходимо условие за В (универсален 
закон) или за съвкупността от ефекти Н, сред които е и следствието В, причи-
ната А е необходимо условие (историческо обобщение). [Пак там] 

 
ВАРИАНТИ НА ПРИЧИННОСТ. От тази гледна точка съществуват четири вари-

анта на причинност: 
1.Безусловна в негативна, и в позитивна форма (А е необходимо и достатъчно 

условие за В). 
2.Безусловна в позитивна и условна в негативна форма (А е достатъчно, но не е 

необходимо условие за В). 
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3.Безусловна в негативна, но условна в позитивна форма (А е необходимо, но 
не е достатъчно условие за В). 

4.Условна и в позитивна, и в негативна форма (А е съществен компонент от ня-
какво алтернативно достатъчно условие за В). [Пак там]  

 
УСЛОВНА ПРИЧИННОСТ. Характерно за изследването в сферата на социални-

те науки, в това число и в педагогиката е, че най-често се откриват каузални връзки, ко-
ито са условни и в позитивна, и в негативна форма. Затова понятието условна причин-
ност трябва да навлезе широко в речника на педагога. То позволява една връзка да се 
тълкува като причинна и в случаите, когато няма основание да се говори за безусловна 
причинност, но се открива статистическа връзка (корелация). Както вече споменахме в 
предния параграф, наличието на положителна корелация между променливите не 
предполага наличие на условна причинност между тях, а може да означава или безус-
ловна причинност, която трябва да се докаже, или липса на каквато и да е каузална за-
висимост - т.нар. „лъжлива корелация‖. [Пак там] 

 
ВЛИЯНИЕ НА ЛАТЕНТНИ (СКРИТИ) ФАКТОРИ. Едно явление (променлива) 

може да изпитва и най-често изпитва влиянието на един или на няколко неизвестни 
или допълнителни фактора.  

Това влияние може да бъде постоянно (задължително след А следва В) или ве-
роятностно (има вероятност след А да следва В), или при пространствено-времеви ог-
раничения (при определени условия винаги или вероятно след А следва В). [Пак там]   

Възможно е да влияят едновременно няколко фактора, всеки от които независи-
мо от другите. В такъв случай се говори за сложна условна причинност, каквато е най-
често връзката в изследваните от педагогиката явления. Затова и трябва да се търси 
не една, а няколко причини и от всяка причина да се извеждат няколко следствия.  

Всяко явление трябва да се разглежда в три аспекта - като причина, като следс-
твие и като условие. 

  
ПРАВИЛА ЗА КАУЗАЛНИТЕ ВРЪЗКИ. С.Новак формулира две правила за ка-

узалните връзки в социалните науки:  
1.Колкото по-често се срещат допълнителни фактори в нашата съвкупност Д, 

алтернативни причини в съвкупността А и колкото по-силно корелират положително 
причината В с Д и отрицателно Д с явлението Е, толкова по-голяма вероятност има, че 
след В ще се случи явлението Е при условията на Д. 

2.Колкото по-често се среща А в съвкупността и колкото по-силна е корелацията 
на А с Е, толкова по-голяма е вероятността, че след В няма да настъпи Е. [Пак там]  

 
АЛГЕБРА НА ПРИЧИННОСТТА. Основите са разработени от американския ло-

гик П. Супес. Тук ще изложим главните й теореми, регламентиращи хода на мисленето 
на изследователя. [150]  Символиката е съвсем проста: А,В - събития; П - причина; Λ - 
конюнкция (и); V -дизюнкция (или); Н - не е причина. 

 От две прични prima facie (на пръв поглед) ако едната е лъжлива, то другата 

е истинна. 

 Едно събитие не може да си бъде причина: А Н А. 

 Ако В П А, то неВ П неА и А Н В, неА Н неВ, неВ П неА, неВ Н А. 

 Ако събитието В е невъзможно или достоверно, то не съществува събитие А, 
за което да е вярна зависимостта В П А. 

 Ако събитието А е невъзможно или достоверно, то не съществува събитие В, 
така че В П А. 
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 Ако А П С, В П С и А Λ В=0 (невъзможно), то А V В П С. 

 От А П В, А П С, В Λ С=0 следва, че А П В V С. 

 От А П В и В П С не следва, че А П С. 

 
МЕТОДИ НА КАУЗАЛЕН АНАЛИЗ. Каузалният анализ се извършва чрез след-

ните основни методи: 
Метод на сходството - ако две и повече явления имат еднакви белези с изк-

лючение на един или случаите, в които явленията настъпват или не настъпват, се раз-
личават само по едно обстоятелство, то съответният белег и съответното обстоятелст-
во вероятно са причина за разликата в резултата. 

Метод на съпътстващите изменения - ако някое явление се изменя по опре-
делен начин всеки път, когато се измени предшестващото го явление, то тези явления 
вероятно се намират в причинна връзка. 

Метод на остатъците - ако от сложното явление, предизвикано от комплекс 
от обстоятелства, се отстрани изучената част, зависеща от вече известни обстоятелст-
ва, то остатъкът от това явление ще бъде следствие от остатъка от обстоятелствата. 

Метод на сходството и различието - пълна вариативна комбинация между 

двата метода. 
 
СТАТИСТИЧЕСКА ОЦЕНКА НА КАУЗАЛНАТА ВРЪЗКА. За целта се прилага 

т.н. Пат-анализ (path analysis) – статистически метод, позволяващ оценяването на 

степента на взаимно влияние на променливите в причинно-следствения модел. 
 

4.5. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВЕНИ ДАННИ 

 
ВИДОВЕ АНАЛИЗ. Основните видове качествен анализ са:  

 етнографически анализ (ethnographic analysis),  

 повествователен анализ (narrative analysis),  

 феноменологичен анализ (phenomenological analysis),  

 аналитическа индукция (analytic induction) и  

 постоянен сравнителен метод на Гласер и Щраус (constant comparative 
method of Glaser and Strauss).  

Най-често използваните статистически пакети за обработка на качествени данни 
са Ethnograph, QUALPRO и NUDIST. [230]  

 
МОДЕЛ НА ПРОЦЕСА. Анализът на качествени данни е процес на рефлексия, 

свързване и осмисляне по отношение на интересуващи ни неща.  
Процесът има следната характеристика: 

 Повтарящ се и прогресивен, тъй като е цикличен и спираловиден. Мислейки 
за едни неща, започваш да мислиш и за други и т.н. 

 Рекурсивен - една част може да ви свърже с други части и да ви върна назад. 

 Синтетичен - във всяка съставяща се съдържа целият процес. Когато човек 

съсредоточава вниманието си върху някои неща, то той вече мисли за тях. 
[202]  

 
1. РЕФЛЕКСИЯ И КОДИРАНЕ. Има две нива на рефлексия. Първото ниво е на 

отразяване на особеностите на обектите и фиксирането им в протоколи, бележки и пр. 
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Второто ниво е вече на отразяване на тези бележки. Всъщност качественият анализ 
зависи извънредно много от начина на кодиране на информацията.   

В качествения анализ кодовете се възприемат като евристични инструментални 
средства, прилагани с цел да се облекчи изследването на данните. Те са описания на 
начина на възприемане и осмисляне на действителността. Кодовете подпомагат по-
нататъшния анализ като дават възможност за организиране на данните: сумират, син-
тезират и сортират многото направени наблюдения, създават ред в хаоса от данни.  

Рискът при кодирането е, че няма гаранция за еквивалентност на кодираните 
обекти, оттам и правят анализа вероятностен. 

 
2. СВЪРЗВАНЕ И СОРТИРОВКА. Изследваните неща трябва да се подредят и 

сортират. Този процес е с различна трудност. Много често в качествения анализ няма 
краен продукт, а само част от задачата е ясна. Анализът се прави на части. Той има за 
цел разчленението на научно-изследователските материали и сортирането в типове, 
класове, последователности, процеси, образци или цели. Анализът трябва да дава 
възможност за възстановяване на данните в първоначалния им вид. И „демонтажът" и 
„монтажът" преминават през процеса на кодиране.  

 
3. ОСМИСЛЯНЕ. В процеса на осмисляне целите на изследователя са:  

 да извлече някакво значение от данните,  

 да търси значения и връзки както вътре в масива от данни, така и между раз-
лични масиви,  

 да направи общи открития по отношение на изследваното явление. 
Осмислянето е интензивен и труден процес, който включва множество проби и 

грешки, както и затруднения. Има  различни подходи, като при основния се разглеждат 
всички възможни съчетания на данните, за да се установи сходства и различия, да се 
формират типологии или да се открият  последователности и тенденции.  

Анализът на големи масиви от данни е труден и затова се търсят алтернативни 
стратегии, напр. интензивна проверка на малка част от данните (няколко микроизвад-
ки), а не интензивна кодировка на всички данни (анализ на микро-ниво).  

Друга алтернатива е интензивно кодиране, но несортиране на данните. Сорти-
рането се прави в хода на анализа. [Ib.] 

 

4.6.ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ 

 
СЪЩНОСТ. Теоретичният анализ има за цел разглеждането на получените ре-

зултати и изводи от позициите на определени теоретични схващания. Насоката на тър-
сенията е степента на съгласуване. 

 
ВАРИАНТИ. Срещат се следните типични  варианти на изход от анализа: 

1. Получените от изследователя данни се съгласуват с теорията, не противоре-
чат на парадигмата. Резултатът е конкретизиране на теорията, потвърждаване (вери-
фикация). 

2. Получените данни само частично се съгласуват с теорията. В резултат, ако 
методиката е правилна и изследването е коректно проведено, то става основа на нова 
теория. 

3. Получените данни не се съгласуват с теорията. Ако изследването е коректно, 
то в някакво отношение теорията се коригира (фалшификация). 



 
 

115 
 

4. Получените данни не се съгласуват с една, но се съгласуват с друга същест-
вуваща теория. Авторът е длъжен освен да верифицира едната теория, също така да 
влезе и в теоретичния спор. 

 
ОПИСАНИЕ И ОБЯСНЕНИЕ. Обикновено описанието предхожда обяснението и 

не съдържа разкриване на причини, механизми или закони, поясняващи защо нещо се 
случва. Понякога, обаче, описанието съдържа елементи на обяснение. Разликата в 
случая е в нивото на задълбоченост и присъствието на специални термини. Обяснени-
то се отличава от простото описание по обобщеността и по явното включване на обяс-
няемото събитие в по-широкия контекст на знанията.  

 
ОБЯСНЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. Според А.Каплан, понятиего „обяснение‖ се 

употребява в два основни смисъла.  
Първият тип е семантичното обяснение. То е акт на комуникация, процесът е 

сходен с лингвистичните обяснения на смисъла на една дума или израз – чрез параф-
раза, превод или дума със сходно значение, уточнение, аналогия, свързване с предис-
торията и смисловия контекст. Такова обяснение е винаги конкретно, съобразено с 
нивото на конкретния слушател – опит, осведоменост, нормативни представи и има 
съвършено прагматична цел – да постигне разбиране, съгласуване на смисъла.То има 
открит и конвенционален характер. 

В основата на научното обяснение лежи общ закон. То е ориентирано не към 
конкретен слушател, а към обективните стандарти на логическия извод - процедура, 
позволяваща да се получи от истинни съждения-предпоставки заключение, което га-
рантирано, без всякакви допълнителни изисквания, да може да обясни или предскаже 
резултатите от наблюденията. 

Критерий за успешност на научното обяснение е възможността наблюдаваните 
събития или поведение да се подведат към някаква обща закономерност. 

Съществуват и обяснения, които съчетават черти на научни и семантични обяс-
нения. Каплан ги нарича интерпретации. Те са особено характерни за социалните 
науки. Механизмът е както при семантичното, но нивото на терминология като при на-
учното обяснение. Те са в основата на интерпретативния подход в етнометодологи-
ческата парадигма. 

Опитите изцяло да се елиминира интерпретацията и семантичните обяснения в 
социалните науки се изразява в позитивистки уклон – налагане на модел на обяснение, 
характерен за естествените науки. 

В социалните науки много често истинното обяснение се оказва ирелевантно, 
т.е. просто не се отнася към изследвания случай – то е неадекватно. Доброто научно 
обяснение е необходимо да се съотнася с интерпретациите и семантическите обясне-
ния на участниците. [43] 

 
ЗАКОНИ НА ОБЯСНЕНИЕТО. Обяснението на явленията и процесите, които из-

следваме, се основава на няколко логически закона [29]: 
Закон за тъждеството. Той се формулира така: „всяка мисъл е тъждествена 

на себе си‖. Това означава, че в процеса на разсъждение мисълта трябва да съхраня-
ва едно и също съдържание. Не бива тъждествени мисли да се считат за нетъждестве-
ни и обратно. Законът ни предпазва от мъглявост и двусмисленост на мисълта. 

Закон за противоречието (непротиворечието). Човешкото мислене трябва да 
е не само ясно, точно и определено, но и непротиворечиво. Законът гласи: „две проти-
воречиви мисли за един и същ предмет, взет в едно и също време и в едно и също от-
ношение, не могат да бъдат едновременно истинни - едната от тях по необходимост е 
неистинна‖. 
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Закон за изключеното трето. От две мисли, в едната от които се утвърждава 
това, което се отрича в другата, в едно и също време и отношение, едната непременно 
е истина, а другата - лъжа. Третото е изключено. 

Закон за достатъчното основание. Той отразява обосноваността, доказателст-

веността на мисленето. Всяка доказана мисъл трябва да има достатъчно основание. 
 
ФАЗИ НА ОБЯСНЕНИЕТО. Обяснението минава през три фази (по Ж. Пиаже): 

1. Установяване на общите факти или закони. Сам по себе си законът още не 
обяснява, доколкото чрез него само се констатира обобщеният характер на някоя фак-
тическа зависимост. Обяснението започва с установяването на координация на закони-
те. 

2. Откриване на такива взаимоотношения между законите, при които всеки отде-
лен закон може да бъде конструиран или реконструиран дедуктивно въз основа на дру-
гите. Това е първият специфичен признак на обяснението. 

3. Вторият специфичен признак на обяснението е, че дедукцията на закона не 
остава идеална, а се разпростира върху реалния субстрат. [120] 

 
ВИДОВЕ ОБЯСНЕНИЯ. Обясненията според Ж.Пиаже могат да бъдат два вида. 

1. Редукционистични:  
(а). Обяснение на реакциите и действието чрез свеждането им към един и същ 

принцип (теория), важащ във всички случаи.  
(б). Търсене на обяснение на фактите и закономерностите извън конкретната 

наука (разсъжденията на Пиаже са за психологията, но напълно важат и за педагогика-
та) - социологическо обяснение (всичко се обяснява със социалните условия), физика-
листично (свеждане на психическите закономерности до физически), органистично 
(свеждане на психическите явления до физиологически, биологизаторство). 

2.Конструктивистични - обясненията се търсят в самата структура на явлени-
ето. Типични модели: модел „теория на поведението‖, „генетичен модел‖, „абстрактен 
модел‖. [Пак там]  

Подобна схема разработва и Е.Клапаред. [76]  Той разглежда механистично, 
биологично (външна причинност) и психологично (вътрешна причинност) тълкуване 
на фактите, при което може да се даде причинно обяснение. Освен него има и теоло-
гично или функционално обяснение, което също може да е биологично и психологич-
но. 

 
ФОРМИРАНЕ НА ИЗВОДИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ. Педагогическото 

изследване завършва с изводи, предложения и препоръки. Те трябва да имат конкре-
тен, реалистичен характер, да са обосновани от материалите на изследването, да са 
аргументирани с документи и статистически данни. 
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5. НАУЧЕН СТАТУТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДИАГНОСТИКА 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДИАГНОСТИКА КАТО ЧАСТ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКАТА 

ДЕЙНОСТ. Педагогическата диагностика има хилядолетна история. Тя се заражда още 

със самото зараждане на педагогическата дейност, доколкото тя не може да се осъ-
ществи пълноценно, ако не се отчита състоянието на обекта, субекта, средата и оръ-
дията на труда. Като научна категория педагогическата диагностика се оформя през 
ХІХ-ХХ век. 

 

5.1. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ 

 
ТЕРМИНЪТ «ДИАГНОСТИКА». Терминът «диагностика» има гръцки произход 

(«dia» – между, след, през... и «gnosis» – знание («diagnostikos» – способен да разпоз-
нава). Той се използва широко в медицината през Ренесанса (разпознаване на болес-
тите), а през ХХ век и в много други науки - психология, техника и пр. [55].   

Диагностиката е особен вид познание, свързващо научното знание и единичното 
явление. Резултат от това познание е диагнозата (гр. - разпознаване, определение) - 
заключение за принадлежността на същността, на единичното, към определен клас 
[137], установяване на нивото му на развитие. [159] 

 
ДЕФИНИЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДИАГНОСТИКА. Терминът „педагоги-

ческа диагностика‖ е тълкуван различно. Той се използва и в смисъл измерване (като 
процес), и в смисъл теория (методология на тестирането), и в смисъл педагогическа 
практика, свързана с установяването на резултатите от педагогическия процес.  

Счита се, че понятието „педагогическа диагностика‖ е предложено от К. Инген-
камп през 1968 г. по аналогия с медицинската и психологическа диагностика. [66] Спо-
ред него, независимо, че е самостоятелна наука и практика, тя заимства своите методи 
и методология от психологическата диагностика. Тя е процес, в хода, на която, спаз-
вайки необходимите научни критерии за качество, учителят изследва учениците и съ-
общава за получените резултати с цел да обясни мотивите и да предскаже поведение-
то в бъдеще. [Пак там] 

Педагогическата диагностика се дефинира от други автори като:  
Г.Бижков: „Теорията и практиката на създаване и използване на диагностични 

методи и средства за оптимизация на педагогическия процес. Тя се занимава с пра-
вилното и научно обосновано провеждане на диагностичния процес.‖ [116].  

В.С.Аванесов: „Система от специфични дейности на педагозите и педагогичес-
ките колективи, насочена към установяване на интересуващи ги свойства на личността 
с цел измерване на резултатите на възпитанието, образованието и обучението.   

„Съвкупност от прийоми за контрол и оценка, насочени за решение на задачата 
за оптимизация на учебния процес, диференциацията на учениците, а също и усъвър-
шенстването на образователните програми и методи за педагогическо въздействие.‖ 
[3] 

К. Ингелкамп различава: 

 Педагогическа диагностика в широк смисъл, обхващаща всички диагностични 
задачи в образователната система; и  
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 Педагогическа диагностика в тесен смисъл, насочена към планирането и кон-
трола на учебния процес и познанието. [66] 

 
ПРЕДМЕТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДИАГНОСТИКА. Като такъв се сочи от 

Г.Бижков: „теоретичното изучаване и практическото провеждане на диагностичен про-
цес като едно единно цяло от установяване на състоянието, изясняване на причините 
и условията му и накрая разкриване на тенденциите и перспективите в развитието на 
личността в резултат на педагогическо въздействие.‖ [116]  

И дефиницията на В.С.Аванесов: „Измерването (оценка) на интересуващите ни 
свойства на личността, включена в образователния процес.‖ [3] 

 
ОБЕКТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДИАГНОСТИКА. Като неин обект се сочат от 

В.С. Аванесов учениците и студентите от всички образователни учреждения. [Пак там] 
Това е доста ограничено разбиране. Като по-адекватна на ситуацията може да се при-
еме позицията на Г.Бижков: „педагогическото познание, получено при използване на 
диагностични методи и средства за установяване на състоянието и тенденциите в раз-
витието на личността в резултат на педагогическо въздействие.‖ [116],  

Педагогическата диагностика поставя в центъра на своите интереси учениците, 
учителите и администраторите, работещи в системата на образованието.  

 Учениците са дефинирани като индивидуалнности със своеобразни психични 
свойства, вродени и придобити в резултат от образованието - едно поле на 
физически, психически и социални вариации: равнище на развитие, възраст, 
пол, интелигентност, социални качества, култура, образованост, ниво на усво-
яване на учебното съдържание в педагогическия процес и пр.  

 Учителите и администраторите се разглеждат като обекти освен това и с 
професионални (ниво на формиране) и социални (позиция в социалната 
структура, статус) характеристики.  

 
СУБЕКТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДИАГНОСТИКА. С известни уговорки може 

да се съгласим с Аванесов, че това са педагози, които са получили специално допъл-
нително образование. [3]   

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДИАГНОСТИКА. Според Ингелкамп, 

педагогическата диагностика е насочена към образователния процес и има за цел:  

 Да оптимизира процеса но обучение на всеки ученик.  

 Да осигури правилно определяне на резултатите от обучението. 

 Да осигури помощ при диференциацията на учениците при избор на специа-
лизирано обучение или при преход от една учебна група в друга.  

За достигането на тези цели е необходимо:  

 Да се определят предпоставките и условията за успешно обучение,  

 Да се анализира учебния процес и да се определят резултатите от обучение-
то. [66]  

По Г.Витцлаг: 
1. Определяне на индивидуалното ниво на развитие. По този начин се оптими-

зира обучението и възпитанието, отстраняват се причините, пречещи на развитието, 
намират се предпоставки за успешност на педагогическата работа и се оценяват осо-
беностите и достиженията на личността. 

2. Оценка на педагогическия метод - оценка на ефективността на еднакви ме-
тоди, прилагани по отношение на различни личности и съпоставяне на ефекта от раз-
лични въздействия, отправени към едни и същи личности. 
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3. Оценка на свойствата на личността - на нивото на осъзнаване на психич-
ното свойство, на нивото на генерализация, изразеност и стабилност на свойството, 
оценка на социалната същност на свойствата на личността и оценка на развитието и 
изменчивостта им. [133] 

 
ФУНКЦИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДИАГНОСТИКА. И.М.Ждамирова разви-

вайки тезата за самостоятелния характер на педагогическата диагностика, посочва 
няколко нейни функции: 

1. Обратна връзка. Ако не контролира своите действия, педагогът губи възмож-
ността да вземе най-доброто педагогическо решение. 

2. Оценка на резултативността на педагогическата дейност, която непре-
къснато се сравнява с критерии и показатели, приемани за идеален еталон за резулта-
тивност.  

3. Възпитателно-мотивираща по отношение на участниците в диагностичния 
процес. 

4. Комуникативна и конструктивна – педагогическото общуване е пълноценно 

само ако се отчита състоянието и особеностите на участниците в него. 
5. Информационна за участниците в процеса. 
7. Прогностична – разкриване на перспективите на развитие на диагностичния 

обект. [55] 
 
ЕЛЕМЕНТИ НА ДИАГНОСТИЧНАТА ДЕЙНОСТ. Систематичното наблюдение 

на учениците от страна на учителя вече е диагностична дейност. [159] В едно по-строго 
тълкование на нещата, в диагностичната дейност може да се откроят няколко аспекти: 

 Проектиране – определяне на присъщи на дадения обект диагностични 
признаци и тяхната идентификация: отражение на външния образ на предме-
та, процеса, неговите  признаци, отношения и връзки. 

 Проучване – сбор на данни, описание, сравнение, интерпретация, оценка, 

анализ.  

 Поставяне на диагноза - заключение за принадлежност и същност. 

 Прогнозиране.  

 Информиране на потребителите - ученици, родители, ръководни органи и 
др. заинтересувани.  

 Контрол за въздействието върху обектите на диагностичните процедури. 

 Въздействие и корекция - реализация на получените знания на практика за 

управление на системата.  
 
ПЕДАГОГИЧЕСКА ДИАГНОСТИКА, ЕКСПЕРТИЗА, АТЕСТАЦИЯ И АКРЕДИ-

ТАЦИЯ. Педагогическата експертиза, атестация и акредитация са специфични високо 

професионални дейности, извършвани в системата за образование. Те имат свои соб-
ствени предмети и обекти на изследване, но при всички случаи се основават на резул-
татите от педагогическата диагностика. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ДИАГНОСТИКА. Както вече беше по-

сочено, педагогическата диагностика се зеражда в лоното на психологическата диаг-
ностика. Тя използва инструментариума и методите на психологическата диагностика. 
Основното различие е, че в психологията на човека са гледа в общия смисъл като на 
личност и индивид, докато от позициите на педагогиката той е ученик или учител, ро-
дител, администратор. Тези роли определят и значимите параметри и специфичния 
предмет на диагностика. Докато психодиагностиката е „предназначена да осигури ин-
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формация за особеностите на човешката психика... да даде  материал за психологи-
чески извод за група лица или за отделно лице, показвайки неговото отличие от други-
те‖ [134]; то педагогическата диагностика винаги е свързана с оптимизацията на обра-
зователния процес. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА НА ДИАГНОСТИКАТАТА. Както вече посочихме, диагнос-

тичната дейност може да се провежда и с неформални, и със строго научни методи. 
Последното има своите предимства [По: 12]: 

 Обективност на данните и относителна независимост от личния опит и впе-
чатления на педагога.  

 Бързина на получаване на значима информация.  

 Възможност за допълнителна оценка и интерпретация благодарение на коре-
лациите на данните. 

 Възможност за получаване на надеждни и достоверни резултати.  
 
ИСТОРИЯ. Педагогическата диагностика има четири етапа в своето развитие: 

от средата до края на ХІХ век; от началото на ХХ век до 40-те години на ХХ век; от 
Втората световна война до средата на 60-те години на ХХ век; от средата на 60-те го-
дини на ХХ век до наши дни. 

 
ОТ СРЕДАТА ДО КРАЯ НА ХІХ ВЕК. В повечето европейски страни в периода 

1790-1870 г. се въвеждат изпити за приемане на държавна служба, за да се гарантира 
равенство на шансовете на всички хора. Педагогическата диагностика се създава в 
практиката и дълго време има субективен и несистематизиран характер. Затова и вре-
мето до средата на ХІХ век може да се нарече и донаучен етап.  

През втората половина на ХІХ век се появяват отделни автори, които са главно 
от два типа: психолози и учители-практици. От една страна се развива експериментал-
ната психология (Вунд, Фехнер, Галнтон, Кетъл и др.), от друга, редица образователни 
дейци – англичанинът Джордж Фишер (1864 г., „scale books‖), американците Дж. М. 
Райс (1894), Уайт, Рик и др. правят първите незрели опити за диагностициране на дет-
ските училищни постижения.  

С налагането на класно-урочната система и задължителното начално образова-
ние се появяват така необходимите институционални стимули за развитието на диаг-
ностиката. По това време педагогическата диагностика се схваща като вторична и с 
подчинен характер по отношение на психодиагностиката, която е в разцвет, каквото 
мнение, впрочем съществува и до ден днешен. 

 
ОТ НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК ДО 40-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК. Той е фундамента-

лен. Поставят се основите на тестирането и на тестологията като наука за това. Изли-
зат трудовете на Р.Торндайк („Въведение в теорията на измерването‖), В.Лай и 
Е.Мойман („Експериментална педагогика‖), Рик и Стоун създават първите педа-
гогически тестове, въвеждат се в практиката измерването, наблюдението, статистичес-
ката обработка на резултатите. Това е времето на създаването на първите тестове за 
интелигентност (А.Бине, В.Щерн и др.) и на развитие на педологията, психодиагности-
ката и психометрията. В световен план се разгръща движение за експериментиране в 
педагогическата практика, което стои в основата на реформаторската педагогика [116]. 

 
ОТ 50-ТЕ ДО СРЕДАТА НА 60-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК. Третият етап се свърз-

ва с практиката на психолозите и педагозите през Втората световна война, когато в 
редица армии, особено в американската се е налагало за кратко време огромни маси 
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мобилизирани да бъдат селекционирани, насочени към военни специалности и обу-
чени. Масово се използват тестове за интелигентност, усъвършенства се статистичес-
кият инструментариум. Развиват се теорията за измерването и теорията за тестовете. 
Постепенно тестирането става основа на училищната практика в САЩ и някои други 
страни. 

 
ОТ СРЕДАТА НА 60-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК ДО НАШИ ДНИ. Четвъртият етап 

е свързан с мощните движения в целия свят за модернизиране на образователните 
системи на микро-  и макрониво - теорията и практиката на програмираното обучение 
(Скинър, Краудър); ранното привличане на децата в училище; интегралното обучение и 
др. Реформите и експериментите изискваха наличието на мощен диагностичен апарат 
за анализ на процесите и особено на тяхната ефективност. В редица страни се създа-
доха специализирани звена и органи с тази цел. 

 
РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДИАГНОСТИКА В БЪЛГАРИЯ. В Бълга-

рия развитието на педагогическата диагностика следва друга логика, определена от 
особеностите на историческото ни развитие.  

Първият етап обхваща времето до 40-те години на ХХ век, когато у нас работят 

някои ярки автори, почерпили опит и практикували в елитни европейски университети - 
Г.Пирьов, Д.Кацаров и др. Особено значение за педагогиката има книгата на Кацаров 
„Опитното изследване в педагогията. Опитна педагогия. С.,1947. По това време се 
правят успешни опити за внедряване на идеите на тестологията, педологията и експе-
рименталната педагогика.  

Вторият етап обхваща времето от 40-те години до края на 60-те години на ХХ 

век. За педагогическа диагностика почти не може да се говори. Времето е на идеологи-
ческо отрицание на практиката на американското училище, включително и на диагнос-
тиката, свеждана до средство за класова и расова селекция.  

Третият етап е от 70-те години на ХХ век насам и се свързва с имената на 

Д.Батоева, Е.Герганов, Г.Бижков, Д.Милков, Ф.Стоянова, С.Жекова и др. и с работата 
на няколко научни звена, от които най-голямо значение има НИЛ по педагогическа ди-
агностика при СУ ―Св. Кл.Охридски‖ и НИЛ ―Проблеми на педагогическите кадри‖ към 
ЦИУУРК, работили най-активно през 80-90-те години. От публикациите по това време 
може да бъде откроен сборникът ―Педагогическа диагностика‖ под ред. на Г.Бижков 
(С.,1988). 

 

5.2. ДИАГНОСТИЧНА ПРОЦЕДУРА 

 
СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА ДИАГНОСТИЧНАТА ПРОЦЕДУРА. Диагностичната 

процедура включва създаването и използване на диагностични методи и средства за 
оптимизиране на педагогическия процес. Тя има 3 съставни части: анамнеза, диагноза 
и прогноза.  

 
АНАМНЕЗА. Педагогически осмислената история на случая. Тя може да се ба-

зира на лични наблюдения, спомени, резултати от предишни изследвания и оценки. 
 
ДИАГНОЗА. Характеризира посредством качествени и количествени показа-

тели:  
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(1). състоянието на един човек (актуало ниво и зона на най-близко развитие) и 
положението му в дадена координатна система  възрастови норми,  популационен ас-
пект);  

(2). условията и причините, които са довели до това състояние;  
(3). свързаната с това цел да се състави прогноза и да се реши какви мерки 

трябва да се вземат.  
На тази последователност от стъпки съответстват и степените на познание:  

 описание и измерване на данни;  

 обяснение на получаването им;  

 използване на придобитото знание в практиката. [По: 142] 
 
ОБОСНОВКА НА ДИАГНОЗАТА. Традиционно се правят два вида диагнози 

според начина на построяване и обосноваване: пряка (достоверна) и диференциална 
[55]. Според И.М.Ждамирова, от това произтичат следствия:  

 Всяка диагноза е свързана с отдиференциране на едно състояние от друго и 
установяване на индивидуалните особености: „Всяко разпознаване по същес-
тво е диференциално‖.  

 Всяка диагноза трябва да бъде обоснована (закон за достатъчното основание 
- всяка истинна мисъл трябва да бъде обоснована от други мисли, истинност-
та на които е доказана). 

 
ЕТАПИ НА ПОСТРОЯВАНЕТО НА ЕДНА ДИАГНОЗА.   

 Косвено обосноваване на диагнозата, построяване на умозаключения по ана-
логия. Изводът е вероятностен (диференциална диагноза).  

 Пряко обосноваване на диагнозата, построяване на условно категорически 
силогизъм, даващ достоверен извод (достоверна диагноза).  [Пак там].  

 
ПРОГНОЗА. Предсказване за досега неизвестни, но реално възможни неща, ко-

ито в рамките на една теория се извеждат с помощта на логическо заключение от из-
вестни закономерности и от твърдения относно детерминаторите, т.е. причините и ус-
ловията на прогнозирания процес. Тя винаги се отнася до бъдещи събития (препоръки) 
и трябва да бъде научно обоснована. При съставянето й трябва да се отчитат и други 
аспекти - икономически, етически и пр. под егидата на педагогическия подход. 

 
ПРОГНОЗА И ХИПОТЕЗА. В чисто научен план прогнозата е свързана с хипоте-

за, която трябва да бъде проверена, респективно доказана или отхвърлена. В диагнос-
тичен план диагнозата води най-често до една прогноза. Тя и свързаното с нея реше-
ние са всъщност крайната цел на диагностиката. При това педагогическата диагноза е 
свързана с прогноза за личностното развитие на учениците или за перспективите на 
педагогическия процес с тях. Основен проблем е за прогнозиране на действието на 
детерминаторите (генетични, вътрешни, материални, социални, педагогически). [142] 

 
ВИДОВЕ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ. Съществуват различни разновиднос-

ти на диагностичните процедури.  
  
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ СПОРЕД ОТНОШЕНИЕТО ИМ КЪМ ЦЕЛИТЕ И 

КРИТЕРИИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ. Съществуват два типа диагностични процедури 

[116]:  
1.  Емпирично-нормативна диагностика. На базата на резултатите от изслед-

ването се  извежда норма, след  което следва съпоставка на индивидуалното постиже-
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ние с нормата. Така са построени голям брой от психодиагностичните тестове, както и 
по-ранните и елементарни  дидактически тестове, тъй като през ХІХ и началото на ХХ 
век това е стандартният подход. 

2. Критериално-ориентирана диагностика. Основата на оценката са централ-

но зададени норми и изисквания (стандарти, програми). Те служат за съпоставка с ин-
дивидуалното постижение. Предимствата им са много:  

 наличието на външен критерий е гаранция за обективност;  

 валидизацията е заложена чрез системата от критерии и показатели в прог-
рамата (стандарта);  

 съществува възможност за таксономизация. 
 
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ СПОРЕД ОТНОШЕНИЕТО ИЗМЕРЕНИЕ-

КОНСТРУКТ. Диагностичната процедура е установяване на връзка и отношение между 

термините на измерването  и конструкта, идеята, които имат латентна природа. Спо-
ред Г.С. Батыгин, има три такива диагностични процедури: 

Първи тип, основан на редукцията на конструкта към операционални опреде-

ления и възможност за приложение на измерителен инструментариум (реификация). 
Действат мощни културно-епистемически стандарти, институционализирани образци 
на действия, обективирани форми на знания. 

Втори тип, съхраняващ дистанцията между операционалните определения и 

концептуалните характеристики на обекта. Операционалните определения са свързани 
с концепта с вероятностни съотношения. Диагностичната процедура се осигурява чрез 
батарея инструменти. 

Трети тип, предполагаща концептуализация на някои синдроми (устойчиви ком-

плекси или групи променливи). Типичен пример за подобна диагностика е интерпрета-
цията на факторите при факторния анализ – обединение на взаимосвързани промен-
ливи и обяснение. [15] 

 

5.3. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДИАГНОСТИКА 

 
ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИАГНОСТИКАТА. Съвременната педагоги-

ческа диагностика има няколко условни области: 
1. Микродиагностика - на отделни лица и групи. Може да е: първично обслед-

ване (screening) и вторично обследване (evaluation) 
2. Макродиагностика - на ефективността на новости в образованието. Диаг-

ностика за отчетност (assessment for accountability) 
3. Диагностика на процеса (formative evaluation) - протичането на образо-

вателния процес (индивидуален и групов план), проблеми, трудности, методи, ор-
ганизация, съдържание, условия. 

4. Диагностика на крайните резултати (sumative evaluation) - измерване и 
оценка на резултатите от обучението съобразно предварително поставени критерии 
(учебна програма). 

5. Вътрешна и външна диагностика - от самите участници или от външни лица. 
6. Диагностика на качествата на личността - интелигентност, невротизъм, 

страх, мотивация, комуникативност и пр., свързани с училището. 
7. Диагностика на педагогическото взаимодействие. 
8.  Диагностика на поведението. 
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9. Диагностика за модификация и корекция на качествата и поведението (диаг-
ностика на девиантното поведение). 

10. Диагностика на професионално-личностните качества на учителя (директо-
ра). 

11. Диагностика на учебната документация - таксономия, вътрешна структура, 
логическа структура (понятийна) и пр. 

12. Диагностика на готовността за училищно обучение (school readiness 
assessment). 

13. Диагностика на възпитаността (classroom assessment)- диференцирана 
педагогическа характеристика.  

14. Диагностика за професионално ориентиране (пригодност, интереси, жела-
ния, насоченост). 

15. Диагностика за селекция - готовност на детето за училище, вход на специ-
ални училища, университети. 

16. Диагностика на отклоненията:  

 трайни изоставания в развитието (специална диагностика);  

 временни задръжки в развитието (затруднения в усвояването на учебния ма-
териал - пропуски, нарушена мотивация, нарушена дисциплина и пр.);  

 изявени и талантливи деца. 
15. Диагностика на ученическата и учителската общност:  

 съдържание на колективната дейност - социална ориентация, характер на 
групово съзнание и атмосфера, насоченост на дейността и пр.;  

 структура на дейността - взаимоотношения, лидерство и авторитет, микро-
структура;  

 равнище на развитие на колективните процеси - интеграция, колективистично 
самоопределение, противоречия;  

 Външни условия - влияние на учителите, семейството, временни спонтанни 
неформални групи. [По: 22; 55; 116; 133; 137; 200 и др.] 

 
УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА “ПЕДАГОГИЧЕСКА ДИАГНОСТИКА”. Именно тази 

многозначност определя и характеристиките на учебната дисциплина ―педагогическа 
диагностика‖, която е едновременно теоретична и приложна. Тя е самостоятелна педа-
гогическа дисциплина, която се занимава с:  

1. Методологичните и теоретични основи на изследването и оценяването на хо-
рата по отношение на индивидуалните им психични свойства и тяхната структура, кои-
то лежат в основата на преживяванията, поведението и постиженията.  

2. Теорията и практиката на разработване и прилагане на различни методи, кои-
то позволяват възможно най-прецизно изучаване на тези свойства и структурата им, 
като се имат предвид обществените и статистическите норми и условия на развитие. 

3. Практиката, свързана с приложението на резултатите от диагностичния про-
цес в работата на учителите и другите образователни дейци. 
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6. ИЗМЕРВАНЕТО В ДИАГНОСТИЧНИЯ ПРОЦЕС 

6.1. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ИЗМЕРВАНЕТО 

 
ДЕФИНИЦИЯ НА ИЗМЕРВАНЕ. Измерването (measurement) е основата на ди-

агностичния процес. То се дефинира по различен начин: 

 Приложение на определен инструментариум за количествена характеристика 
на резултатите от наблюденията над действителността. 

 Д.Хопкинс и Дж.Стенли: „Процес, чрез който нещата могат да бъдат разгра-
ничени‖. 

 С.Стивънс (най-популярното): „Процедура за приписване на числа (или други 
символи) на обект или негов признак по определени правила, от които най-
важно е правилото за еднозначност‖. 

 Е.Адамс: „Присвояване на числа на вещите по такъв начин, че някои отноше-
ния между тях (числата) съответстват на наблюдаемите отношения и опера-
ции над вещите, на които са присвоени, или които с тяхна помощ представят.‖ 

 И.Ф.Девятко: „Систематично приписване на числа на съвкупността от наблю-
дения, отразяващо положението на всеки член на съвкупността на континуу-
ма на измерваното качество. [44]  

 Х. и А. Блалък: „Систематично приписване на числа на всяко от множеството 
от наблюдения в съответствие с приети правила, така, че тези числа да се 
вместват в границите на вариация и да характеризират качествата им. [179,5-
6; 261]  

 Ж. Де Ландшер, аналогично Дж.Глас и Дж.Стенли: „Чрез тази операция се 
преобразуват определени свойства на нашите възприятия в числови значе-
ния, определя се тяхната величина.‖ [37; 198;199].  

 В.А.Ядов: „Процедура, с помощта на която измеряемия обект се сравнява с 
някакъв еталон и получава числово изражение в определен мащаб и скала.‖  

 Познавателен процес, заключаващ се в сравнение на дадена величина с ня-
какво нейно значение, прието за единица. 

 В.А.Ядов: „Преобразяване на емпиричната система в числова, съхраняващо 
отношенията между обектите.‖ [152]  

 Н.Кемпбъл: „Числовият резултат от измерването представлява съществените 
характеристики на обекта на измерване и, следователно, позволява да се 
направят осмислени изводи за неговите свойства.‖  

 
ИЗМЕРВАНЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ. На измерване подлежат характеристиките 

на обектите. При изучаването на хора, това означава приписване на числени значения 
на стимули и/или реакции.  

Една характеристика може да бъде измерена само когато са спазени следните 
три условия: 

 може да бъде определена (поне под формата на работна хипотеза),  

 проявява се в наблюдаемо поведение,  

 има различни степени на изразяване.  
 
ВИДОВЕ ИЗМЕРВАНЕ. Измерването може да бъде: 
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 пряко (търсеното значение се съдържа непосредствено в получените данни) 
и косвено (търсената величина се получава след допълнителна обработка на 
данните от непосредственото измерване),  

 едномерно и многомерно (съвместно) - едновременно измерване на две или 

повече величини с цел да се намери зависимостта между тях. [27; 51] 
 
ПРОЦЕДУРА НА ИЗМЕРВАНЕТО. Всъщност това е диагностичната процедура. 

Измерването означава поставяне на диагноза.  
Процедурата на измерването включва: 

 избор и отделяне на измерваната величина от всички други величини, харак-
теризиращи обекта;  

 намиране на еталон за измерване (критерии и показатели);  

 съотнасяне на еталона и величината и получаване на числова характеристи-
ка. [148,40]  

Принципите, които са в основата на измервателната процедура, са отсъствие 
на тенденциозност; стабилност (инвариантност) при трансформиране на параметрите; 
последователност; ефективност; достатъчност. [170]  

 
МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ. Измерването се провежда чрез раз-

лични методи - апаратурни и неапаратурни. И чрез различни средства. Средствата за 
измерване се характеризират с диапазон за измерване, чувствителност, праг на реаги-
ране, вариации на показанията, клас на точност, бързина на действие и т.н. [27] 

 
ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ. С това понятие се означава съвкупността от 

средства, с помощта, на които емпиричните събития се изобразяват в числовата сис-
тема. Инструментът включва и съвкупността от операции и скали.  

Изисквания към измерителния инструмент:  

 функционално единство – степен на съгласуванност, консистентност на раз-

личните операции; 

 надеждност и  

 валидност. [44]  
 
НИВО НА ИЗМЕРВАНЕ. С понятието ниво на измерване (level of measurement) 

се означава количеството или качеството на получаваната информация чрез конкрет-
ния инструмент. 

 
ТОЧНОСТ НА ИЗМЕРВАНЕТО. Всяко измерване се характеризира с точност, 

съответно с грешка. Учението за измерването се основава на два постулата: същест-
вува истинско значение на измерваната величина; то не може да се установи. Грешка-
та е неизбежна. [51; 179, 19-22]  Тя трябва да се оцени и да се намали: 

 
където M - измерена величина; T - ис-

тинската стойност; e - грешка; Var - вариация; 
Cov - ковариация. [179, 23] 

 
ГРЕШКИ ПРИ ИЗМЕРВАНЕТО. Грешките при измерването (measurement error) 

са  неточности в наблюденията над действителността; разминавания между действи-
телността и регистрираните резултати от наблюденията над нея. Те са плод на изме-
рителното устройство, на измерването, на измерващия субект. Те са абсолютни и 
относителни, основни и допълнителни. 

       eTCoveVarTVarMVar
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Грешките при измерването (Se) и надеждността на измерването (R) се изчисля-
ват по следната формула:  

 
където  Sх – дисперсия на тестовите показатели Х. 
 
 
 

СИСТЕМАТИЧНИ И СЛУЧАЙНИ ГРЕШКИ. Грешките може да са систематични 

(systematic errors) - грешки при измерването, проявяващи се при всеки случай на при-
ложение на инструмента и правещи измерването невалидно и случайни (random errors) 
– несистематични грешки, правещи измерването ненадеждно. 

Най-характерните систематични грешки са под влияние на пола (sex bias in 

measurement) – мъжете и жените реагират различно на определени айтеми и под вли-
яние на културни фактори (cultural bias in tests) – същото, свързано с етнически и ра-
сови характеристики.  

 
ИЗМЕРВАНЕТО В ПСИХОЛОГИЯТА. Развитието на теорията за измерването в 

педагогиката е предхождано от това в областта на психологията. Пръв говори за необ-
ходимостта от точни методи за психологически измервания е немецът Х. Волф (1679-
1754), който въвежда понятието „психометрия‖. По-късно психометрията се развива от 
Е. Вебер (1795-1878) и Г. Фехнер (1801-1887), които въвеждат идеята за косвеното 
измерване на психичните параметри по връзката им с външните стимули.  

При психичните измервания се оценяват: 

 количеството, размерът или ширината на променливата; 

 честотата на появата на даден феномен; 

 интензивността, големината или силата на даден феномен. 
Важно е да не се забравя, че психологическото измерване се опитва да предс-

тави (изобрази) някои атрибути на личността (характерни качества, свойства, призна-
ци) в термините на някои от свойствата на числата. С други думи, психологическите 
тестове не се опитват да измерят личността, а само някои нейни специфични страни и 
свойства. 

6.2. ДИАГНОСТИЧНИ СКАЛИ 

 
ДЕФИНИЦИЯ НА СКАЛА. Всяко измерване се прави по скала.  

Тя е инструмент за фиксация на значенията на обектите, интересуващи изсле-
дователя, своеобразна конструкция от индикатори за конкретно емпирично проявление 
на изучаваните признаци и количествени индекси. [148,41-43] 

Скалата (scale) се дефинира като ред показатели, които може да се подредят по 
такъв начин, че експерименталните случаи да се окажат разположени в ред, съответс-
тващ на степента на изразеност в тях на измерваното понятие.  

Скалата е съвкупност от елементи, всеки, от които съдържа три компонента: (1). 
емпирични обекти или емпирично регистрируеми свойства, стимули; (2). числа; (3). 
предварително определени правила за отношението на (1) и (2). [179,68-74]  

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СКАЛИТЕ. Скалата е главно средство за сбор и анализ 

на информация. Основната й задача е да приведе качествено разнородните данни към 
съпоставими количествени показатели. Тя е модел на изучаваното явление, изразен в 
количествени оценки. 

2

2

1
Sx

Se
R 
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ГРАДИРАНЕ НА СКАЛИТЕ. Всяка скала е градирана. Оптималният брой на ем-
пиричните индикатори (дроби, репери) според повечето автори е 7±2. Оценяването на 
учебните постижения у нас както е известно се прави по 5-степенна скала. 

При градирането трябва да се има предвид т.н. „златно правило на измерва-
нето‖ - печалбата в точността се компенсира със загуба в числото на измерванията, 
респективно в скорост. [148,40]  Ако скалата има малко деления, разделителната й 
способност е малка, но процесът на измерване е кратък. Ако скалата има много деле-
ния, се получава по-качествена информация, но се затруднява измерването. На това 
правило се основават т.н. „скрининг‖ – методи, които отделят една категория елементи 
от други, напр. т.н. изпити от типа „зачот‖ – с оценка „зачел‖ и „незачел‖, като всички, 
покрили минималните изисквания получават еднаква оценка. Бързо (и недиференци-
рано) се отделят знаещи от незнаещи. Такива методи се прилагат когато е важна ско-
ростта, а не точността. Много са популярни в медицината, по понятни причини.  

Дробността на скалата влияе върху точността на измерването. Прието е точ-
ното значение на измереното да се определя като измереното ±1/2 от чувствителност-
та на скалата. [37,12-20]  Например, ако по скала с чувствителност 1 см. сме измерили 
ръст 174 см., точното му значение е от 173,5 до 174,5 см. 

 
СВОЙСТВА НА СКАЛАТА. Всяка скала се характеризира с надеждност, валид-

ност, оптимална дробност [100].  Важно нейно качество е и едномерността (съразмер-
ността) - пропорционалност между алтернативите, равенство на интервалите, симет-
ричност на позициите. [148] 

 
СКАЛИРАНЕ. Операция, чрез която се конструират скали за изследването. То 

преминава през следните етапи:  

 предварителен анализ на явлението;  

 набелязване на външните му свойства;  

 набелязване на континуума (протяжност с начало и край);  

 анализ на това, присъщ ли е признакът (свойството) на всички обекти на из-
мерване;  

 конструиране на самата скала. 
 
ВИДОВЕ СКАЛИ. В практиката се употребяват различни видове скали. 

В зависимост от типа на информацията има скали, свързани с обективна и със 
субективна информация за обекта [61,166-189], аналитични и за събиране на информа-
ция [145], екстензивни и интензивни. [165]  

В зависимост от спецификата на скалата, скалирането може да е от три типа, 
които са всъщност и исторически етапи в развитието на психометрията: 

1. Нолмерна скала (скалиране) - определяне на едно единствено или специално 
значение на променливата – праг.  

2.  Едномерна скала (скалиране) – скали за оценка на един признак. 
3.  Многомерно скалиране (multidimensional scaling) – създаване на съвкупност 

от свързани скали, чрез които се оценяват сложни обекти; комбинация от едномерни 
субективни скали. 

Най-често използваната класификация на скалите е на американския психолог и 
психофизик Стенли Смит Стивънс (1945) - номинална (на категориите), ординал-
на (рангова, ренкинг), интервална и универсална. [37; 170; 179,89-107]   

Основа на класификацията на Стивънс са емпиричните отношения, които се 
установяват в множеството измерими обекти и допустимите преобразования, въз-
можни на скалата, които определят математическата й структура. 
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Първите две се наричат слаби (неметрически), тъй като не дават ясно коли-
чествено изражение на измерваните величини. Другите две скали са силни (метри-
чески).  

 
НОМИНАЛНА СКАЛА (NOMINAL SCALE). Скала, в която се допускат само опе-

рациите отъждествяване и класифициране, а класовете са означени с понятия (номе-
ра). Липсват интервали. Това, че единия номер е по-голям, не говори нищо друго за 
свойствата на обектите, освен че се различават. Например скалите за пол, раса и т.н. 

Скалата се нарича още: скала на наименованията, категориална, ординарна 
(за разлика от ординалната).  

Значенията на скалата се конструират в съответствие с логическите правила за 
класификацията: 

 непротиворечие - обектът може да бъде отнесен само към едно значение на 
променливата; 

 единно основание за класификация; 

 пълнота – в изучаваната съвкупност не трябва да има нито един обект, не-
поддаващ се на идентификация по зададените значения.  

Правилата, свързани с номиналната скала, са: (1) А=В или А/В; (2) ако А=В, то 
В=А; (3) ако А=В и В=С, то А=С. 

Грешките, допускани при номинално скалиране, са най-често увлечението в раз-
дробяването на категориите и неразчленеността на категориите. 

Номиналното измерване (nominal measurement) от своя страна е такова измер-
ване, при което случаите просто се класифицират без значение на ранга им или разс-
тоянието между тях. 

Данните, получени чрез измерване по номиналната скала могат да бъдат под-
лагани на много ограничени статистически процедури: определяне на честотите, мода, 

относителни честоти, някои коефициенти на корелация, c 
2
 - тест. Особено голям 

брой измервания в педагогиката се правят по тази скала. Най-развитата форма е чек-
листът.   

 
ОРДИНАЛНА СКАЛА (ORDINAL SCALE). Скала, в която съответстващите зна-

чения на числата, присвоявани на предметите, отразяват количеството свойства на 
предметите. Възможни са при наличието в предмета на няколко степени на проявле-
ние на свойството. Всеки предмет или група еднородни предмети получават пореден 
номер, като по-предният номер означава и повече качество. Свойството, а оттам и чис-
лата, които го отразяват, са неадитивни (с тях не могат да се извършват математичес-
ки операции). Например скали за красота, военни, спортни, научни звания, скала за 
оценка на учебните постижения и т.н. 

Тези скали, наричани още рангови и рейтинг-скали са най-широко разпростра-
нените в психологията и педагогиката.  

Ординалното измерване (ordinal measurement) класифицира и подрежда случа-
ите без отношение към разстоянието между тях. 

Математическата структура на скалата се характеризира с монотонно нараст-
ваща функция «по-голямо» или «по-малко». 

Правилата, свързани с ординалната скала, са : (1) ако А=В, то В=А; (2) ако А>В и 
В>С, то А>С. 

С данните от ординалната скала се изчисляват също малко параметри: медиа-
на, центили  (децили), коефициент на корелация по Спирмън, W  по Кендъл, вариаци-
онен рангов анализ. 
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ИНТЕРВАЛНА СКАЛА (INTERVAL SCALE). В нея съществува единица за из-

мерване (scale score) на количеството на измервания признак. С нейна помощ предме-
тите не само се подреждат, но  им се приписват и числа, така че равните разлики в 
числата означават и равни разлики в свойствата, които са адитивни. Нулевата точка е 
произволна. Например скала за календарно време, за температура по Целзий, IQ - ска-
ла, Т - скала, Z - скала и др. 

Интервалните скали са основани на процедури, осигуряващи равни или прибли-
зително равни разстояния между градациите на променливата. Най-известните методи 
за скалиране в тази насока са на Търстоун, Ликерт и Гуттман.  

Интервалното измерване (interval measurement) класифицира и подрежда обек-
тите след като са измерени на интервално ниво, а също и показва колко голямо или 
малко количество от измерваното свойство притежава обектът в сравнение с другите. 

Математическата структура на скалата се характеризира с линейни преобразо-
вания: Х'=ах+b (a>0), където a означава мерната единица, а b – началото на скалата. 

Произволното място на нулевата точка на скалата определя и нейната слабост 
– тя не позволява да се оценят отношенията между скалните значения – т.е. да се 

оцени колко пъти една значение е по-голямо или по-малко от друго. 
 
УНИВЕРСАЛНА (АБСОЛЮТНА, НА ОТНОШЕНИЯТА) СКАЛА (RATIO SCALE). 

В нея числата, приписвани на предметите, притежават качествата на интервалната 
скала, но освен това в универсалната скала присъства и естествената (абсолютна) ну-
ла със значение липса на свойството. Отношенията между числата означават отноше-
ния между свойствата. Пример: ръст, тегло, възраст, резултати от един педагогически 
или психодиагностичен тест. 

В тези скали са допустими всички преобразования с числа. 
Математическата структура на скалата се характеризира с умножение по конс-

танта: Х'=ах(a>0), където a означава мерната единица. 
 
ИЗМЕРВАНИЯ В ПЕДАГОГИКАТА ПО АБСОЮТНАТА СКАЛА. В педагогичес-

ките изследвания повечето измервания се провеждат в слабите скали. Затова предс-
тавляват изключителен интерес опитите да се намерят начини за измерване в педаго-
гиката и психологията чрез прилагане на скала на отношенията - Ф. Джелфорд ги 

обобщава като фракциониране, оценка на отношенията, метод на постоянната сума и 
оценка на величината. [46]  

Фракционирането е процедура, при която на базата на еталон с определена ин-
тензивност се прави сравнение с други по-слаби, като се търси отношение 1/2. Проце-
сът се повтаря многократно, докато се получи скала на отношенията с абсолютна нула. 

Оценката на отношенията представлява процедура на определяне на отно-
шенията между стимулите в части от цялото (еталона), докато се стигне до абсолютна 
скала. Частен случай е методът на постоянната сума, при който сборът на всяка двой-
ка елементи е постоянен - 50%:50% или 70%:30% и пр. 

Оценката на величината е процедура, при която един стимул със средна сила 
се приема за еталон - 10, а останалите стимули се оценяват, като той е база. 

Най-широко се използват скалите на стандартните стойности, свързани с нор-
малното разпределение, които ще бъдат представени по-нататък. 

 
ДРУГИ КЛАСИФИКАЦИИ. Класификацията на Стивънс не изчерпва всички ти-

пове скали. Често се използва скала на различията. Тя е разновидност на интервал-
ната скала, но разлика от нея има фиксирани единици на измерването.  

Класификация на скалите прави и К.Кумбс (1952) – определя 9 типа, отличава-
щи се по начина на отчитане на разстоянието между скалните обекти. В класификаци-
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ята на У.Торгерсън (1958) има две ординални и две интервални скали, различаващи се 
по наличието на начало на отчета и възможност да се лимитира скалата.  

 
СЪВКУПНОСТ ОТ ИЗМЕРИТЕЛНИ СКАЛИ В ПЕДАГОГИКАТА. В 1942 г. М. 

Смит създава теорията за три компонентната структура на атитюда (социалната наг-
ласа):  

 когнитивен компонент (осъзнаване на обекта);  

 афективен компонент (емоционална оценка на обекта, симпатия-антипатия);  

 поведенчески (конативен) компонент (последователно поведение по отноше-
ние на обекта).  

Практически от това време насам, в педагогическите, както и в другите социални 
изследвания е възприето всеки обект да се оценява по три съдържателни скали: когни-
тивна, поведенческа и афективна [154; 179]. Известни са по няколко варианта на тези 
скали (по Апшоу).  

 
КОГНИТИВНИ СКАЛИ. Когнитивната променлива се отнася до знания (или ин-

формация) на субекта за обекта. Базисно наблюдение е мнението за някаква характе-
ристика. То има три компонента – споделящ го субект, съдържание и обект, към който 
се отнася. 

Когнитивните скали са три: 

 когнитивно-субектна скала: личностно възприемане, например на германци-

те като милитаристи;  

 когнитивно-обектна скала: познаването на официални, институционализи-

рани тези: ―германците са виновни за двете световни войни‖ и  

 когнитивно-съдържателна скала: описателна, например - какви качества 

имат германците. [44]  
 
ПОВЕДЕНЧЕСКИ СКАЛИ. Поведенческите променливи се отнасят до действия, 

които личността извършва, защищава или поддържа; съгласява се с извършването им. 
Фактически става дума за вземане на решение и избор на начин на действие в проб-
лемни ситуации, свързани с обекта. Поведенческата готовност е тясно свързана с ког-
нитивната и афективна готовност, но разделянето им в изследването се дължи на 
възможността за разсъгласуване на компонентите на нагласата.  

Поведенческите скали са три: 

 поведенческо-субектна скала – например, в каква степен етническият бълга-

рин счита за  приемливо встъпването в брак с човек от друг етнос; 

 поведенческо-съдържателна скала - например, в каква степен етническият 

българин счита за  приемливи законовите основания за встъпването в брак с 
човек от друг етнос; 

 поведенческо-обектна скала - например, в каква степен етническият бълга-
рин счита за  възможно встъпването в брак с човек от друг етнос. [Пак там]  

 
АФЕКТИВНИ СКАЛИ. Афективният (емоционално-оценъчен) компонент обикно-

вено се изразява чрез степента на предпочитане или на доброжелателност към обек-
та. Базисно наблюдение за конструирането на афективни скали е проявлението у су-
бекта по отношение на обекта на нагласа с ориентация „за-против". Като емпирични 
индикатори могат да се вземат субекти или обекти. Съответно резултат ще са афек-
тивно-субектни или афективно-обектни скали. Не се строят афективно-съдържа-
телни скали.  [Пак там]  
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СКАЛА НА ТЪРСТОУН (СКАЛА ЗА СЪЖДЕНИЯ, THE THURSTONE SCALE). 

Скалата е предложена от Луи Търстоун (L.Thurstone) в 1929 г. и носи неговото име. На-
рича зе още и метод на субективно равните интервали (method of equal-appearing 
intervals). 

Това е един от начините за конструиране на когнитивно- и бихевиорално- субек-
тивни скали. [Пак там]  Съдържа набор от различаващи се едно от друго съждения, ка-
то се избира само едно от тях. Нарича се още „скала за принуден избор‖ (Е.Д.Сисон) и 
„оценка на основата на алтернативни избори‖ (А.Г.Здравомислов). [61,179]  Това е 

най-често срещаната техника на скалиране. Ако скалата е правилно построена, еднов-
ременно съгласие е възможно само при идентични твърдения. Всяко от съжденията е 
получило бал, който е резултат от експертна оценка при конструирането. Пример: 

 

1. Главната цел на науката трябва да бъде по-скоро стремежът 
към истина, отколкото нейното действително достигане 

да не 

2. На Библията трябва да се гледа по-скоро като на 
литературно произведение и красива митология, отколкото 
като на свръхестествени явления 

да не 

3. Ако имаш съответните способности, какъв би искал да 
бъдеш: 

иконо-
мист 

политик 

 
При конструирането на скалата се минава през следните етапи:  

 Формиране с помощта на експерти на съвкупност от съждения (често се из-
ползва техниката „мозъчна атака‖).  

 Групиране на съжденията от експертите. За оптимална се счита бройката 7-9 
групи, като първата е на пълна позитивност, а последната - на пълна нега-
тивност.  

 Анализ на единодушието на експертите по отношение на съжденията.  

 Отбор на „качествени‖ съждения за скалата. [154]  
 
СКАЛА НА Р. ЛАЙКЕРТ (СКАЛА НА СУМАРНИТЕ ОЦЕНКИ, ЛИКЕРТ-СКАЛА, 

THE LIKERT SCALE). За пръв път принципът на скалиране е предложен през 1929 го-

дина от Ренсис Лайкерт (Ликерт) (R. Likert) и след това всички наричат скалата по не-
говото име.  

Скала, при която континуумът „да - не‖ е разделен на равни интервали, ординал-
но подредени. Предлага се набор от утвърждения (например: да; по-скоро да; не мога 
да преценя; по-скоро не; не) , всяко от които се оценява поотделно, а крайният резул-
тат е сумата от различните балове. Прилага се при анализ на сложни явления. Нарича 
се още ―оценка чрез оценъчни листи‖ (В.Ядов). 

 

Петър е: 
Твърдо 

не 
По-скоро 

не 
не мога да 
преценя 

По-скоро 
да 

Твърдо 
да 

добър 1 2 3 4 5 

ученолюбив 1 2 3 4 5 

трудолюбив 1 2 3 4 5 

вежлив 1 2 3 4 5 

 
Модификации на Лайкерт-скалите: 

 метод на принудителния избор (отсъства неутрална категория) и  

 метод на лицата (Faces approach) – при неграмотни респонденти – деленията 
на скалата са означени с лица: от усмихващо се, до мрачно.  
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Надеждността на Лайкерт-скалите е много висока - около 0,90, а получените с 
тях резултати корелират с измерените по Търстоун на ниво 0,80.  

 
СКАЛА НА Л.ГУТМАН (СКАЛОГРАМА, THE GUTTMAN SCALOGRAM MODEL). 

Скала от строго йерархизирани съждения, като съгласието с по-високото ниво означа-
ва съгласие и с всички по-ниски (комулативност).  

Пример: ―Какво е отношението Ви към един негър?‖ 
Приемам го като интимен приятел  1  
Може да живея в едно жилище с него 2  
Може да живее в моя блок   3  
Може да живее в моята улица  4  
Може да живее в моя град   5  
Не го желая в моята страна  6  
Скалата е предложена от Емори Богардус (Е.Bogardus) през 30-те години на ХХ 

век като скала за социална дистанция, какъвто е горният пример. По-късно, през 1940 
г. Луи Гутман (L.Guttman) оформя тази идея като общ принцип. Той предлага и наиме-
нованието „скалограмен анализ‖. 

Гутман-скалата се построява в три етапа: 

 Набират се съждения, с изразена положителна или отрицателна конотация 
спрямо дадения феномен. 

 Провежда се пилотажно изследване, при което всяко съждение се оценява 
със „съгласен-несъгласен‖, и което изследване има зе цел да се подредят 
съжденията по степен на съгласие.  

 Формира се скалата като съжденията се подреждат в йерархия. Проверка на 
качествата на скалата. [44]  

 
БИПОЛЯРНА СКАЛА (СЕМАНТИЧЕН ДИФЕРЕНЦИАЛ, THE SEMANTIC DIFFE-

RENTIAL). За разлика от еднополюсните скали за оценка, при двуполюсните оценката 

се прави на основата на двойка качества - антоними.  
Описанието на изследвания обект се заключава в определяне на позицията му в 

скала с полярни прилагателни, тълкувана като дискретна. Качествата, които се подла-
гат на оценка (прилагателните), трябва да отговарят на изискванията за антонимност, 
метафоричност, обобщеност и субективност. В резултат се получава семантичен про-
фил с количествена изразеност.  

Емблематичен за типа скала е „методът на семантичния диференциал”, въве-
ден от Чарз Озгуд през 1952 г. 

Идеята е да се измерват свойства или състояния на индивида на основание по-
лярните им проявления на тези свойства. Първоначално се формира някакво множес-
тво понятия, които характеризират изучаваното свойство. След това за всяко понятие 
се намира антоним (например, активен – пасивен, здрав – болен). Между тези два по-
люса се разполага скала с междинни категории. 

 

 силно средно слабо никак слабо средно силно  

активен +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 пасивен 

здрав +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 болен 

силен +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 слаб 

мъжки +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 женски 

бърз +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 бавен 

добър +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 лош 
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Оценката на изразеността на своето състояние по всяка двойка признаци се 
прави като се избира едно от цифровите значения. 

За построяването на „семантичното пространство‖ скалните оценки се обе-
диняват по родствени скали. 

Озгуд разработва т.н. „трифакторен модел на измерване‖ [176,69-72], според 
който са достатъчни три сборни скали: 

  скала за качество (Е) – „добър - лош‖, „чист - мръсен‖, „красив - грозен‖...; 

  скала за сила (Р) - „силен - слаб‖, „голям - малък‖ ...; 

  скала за активност (А) – „активен - пасивен‖, „бърз - бавен‖ ... 

Оценките по скалата „добър - лош‖ се оказват психологически еквивалентни на 
оценките по скалата „красив - грозен‖ и пр. В оригиналния вариант на Озгуд, скалите са 
20. В резултат всеки обект получава значение по трите главни семантични фактори и 
може да бъде изобразен геометрически като точка в трикоординатно оценъчно прост-
ранство. 

 
БАЛНА (КОЛИЧЕСТВЕНА) СКАЛА. В нея се включват оценяваната характерис-

тика и ред числа или категории за степен на изразеност.  
Балното скалиране е изключително популярен метод поради своята простота. 

Най-разпространените му разновидности са пет: числова скала, графична скала, скала 
на стандартите, кумулативна скала и скала за принуден избор.   

Всички случаи са на разпределение на обектите (стимулите) или около не-
прекъснат континуум, или в дискретни категории, в резултат, от което им се приписват 
числа.  

 
ЧИСЛОВА СКАЛА. На изследвания се дава групировка от последователни чис-

ла (балове или рангове) и той приписа на всеки стимул съответстващо число от реда.  
Скалата може да бъде без ―ключ‖ (само с цифри). Пример: 
Качества за лидер   1 2 3 4 5  
Привързаност към училището 1 2 3 4 5  
Чувствителност към другите 1 2 3 4 5  
 
Може да е и с  ―конкретен ключ‖ (с цифри и категории) – например скала за ус-

певаемост: Отличен (6), Много добър (5), Добър (4), Среден (3), Слаб (2) 
При числовите скали трябва да се имат предвид възможните проблеми (Гил-

форд, 1954): 

 Използването на отрицателни числа при биполярните скали не се препоръч-
ва, тъй като при по-малко образовани лица може да се приеме като неестест-
вено . 

 Крайните точки често не се използват от някои лица, затова добре би било в 
скалата да се предвиди възможност за изход извън предварително опреде-
лените крайни точки. 

За изследваните числовите скали са лесни за използване, а за изследователя – 
най-простите по начин на създаване и най-удобните за обработка. 

 
ГРАФИЧНА СКАЛА. Скалата представлява линия, разположена хоризонтално 

или вертикално и няма точно определени репери. Оценката може да заема всички 
междинни стойности, като на линията се отбелязва мястото, отговарящо на оценката. 
Пример: 

          _______________________________________________ 
внимателен      невнимателен 
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Друг вариант са „паралелните графични скали‖ (Чемпнем,1940)  
 
 А Б В Г  

1         

А. Постоянно тревожно напрежение 
Б. Склонен да вижда опасност там, където 

реално липсва 
В. Безгрижен даже при важни работи 
Г. Рядко е обезпокоен или загрижен 

2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
 
Комбинирана цифрова и графична скала. Пример:  

 

Приложимост  
на знанията 

     
2 3 4 5 6 

слаба средна добра Много добра отлична 

 
Има общи изисквания за оформление на графичните скали (Гилфорд, 1954): 

 Всички обекти трябва да бъдат оценени по една характеристика, и чак след 
това може да се премине към следващата. 

 Линиите трябва да са дълги до 15 см, така че да отчитат възможните коли-
чествени различия, които може да дадат изследваните, но и да могат да се 
обхванат с един поглед. 

 Линиите не трябва да имат прекъсвания и деления. Но може линията да е из-
цяло от точки (многоточие). 

 „Добрите‖ оценки да се разполагат отгоре и отляво, в началото на линията.  

 Описателните фрази и признаци да са концентрирани около точки на скалата.  

 Признаците обикновено се разполагат равномерно около линията; но само 
ако са еднакво различни.  

 Крайните признаци не трябва да са толкова крайни, че да не се използват. 
Трябва да са разположени на края на линията. 

 При биполярни характеристики неутралният или индиферентен признак се 
намира в центъра на скалата. 

 Графичната скала може да се комбинира с цифрова. 
Графичните скари са прости и лесно се създават. Те се възприемат като инте-

ресни и не изискват силна допълнителна мотивация, не изискват осмисляне на числа 
от изследваните. Дават възможност за детайлизиран и нюансиран отговор. 

 
СКАЛА НА СТАНДАРТИ. Ролята на репери в скалата играят известни лица или 

обекти - стандарти. Получава се конкретност на еталона, затова подобна скала може 
да се прилага при оценители с ниска грамотност, особено при деца. [61,179] Пример: 

Петър е  силен като лъв....................................да.........не 
  хитър като лисица...............................да.........не 
  смел като орел....................................да.........не 
Ролята на стандарт може да изпълняват разширени описания – напр. на типове 

характер или на тип изпълнение на някаква задача.  
Основното преимущество на тези скали е постоянността на еталоните, което га-

рантира обективност и надеждност.  
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7.  СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ. В резултат от провежда-

нето на едно диагностично изследване се получава информация, която трябва да бъде 
обработена, за да може да се използва по-нататък за аргументация на изводите, до 
които достига изследователят. Това е всъщност задачата на статистическия анализ. 
Умението да се изразят качествата на наблюдаваните обекти в универсална и удобна 
за математическа обработка форма е много важно за всеки специалист. Неразделна 
част от него е и умението да се ползват данни от чужди изследвания. Съвременната 
наука отдавна е базирана на количествени методи и не може да се разчита на успех, 
ако не се владеят. 

 
ЕТАПИ НА РАБОТАТА. Условно можем да разделим тази част от изследова-

телската работа на няколко етапа.  
Първият етап е на регистрация на първичната информация, получена от при-

ложението на изследователските методи. Събраната по такъв начин информация все 
още не може да бъде анализирана. Затова тя се структурира, подрежда, прави се 
удобна за по-нататъшната работа.  

Вторият етап е на систематизация, групировка и обобщение на статистичес-

кия материал и представянето му чрез таблици, графики и статистически величини. 
Третият етап е на статистическа обработка на данните и разкриване на зако-

номерности в изучаваните явления. 

7.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА И ПРАКТИКА. Науката се стреми повече от 2000 

години да намери инструменти, чрез които може да верифицира вербалните данни, 
които се получават в резултат от изследователската работа. С течение на времето се 
е оформил приложен раздел на математиката, наречен статистика. Основната му 
цел е да се представят в достъпна, универсална за разбиране и лесна за оценяване 
форма количествени характеристики на обектите и явленията, с които човек се сблъс-
ква като свежда съдържанието на големи масиви данни до определени глобални стой-
ности. 

Статистиката има за задача също да представя графично данните от изследова-
телския процес, като това става по-прегледно и по-концентрирано. Тя трябва да даде 
информация за степента на надеждност на данните. Друга нейна задача е свързана с 
установяването на отношенията между числовите стойности и техните зависимости 
една от друга. Тя трябва да оцени и вероятността, с която могат да се случат опреде-
лени събития на базата на данните, с които изследователят разполага. 

Статистиката, прилагана в педагогическата наука има два раздела: описателна 
(дескриптивна) статистика и теория на статистическия извод.  

Описателната статистика включва методите за организация, сумиране и 
описание на данните. Дескриптивните показатели позволяват бързо и ефективно да се 
представят големи масиви от данни и връзките между тях. 

Теорията на статистическия извод включа система от методи за получаване 
на изводи за генерални съвкупности на основата на наблюдения, проведени в извадки. 

 
ОЗНАЧЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В СТАТИСТИКАТА. Те са в много голяма степен 

универсални и общоприети. Това създава значително удобство при използването на 
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литература на различни езици. Тук ще бъдат дадени някои основни символи, като ос-
таналите ще се включват по-късно при въвеждането на съответната формула. 

Изключително често в статистиката се използва означението сума: 

Сумата ( - сигма) на всички стойности axi (= а по х1, плюс а по х2, 

плюс а по х3) от х1 (i=1) до х3  (3 над е).  
 
 
 

Други означения: 

= равно на 4 ! факториел (=1х2х3х4)   приблизително равно на 

 неравно на  < по-малко от    > по-голямо от 

 

7.2. ЧИСЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
ЧИСЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. Числовото разпределение е разпределение на 

единиците в дадена съвкупност според значенията на даден признак. Числовите разп-
ределения биват: 

 Теоретични (използват се при някои статистически методи за анализ) и ем-
пирични - получават се въз основа на обобщение на индивидуалните значе-
ния на определен признак в дадена съвкупност.  

 Едномерни (само по един признак) и многомерни (единиците се разпределят 

по два или повече признака). Служат за установяване наличието на връзки 
между различни признаци и измерване на тези връзки и зависимости. 

 
ПОЛУЧАВАНЕ НА ЧИСЛОВОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. Това е един процес с мно-

го етапи. 
 
ИНДЕКСАЦИЯ НА ДАННИТЕ. Това е много важна част от подготовката на дан-

ните за анализ. Тя е основно следствие от интерпретацията и особено от декомпо-
зирането на понятията. Последователно:  

 избира се и се отделя измерваната величина от всички други (индикатор);  

 определят се еталони за измерване (критерии и показатели);  

 съотнасят се еталона и величината и получаване на числова характеристика 
(индекс). [148] 

 
ПОДГОТОВКАТА НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ. Извършва се в следната последо-

вателност: 
1. Данните се ранжират и групират. 
2. За всяка срещана стойност се изчислява абсолютната честота - число, 

показващо колко пъти дадено значение се среща в цялата съвкупност от наблюдения. 
В резултат се получава честотно групиране - разпределение на наблюденията по 

честоти. 
 
ГРУПИРАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИЯ МАТЕРИАЛ. Представлява разчленение 

на множеството единици на обекта на наблюдение на еднородни групи и обединението 
им по определени, съществени за тях принципи. Основанието на групировката се нари-
ча групировъчен признак - признак, по който съвкупността се разчленява на групи. Той 

ax i
i=1

3
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може да бъде или атрибутивен (качествен), или количествен. Самата операция на гру-
пирането се нарича класифициране. 

 
ПРИНЦИПИ НА ГРУПИРАНЕ. Принципите, на чиято основа се извършва групи-

рането, са:  

 разчленяване на разнородните обекти на еднородни;  

 намиране на общи и еднотипни явления;  

 определяне на признаците, по които трябва да се разграничат типовете;  

 определяне на интервалите за преход от един тип към друг;  

 неизменност на интервалите и групировките. 
 
ГРУПИРАНЕ В КЛАСОВЕ. При голям брой наблюдения се налага да се групи-

рат съседните стойности в класове. По този начин честотното разпределение (вари-

ационният ред) се прави по-удобно за обработка - статистическа и логическа. Факти-
чески процедурата се заключава в такова закръгляване на значенията на променлива-
та, че да се получат интервали (класове), средите на които са числа, с които е удобно 
да се работи по-нататък. 

Под клас се разбира множеството от всички величини, лежащи в определени 
граници, които са най-малката и най-голямата величина в класа.  

Всеки клас има определена ширина (h) - брой на обхванатите величини. При h = 
1 говорим за негрупирани данни, а при групирани данни h > 1. 

Освен обикновените класове съществуват и отворени класове. Това са класове 
само с една граница. Напр. в класовете: до 5 г., 6-15 г., 16-25 г., над 25 г.; класовете 6-
15 г. и 16-25 г. са обикновени, а първият и последният - отворени. 

 
ПАРАМЕТРИ НА КЛАСА. Това са границите и средата на класа.  
Границите на класа се определят по принципа: ½ от стъпката под най-ниската 

(над най-високата) стойност  
Средата на класа - средната аритметична на двете граници - служи за означа-

ване на класа. 
Пример: Точки от тест 10, 10, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 

17, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 
21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 
23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 
27, 28, 28, 28.  

Класове: 
 

точки 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

Долна граница 5,5 10,5 15,5 20,5 25,5 

Горна граница 10,5 15,5 20,5 25,5 30,5 

Среда на класа 8 13 18 23 28 

 
ЕТАПИ НА КОЛИЧЕСТВЕНАТА ГРУПИРОВКА. Количествената групировка пре-

минава през четири етапа: 
1. Изчисляване на ширината на вариация - разликата между най-голямото и 

най-малкото значение във вариационния ред. 
2. Определяне на броя на класовете и тяхната ширина. Най-удобно е този брой 

да е 7-15, при това непременно нечетно число, за да има среден клас. За ширина на 
класовете се избира също нечетно число, така че средата на класа да е равна на цяло 
число.  
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Има специална формула на Стърджест за определяне параметрите на класа:  
 
където xmax е най-голямата измерена стойност, xmin – 

най-малката измерена стойност, n е броят на наблюдаваните 

случаи, а lg е логаритъм при основа 10. 
3. Определяне на границите на първия клас така, че в 

него да попадне най-ниската или най-високата стойност. За начало на първия клас се 
приема величина, по-малка от минималната, кратна на ширината на класа. Например, 
ако Х мин. = 44 и h = 7, границите на първия клас са 42-47. 

4. Определяне на границите на останалите интервали и сумиране на честотите 
в тях. Съставя се матрица за данните. 

5. Получаване на пълноценно честотно разпределение (frequency distribution). 

 

7.3. ТАБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ 

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТАБЛИЦАТА КАТО ФОРМА НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ДАННИ. Таблицата е форма на представяне на данните на основата на групирането. 

Тя представлява комбинация от графи, хоризонтални редове и вертикални колони, в 
които се разполагат числовите значения на показателите, характеризиращи изследва-
ния признак. 

Таблицата е най-рационалната форма на изложение на резултатите от изслед-
ването. Тя дава нагледна представа за връзката между признаците на изучаваното яв-
ление - предназначеният за обработка или възприемане материал е обозрим. 

Основното в табличното изложение е, че показателите, които се срещат в нея, 
могат да се обединят под едно заглавие, като структурата на таблицата се определя от 
логическата програма на изследването. 

 
ЕЛЕМЕНТИ НА ТАБЛИЦАТА. Всяка таблица съдържа следните елементи: 

1.Заглавие. То съдържа в кратка и сбита форма същността, основната качестве-
на характеристика на таблицата, както и присъщите й ограничения по място и време. 

2.Предна водеща колона - предава съдържанието на редовете. Показва за какво 
става дума в таблицата. В нея се дава списък на групираните данни. 

3.Анкетка. Най-горният ред на таблицата показва с какви признаци се характе-
ризира предната водеща колона. 

4.Макет. Остатъкът от таблицата след премахването на числовия материал се 
нарича макет - мрежа от кръстосани редове и колони. Изработването на макета е пър-
вата стъпка при съставянето на таблицата. 

 
РЕГИСТРАЦИОННА БЛАНКА. В регистрационната бланка (recording form) чис-

лата са подредени в последователност на тяхното регистриране по време на изслед-
ването в документите-източници. Служи за първоначално обхващане на резултатите и 
е основа на следващите таблици. В този си вид данните не могат да бъдат обработени 
статистически. Пример – резултати от тест:  

19, 21, 24, 27, 18, 24, 21, 25, 24, 22, 27, 13, 21, 17, 21, 16, 16, 15, 28, 18, 22, 23, 23, 
10, 25, 28, 18, 22, 23, 10, 25, 22, 20, 22, 25, 20, 23, 21, 17, 23, 18, 26, 24, 19, 21, 17, 19, 
21, 28, 20, 14, 21, 17, 20, 22, 25, 24, 20, 22, 25, 19, 23, 19, 24, 27, 22, 21, 21, 23, 20, 24, 
16, 22, 20, 25, 22, 15, 14, 26, 18, 19, 23, 17, 26, 15, 23, 20, 22, 26, 24, 21, 16. 

 

 
 n

XX
W

lg322,31

minmax
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ПЪРВИЧНА ТАБЛИЦА. Първичната таблица (enumerative table) съдържа данни-

те от регистрационната бланка, подредени във възходящ или низходящ ред. Тя дава 
информация, че някои от данните се срещат по-често от други, може да се изчисли и 
вариационната честота - разликата между екстремумите (най-голямата и най-малката 
стойност).  

10, 10, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 
19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 
22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 
24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 28, 28.  

 
ТАБЛИЦА НА АБСОЛЮТНАТА ЧЕСТОТА. За да се направи таблицата още по-

информативна и прегледна, данните от първичната таблица се нанасят в таблицата на 
абсолютната честота, като вместо еднаквите величини се означава с число тяхната 
повторяемост. В резултат се получава честотно разпределение (още се нарича вари-
ационен ред), което е обобщена форма на резултатите. 

 

точки 10 13 14 15 16 17 18 19 20 Общо  

брой 2 1 2 3 4 5 5 6 8 

92 точки 21 22 23 24 25 26 27 28  

брой 11 11 9 8 7 4 3 3  

 
Предимствата на таблицата на абсолютната честота са, че тя е по-прегледна от 

регистрационната, по-кратка от първичната, икономична по отношение на заеманото 
място (при голям обем на данните те задължително се класифицират), удобна е за 
оценка на вида на разпределението и не е свързана със загуба на информация. 

От примера става ясно, че при повече стойности тази таблица е трудна за обх-
ващане и затова данните трябва да се класифицират. 

 

точки 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 Общо  

брой 2 6 28 46 10 92 

 
 
ТАБЛИЦА НА ОТНОСИТЕЛНАТА ЧЕСТОТА. Прави се при необходимост от 

сравняване на честоти при различен обем на извадките. Относителната честота се из-
числява, като абсолютната честота се раздели на обема на извадката. 

Относителната честота може да се изрази и в проценти - части от цялото, озна-
чено със 100. За целта относителната честота се умножава по 100%. 

 

точки 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 Общо 

брой 2 6 28 46 10 92 

% 2,17 6,52 39,43 50,00 10,87 100,0 

 
 
ТАБЛИЦА НА КУМУЛАТИВНАТА ЧЕСТОТА. Представлява таблица, при която 

на всеки ред величините се кумулират (натрупват) - на първия ред е първата величи-
на, на втория - сборът от абсолютни честоти на първия и втория ред на таблицата на 
абсолютната честота, на третия - сбора от първите три реда и т.н. Числото, получено 
на последния ред на таблицата на кумулативната честота, отговаря на обема на из-
вадката. 
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Точки 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 Общо 

Честота 2 6 28 46 10 92 

Относителна честота (%) 2,17 6,52 30,43 50,00 10,87 100,0 

Натрупана честота 2 8 36 82 92  

Натрупана относителна честота 2,17 8,69 39,13 89,13 100,0  

 
ПОСТРОЯВАНЕ НА ТАБЛИЦА. Преминава през следните етапи:  

1.Разработване на логическа схема на таблицата на основата на необходимия 
числов материал; 

2.Разработване на макет на таблицата; 
3.Проверка на информативността на модела; 
4.Попълване на макета с числов материал. 
От етапите на процеса се вижда, че най-важен е първият. Представянето на ре-

зултатите от изследването чрез таблици трябва да започне далеч преди да сме събра-
ли необходимия ни числов материал - още при планирането на изследването. 

 
ПРАВИЛА ЗА ОФОРМЯНЕ НА ТАБЛИЦИТЕ. В специалната литература се со-

чат някои правила за оформянето на таблиците [82,39-40]: 

 Всяка таблица трябва да бъде разбираема и еднозначна, независимо от текс-
та. Заглавието трябва да е формулирано кратко и ясно. Да се дадат и всички 
необходими пояснения  

 Редовете и колоните да се подреждат смислено, за да улесняват разбиране-
то и сравняването. Таблицата се чете отляво надясно и отгоре надолу. 

 При таблично представяне на по-дълги таблици (колони от цифри) винаги да 
се оставя един ред празно пространство след всеки 5 или 10 реда.  

 Многозначните числа да се изписват в групи от по три - 4 234 238. 

 Крайните линии на таблицата и разграничителните линии да са начертани яс-
но. При таблици с много гъсто разположени редове и колони да се поставят и 
междинни линии. [37,42-43; 78,129-130] 

 Всички думи в заглавието на таблицата и в самата таблица да се пишат цели. 

 Хронологичното разположение на годините да е отляво надясно. 

 Първо да се дават абсолютните, а след това относителните величини.  

 Ако в даден ред или колона няма наблюдавана стойност, поставя се тире, ако 
е неизвестна — многоточие, ако няма смисъл (например в турнирните табли-
ци) - поставя се знак Х. [Пак там] 

 

7.4. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ 

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИН-

ФОРМАЦИЯ. Графическите методи в статистиката се прилагат вече над 200 години. 

Те винаги са се разглеждали като начин за представяне на информация, към който се 
прибягва в случаите, когато трябва по-прегледно да се демонстрира разпределението 
на различните значения на признака и корелацията (връзката) между тях. Те са средс-
тво за статистически анализ и за нагледно обобщение на резултатите от изследването. 

Графиката служи на първо място за по-добро разбиране същността на данните 
отколкото при само словесен текст. Тя е ефективно средство за излагане на собстве-
ното мнение. Чрез графиката се постига по-задълбочен анализ на предмета, контроли-
ра се точността на анализа, направен чрез други методи. Не на последно място графи-
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ката служи да привлече вниманието на аудиторията, ако е предназначена за публично 
представяне. 

 
ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАФИКАТА. Всяка графика съдържа няколко елемента: 

1.Поле на графиката - пространство на разположение на знаците. 
2.Геометрични знаци - символи, понятия, отразени на графиката чрез точки, от-

сечки, прави, криви и т.н. 
3.Пространствени ориентири - определят разположението на знаците в поле-

то на графиката. Най-често това са правоъгълните координати - абсциса и ордината. 
4.Експликация - словесно обяснение на съдържанието на графиката (заглавие) 

и на значението на всеки геометричен знак. 
 
ВИДОВЕ ГРАФИКИ. Има множество видове двуизмерни и триизмерни графики.  
 
ХИСТОГРАМА. Хистограмата (histogram) е диаграма, на която е показано разп-

ределението на значенията на една променлива. Прилага се за графично изображение 
на интервални редове при измерени данни. На абсцисата се нанасят основните значе-
ния на интервалите на признака, а на ординатата - абсолютната или относителна чес-
тота. 
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Хистограмата е последователност от стълбчета, всеки от които се опира на 

един разреден интервал, а височината му отговаря на измерената честота.  
За яснота скалата се разполага на един интервал вляво и вдясно от диапазона 

на графиката. Отношението на височината към ширината трябва да е около 3:5. 
 
ПОЛИГОН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО. Линейна диаграма (line diagram). Съдържа 

в себе си аналогична информация на тази, която съдържа хистограмата и се прилага в 
същите случаи.  
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За разлика от хистограмата, където всяко стълбче завършва с хоризонтална ли-

ния на височината на точката от ординатата със съответната честота, при полигона то 
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завършва с точка над средата на интервала на същата височина. След това точките се 
съединяват с отсечки. Полигонът завършва на абсцисата и започва от нея, защото в 
тези точки честотата е 0. 

                                      
СТЪЛБОВА И ЛЕНТОВА  ДИАГРАМИ. Стълбовата диаграма (colomn chart) и 

лентовата диаграма (bar chart) се прилагат при отразяване на разпределението на но-
минално скалирани данни и в някои случаи на ординално скалирани данни. Наричат се 
още плоскостни диаграми. Чрез височината (дължината) на правоъгълници се предста-
вят честотите.  
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Построява се като хистограмата но разликата е в това, че мястото на оста на 

честотата е произволно - или като абсциса, или като ордината; отделните класове са 
означени със стълбчета (лентички) и са в произволен ред; стълбчетата (лентите) имат 
нерегламентирана широчина (дължина), но единна за графиката и не са съединени по-
между си. 

Стълбовата диаграма може да е и двустранна (bilateral bar chart) – при нея 

стълбчетата изобразяват варирането на променливата около някаква норма. 
 

 
 
ПИКТОГРАМА. Лентова (стълбова) диаграма, на която отделните ленти (стълб-

чета) са съставени от изображения (пиктограми). 
 
КРЪГОВА (СЕКТОРНА) ДИАГРАМА. Секторната диаграма (pie diagram) е удоб-

на за представяне на относителни (и процентни) честоти, независимо от вида на дан-
ните. Отделните сектори получават големина, съответна на представената част. Цент-
ралният ъгъл е равен на относителната честота, умножена по 3,6 процента 
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ТОЧКОВА ДИАГРАМА. При точковата диаграма (Scatter chart) на абцисата се 

нанасят основните значения на интервалите на признака, а на ординатата - абсолют-
ната или относителната честота. Точките отговарят на числото случаи или честотата в 
този разред. 
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ПРЪСТЕНОВИДНА ДИАГРАМА. Пръстеновидната диаграма (Doughnut chart) 

изпълнява аналогични функции както секторната диаграма, но дава възможност да се 
сравняват различни разпределения чрез вместване на няколко пръстена един в друг. 
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СМЕСЕНА ДИАГРАМА. Представлява комбинация на хистограма и полигон. 
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ДИАГРАМА ТИП “РАДАР”. Много ефектна диаграма (Radar chart). Изображе-

нието представлява характерен профил. Може да се използва за сравнение на раз-
лични разпределения. 



 
 

146 
 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2

3

45

6

 
 
ПЛОСКОСТНА (ПРОСТРАНСТВЕНА) ДИАГРАМА. Представлява наслагване на 

отделни плоскости, които всъщност са пространствата под полигоните. 
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КОМУЛАТИВНА КРИВА (ОГИВА). Комулативната крива (Percentile distribution, 

cumulative distribution, cumulative curve) е графика на функцията F(x), която съпоставя 
на всяко знамение на x частта (процента) от тези изследвани, които са набрали такова 
или по-малко количество балове. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
 
КОРЕЛАЦИОННО ПОЛЕ. Корелационното поле (Scatterplot) представя връзката 

между резултатите от две измервания, отчетени по координатните оси: на едната - по 
първто, и на другата – по второто. 
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ДРУГИ ГРАФИКИ.  В специализираните източници са представени още редица 

видове графики - степенчат график, разделна плоскост, карта на индекса, триъгълна, 
диаграма и др. Чрез графика може да се представят и разпределения с две и повече 
променливи. [32,70-71; 51; 57,44-5] 
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ГРАФИКИ ЧРЕЗ КОМПЮТЪР. Персоналният компютър предлага много големи 

възможности за представяне на данните чрез графики. Диаграмите, които бяха дадени 
по-горе са направени чрез Excel for Windous. Има и специализирани програми – нап-
ример Chart3d. 

 
СРАВНЕНИЕ ЧРАЗ ГРАФИКИ. Обикновено задачите на изследването включват 

и сравнение между две или повече статистически разпределения. Това може да се 
направи чрез прилагането на някои от методите на проверяващата статистика, но 
твърде често се прави и графически. Има множество начини за това, но за предпочита-
не са следните:  

 чрез представяне на пълни разпределения;  

 чрез сравняване на полигони, нанесени на една координатна система;  

 чрез огиви, построени на една координатна мрежа. Особено често се прилага 
третият начин, поради това че дава възможности за сравнение на разпреде-
ления с различен обем. 

 
ПРИНЦИПИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ГРАФИКА. Американската статистичка 

М.Спир формулира следните принципни положения за изработване на графика: 

 Определете съществената информация в данните. 

 Запознайте се с всички видове графично представяне и направете избор. 

 Задоволете аудиторията на нейното ниво. Познавайте и използвайте всички 
подходящи нагледни средства. 

 Разработете подробни и точни инструкции за чертожника. Не се опитвайте да 
го замествате. 

 Осмислете получените резултати. [37] 
 
ПРАВИЛА ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ГРАФИКА. Съществуват и редица прави-

ла за графично представяне на данните от изследването [По: 32; 37; 82, 42-43]: 
1. Общата структура на графиката да предполага четене отляво-надясно и отдо-

лу-нагоре. Така нарастват и числовите величини. 
2. Абсцисата (хоризонталната ос) служи за представянето на измерените вели-

чини или на класове от величини. Нарича се ос на белезите. Ордината (вертикалната) 
е ос на честотите. 

3. Мащабът на единицата мярка върху двете оси може да бъде различен. От ма-
щабите на двете оси зависи формата на графиката. 

4. Когато се изобразяват еднакви по ширина класове, разстоянията между под-
разделенията на оста трябва да бъдат равни. 

5. Началото на ординатната ос е в пресечната точка на осите. 
6. Нулева точка на абсцисата не е нужно да се посочва. В края трябва да остане 

място за още един клас. 
7. Величините, които не се срещат в разпределението (с нулева честота), също 

трябва да се нанесат на абсцисата. 
8. При групирани данни класовете се означават чрез средата на класа. 
9. Всяко графично изображение да се представи еднозначно - да има заглавие, 

двете оси да се означават недвусмислено, да се посочи единицата мярка за величини-
те. 

10. Абсцисата и ординатата да се отличават ясно от другите линии на графика-
та. Правилото важи и за линиите на сравнение, напр. за 100% и средните полигони. 

11. Когато на абсцисата са нанесени дати, да се включва по един нулев клас в 
началото и в края на скалата. 
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12. В графиката трябва да има само най-необходимите линии. 
13. Кривите линии трябва ясно да се отличават от правите. 
14. Цифрите на скалите да се нанасят отляво и отдолу на координатната систе-

ма. 
15. В графиката може да се включват цифрови данни и формули. 
16. Ако цифровите данни са в голям обем, те може да съпровождат графиката в 

таблицата. 
17. Заглавието трябва да е по възможност най-пълно и точно. Ако е необходи-

мо, да се въведе и подзаглавие. 
 

7.5. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЧРЕЗ СТАТИСТИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ 

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ВЕЛИЧИНИ. Статистическите ве-

личини служат за обобщено описание на числовото разпределение. Те заменят изла-
гането на всички данни. Тяхната съвкупност по отношение на числовото множество 
трябва да се разглежда като негов модел - по-удобен за изследване, но свързан и с из-
вестна загуба на информация. 

 
ЗАДАЧИ НА СТАТИСТИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ. Статистическият анализ решава 

принципно два основни класа задачи: дескриптивна (описателна) и индуктивна статис-
тика.  

Описателната статистика има за цел описанието на разпределението на про-

менливата (признака) в извадката и да се установят връзките между променливите. 
Индуктивната статистика има за задача да определи свойствата на генерал-

ната съвкупност на базата на знанията за извадката; да се определи, съответстват ли 
закономерностите, установени за извадката на закономерностите на генералната съв-
купност. 

 
СТАТИСТИКИ (СТАТИСТИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ). С понятието статистики 

(statistics) се означават числа, които в сумарен вид отразяват разпределението на зна-
ченията на променливите или зависимости между променливите. Статистиките могат 
да бъдат три вида: 

 Едномерни (univariate statistics) – отнасящи се до или описващи една промен-
лива. 

 Двумерни (bivariate statistics) – обобщено отразяват зависимостта между две 

променливи. 

 Многомерни (multivariate statistics) – обобщено отразяват зависимостта между 

повече от две променливи. 
 
ПАРАМЕТРИ НА ЧИСЛОВОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. Базата на статистическия 

анализ на резултатите от изследването е описанието на разпределението. Всички 
следващи статистически операции се извършват върху основните му статистически 
числови характеристики - средна величина и величина на разсейване. 

Средните величини са числови характеристики за означаване на положението 
на разпределението върху числовата ос (абсцисата), а величините на разсейване-
то означават ширината на разпределението. Нито едните, нито другите характеризи-
рат напълно разпределението, а само в своята съвкупност. 

Представянето на едно числово разпределение може да стане чрез различни 
числови величини и комбинации между тях. Определящи са някои фактори - характер 
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на измервателната скала, особености на разпределението и др. Най-важен сред тях е 
видът на данните. 

Най-много възможности за представяне дават измерените величини, но опреде-
лящ при тях е начинът на класифициране на данните. Пълният набор от статистически 
величини може да се пресмята само ако измерените данни са обединени в равни кла-
сове. 

 
СХЕМА ЗА ИЗБОР НА СТАТИСТИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ. Идеята е заимствана от 

С.Стивънс [170]: 
При категории се изчислява от средните величини само модата (Мо), а мерки на 

разсейването не се изчисляват. 
При рангови величини и измерени величини, групирани в произволни класове се 

изчисляват от средните медиана (Ме), а от мерките за разсейване ширина на вариация 
(W) и полу-междуквартилен размах (Q). 

При измерени величини, групирани в равни класове се изчисляват всички ста-
тистически величини. 

 

СТАТИСТИЧЕСКИ  
ВЕЛИЧИНИ 

ВИД НА ДАННИТЕ 

категории рангови величини измерени величини 

СРЕДНИ 
ВЕЛИЧИНИ 

Mо Me Mо, Me, Av, H, G 

МЕРКИ НА 
РАЗСЕЙВАНЕТО 

- Q, W Q, W, SD
2
, SD, V 

 

7.5.1. СРЕДНИ ВЕЛИЧИНИ 

 
ЦЕНТРАЛНА ТЕНДЕНЦИЯ. С понятието централна (средна) тенденция (central 

tendency) се означава стремежът на изследователя да определи такава или такива 
средни величини, които най-добре представят някакво множество от признаци на една 
променлива. 

 
МОДА (Мо). Модата (mode) е мяра за централната тенденция за номинално 

скалирани променливи. Това е най-често срещаната стойност в  едно разпределение. 
 
Модата се изчислява при съвкупности 

с много голям обем, за изучаване на качест-
вени признаци и за изучаване на разпреде-
ления с много върхове. Във формулата има 
следните означения:  

mdo - долна точна граница на модалния клас, h - ширина на класа, p1 - честота 
на класа, предшестващ модалния, p2 - честота на модалния клас, p3 - честота на класа, 

следващ след модалния. 
 
МЕДИАНА (Ме). Медианата  (median) е мяра за централната тенденция за про-

менливи, измерени по рангова скала. Стойността, разполовяваща ранговия ред, полу-
чен от подреждането на величините по големина. 

Формулата е следната: 
 

h
ppp

pp
mdMo 
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mеo - долна граница на медиалния интервал, h - 
ширина на класа, fm - честота на медиалния интервал, 
S fi - индексация на честотите на интервалите, пред-

шестващи медианния. 
Медианата се изчислява при извънредно малък 

брой наблюдения при разпределения с отворени класове и рангови данни, при силно 
асиметрични разпределения, при много големи колебания на вариращия признак 
[82,64] .  

 
СРЕДНИ КВАНТИЛИ. Квантилът е значение на признака, което дели целия 

диапазон от значения на части. Сред всички възможни квантили се отделят определе-
ни семейства:   

 квартили – разбиват диапазона на статистическия ред, подреден по възхо-
дящ ред на 4 равни части; в реда има 3 квартила, 

 децили – 9 децила делят реда на 10 равни части;   

 процентили – 99 процентили делят реда на 100 равни части.  
 

 
 
Средните квантили са разновидности на медианата. Те са също средни величи-

ни.  
 
Me = Q2 = D5 = P50 
 
СРЕДНА АРИТМЕТИЧНА (Av, M). Средната аритметична (Average, Mean) е мя-

ра за централната тенденция за променливи, измерени по интервални скали.  Значе-
нието е равно на сумата им, разделена на техния брой. Изчислява се при предвиждана 
правопропорционална зависимост между величините. Не се изчислява при бимодално 
и мултимодално разпределение, при разпределение с отворени класове, при качестве-
ни данни (номинални и ординални), при много малка извадка или силно асиметрично 
разпределение.  

Класическото означение на средната аритметична е Х  с чертичка над буквата 
(“хикс черта”). Това създава трудности при работа с компютър, 
тъй като в клавиатурата няма такъв знак. За предпочитане е да се 
употребява означението Av (от average) или Me. 
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ПРЕТЕГЛЕНА СРЕДНА АРИТМЕТИЧНА. Прилага се, когато се налага да се 

обобщят средните величини на няколко извадки от една и съща ге-
нерална съвкупност, например при изчисляването на средния ус-
пех на училището, ако знаем средните успехи на отделните класо-
ве. 

 
СРЕДНА ХАРМОНИЧНА ВЕЛИЧИНА (Н). Среднохармоничната на няколко ве-

личини е равна на броя им, разделен на сумата от реципрочните им 
стойности. 

Средната хармонична величина се изчислява в случаите, когато 
предвиждаме обратна пропорционална зависимост между величините. 

 
 
СРЕДНА ГЕОМЕТРИЧНА ВЕЛИЧИНА (G). Средна геометрична на n величина с 

корен n-ти от произведението им. 
Средната геометрична обикновено се изчисля-

ва чрез логаритмуване, но съществуват и други начи-
ни за изчисляването й  [51]. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ СРЕДНИ ВЕЛЕЧИНИ. Всяка от средните ве-

личини има свои особености и се прилага в точно определени случаи. Обикновено ние 
не разполагаме с достатъчно информация, за да обосновем напълно избора си. Зато-
ва се препоръчва да се изчисли не една, а поне две средни величини - за контрол (раз-
бира се, ако видът на данните позволява това).  

Трябва да се има предвид, че медианата и модата варират около средната 
аритметична в зависимост от вида на разпределението, а средната геометрична и 
средната хармонична са винаги по-малки по стойност от средната аритметична. 

 

7.5.2. МЕРКИ НА РАЗСЕЙВАНЕТО  

 
РАЗСЕЙВАНЕ. Разсейването (dispersion) е показател за колебанието (варира-

нето) на значенията на признаците около централната тенденция, то е показател за 
нейната репрезентативност. 

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА РАЗСЕЙВАНЕ. Използват се за описание 

на променливостта на белезите. Те допълват средните величини, зад които се скриват 
индивидуалните различия, характеризират степента на еднородност на съвкупността и 
границите на вариация на признака: 

 
ШИРИНА НА ВАРИАЦИЯ (W). С термина ширина на вариация (variation ratio) се 

означава разликата между максималното и минимал-
ното значение на признака. Той е мяра за разсейване 
при номинални променливи. Характеризира пределите 
на изменение на вариращия признак, лесно разбираем 

е и лесно се изчислява. Същевременно това, че се определя само от екстремумите,  
прави тази величина недостатъчно надеждна и стабилна. Тя не позволява да се срав-
няват извадки с различен обем.  
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КВАРТИЛНО ОТКЛОНЕНИЕ (Q). Това е величина (quantile range), равна на по-

ловината от разстоянието (стойността) на третия и първия квартил (наричана още „по-
лу-междуквартилен размах‖). Мяра за разсейване при ординални променливи. 

Квартилите са точки, делящи цялата съвкупност на четири равни части. Форму-
лите са следните, като: 
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Q0  - долна граница на квартилния клас, Ni - пореден номер на квартила, fcum - 

комулативна честота в предквартилния клас,  
 
СРЕДНОКВАДРАТИЧНО (СТАНДАРТНО) ОТКЛОНЕНИЕ (SD, S, s) И ДИСПЕР-

СИЯ (S
2
, SD

2
, s

2
). Тези две величини са свързани непосредствено и затова ги разглеж-

даме заедно. Дисперсията (Variance) е сума от квадратите на отклоненията на всички 
измерени величини от средноаритметичната им, разделена на броя им, намален с еди-
ница.  

Средноквадратичното отклонение (standard deviation) е корен квадратен от дис-
персията.  

Стандартно отклонение се изчислява във всички 
случаи, когато се изчислява средна аритметична. Това 
са и основните величини, характеризиращи едно разп-
ределение от данни, измерени по интервална скала. 

 
КОЕФИЦИЕНТ НА ВАРИАЦИЯ (V). Представлява отношението на стандартното 

отклонение към средноаритметичната в проценти и служи за сравняване на разсейва-
нията при различни по големина х. 

Коефициентът на вариация има предимството, че е безраз-
мерна величина, т.е. не зависи от единиците на измерване и може да 
послужи за сравнение на различни извадки. В същото време, обаче, 
може да доведе и до неправилни изводи при липса на информация 

за средната и стандартното отклонение. 

7.5.3. АСИМЕТРИЯ И ЕКСЦЕС 

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Много важни параметри на числовото разпределение. 

Формулите са: 
 
АСИМЕТРИЯ (Аs). Числов показател, характеризиращ сте-

пента на асиметричност на разпределението.  
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Коефициентът на асиметрия варира от + 3 до - 3. В зависимост от знака на ко-
ефициента се различават: 

а). Разпределения с положителна асиметрия (ляво наклонени). В такива раз-
пределения Ме < Мо < Av, графиката им е наклонена наляво. Това говори за домини-

ране на ниските стойности. Ако разпределението отразява резултатите от тест, то той 
е труден. 

б). Разпределения с отрицателна асиметрия (дясно наклонени). В тях Ме > Мо 
> Av, графиката е наклонена надясно. Това говори за доминиране на високите стой-

ности - получава се при малка трудност на теста; 
в). Разпределения с нулева асиметрия. В тях Мо = Ме = Av. Графиката на тако-

ва разпределение е симетрична и камбановидна. Такова разпределение е нормалното 
разпределение. 

 
ЕКСЦЕС (Еx). Числов показател за островърхост на кривата на разпределени-

ето. Може да има едномодално, бимодално, мултимодално и безмодално разпределе-
ние. 

В зависимост от величината на Еx има разпределения с 
малка ширина на върха (островърхи) - при Еx > 3, разпределе-
ния с голяма ширина на върха (плосковърхи) - при Еx < 3 и разп-
ределения с промеждутъчна крива - Еx = 3. 

 

7.5.4. ДОВЕРИТЕЛЕН ИНТЕРВАЛ 

 
„ИСТИНСКО" СРЕДНО АРИТМЕТИЧНО И ДОВЕРИТЕЛЕН ИНТЕРВАЛ. Дове-

рителният интервал за средното е интервалът от значения, около оценката, където с 
определено ниво на доверие (статистическа вероятност) се намира „истинското‖ (неиз-
вестно) средно на популацията.  

 
СТАНДАРТНА ГРЕШКА НА СРЕДНОТО ЗНАЧЕНИЕ. Терминът е въведен от 

Юл (Yule, 1897) за величина, която характеризира стандартното отк-
лонение на средното аритметично на извадката. Формулата е: 

Където SDAv  e стандартната грешка на Av, SD
2  

 - дисперсията 
на извадката и n  - обема на извадката. 

 
НИВО НА ДОВЕРИЕ. Това е понятие, с което се означава степента на увере-

ност на изследователя че истинската, но неизвестна стойност на Av  лежи в даден ин-
тервал. 

Ако е избрано ниво на доверие 0.95, то това означава, че 5% от всички възмож-
ни доверителни интервали няма да съдържат истинската стойност на Av. Нивото на 
доверие допълва нивото на значимост до 1 – 95 процентен доверителен интервал 
(95%ДИ). Респективно за 1% ниво на доверие, ДИ е 99%. 

 
ПОСТРОЯВАНЕ НА ДОВЕРИТЕЛНИ ИНТЕРВАЛИ. Изчисляването става лесно, 

като се знаят три параметри: Av, SDAv  и критичната стойност за определеното ниво на 
доверие: 

 С 90 % сигурност, истинската стойност на Av е между Av + 1,65 SDAv   и Av - 
1,65 SDAv    

 С 95 % сигурност, истинската стойност на Av е между Av + 1,96 SDAv   и Av - 
1,96 SDAv    
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 С 99 % сигурност, истинската стойност на Av е между Av + 2,58 SDAv   и Av - 
2,58 SDAv    

 С 99,9 % сигурност истинската стойност на Av е между Av + 3,29 SDAv   и Av - 
3,29 SDAv    

 

7.6. ТИПИЧНИ ФОРМИ НА ЧИСЛОВОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
ЧИСЛОВИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ. Има много варианти на числови групировки, кои-

то се различават по своите форми и вътрешна структура.  
 

7.6.1. НОРМАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
НОРМАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. Природата на повечето изучавани явления 

предполага нормално разпределение на вариращия признак. Съществува обща тен-
денция в статистиката за свеждане на наблюдаваните закономерности на случайното 
разсейване към кривата на нормалното разпределение. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Разпределението на признака в съвкупността се нарича нор-

мално, ако е резултат от въздействието на многочислени и многообразни фактори, ко-
ито са малко свързани един с друг и влиянието на всеки е нищожно малко в сравнение 
с влиянието на тяхната съвкупност. Тогава и разпределението е нормално (normal 
distribution). За пръв път е описано от Карл Фридрих Гаус през 1832 г 

 
ФОРМА НА КРИВАТА НА НОРМАЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. Кривата на нор-

малното разпределение е камбановидна, симетрична, едновърхова, с максимум в сре-
дата: Ас = 0; Ек = 3; Ме = Мо =Av. Още се нарича „крива на Гаус-Лаплас‖. Тя може да 

бъде представена в различен вид, в зависимост от положението спрямо ординатата. 
За камбановидна форма говорим тогава, когато ординатата съвпада с точката на Av. 

 

 
 
Съществува безкрайно множество от нормални криви, отличаващи се по пара-

метрите си Av и SD. Затова се говори за семейство на нормалните криви. Общото 
между тях е, че: 

 68% от площта под кривата лежи в пределите на едно стандартно отклонение 
от средната в двете посоки - т.е. Av ± SD 

 95% от площта под кривата лежи в пределите на две стандартни отклонения: 
Av ± 2SD; 

 99,7% от площта под кривата лежи в пределите на три стандартни отклоне-
ния: Av ± 3SD. 

 
ЗАКОН ЗА НОРМАЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ.Тази особеност се нарича закон 

за нормалното разпределение. Той гласи, че в нормалното разпределение вероят-
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ността отделните величини да попаднат в определените от Av и SD граници е: 
68%, за Av ± SD; 95% за Av ± 2SD; 99,7% за Av ± 3SD. Този закон често се нарича и 
правило за трите сигми. Правилото се формулира така: ако в едно разпределение 
99,7% от индивидуалните значения на признака лежи в диапазона  Av ± 3SD, то разп-
ределението им е нормално. [82,135] 

7.6.2. ДРУГИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ  

 
ТИПИЧНИ ФОРМИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ. Едно числово разпределение може 

да има най-различна форма при графично изразяване. Известни са няколко типични 
форми на разпределения, които имат определени особености и дават важна инфор-
мация на изследователя. [Пак там,52-55] 

 

 

 

 

U - образно разпределение 
(граничните величини се срещат 

много по-често от средните; 
симетрична и бимодална форма, 

като модите са двата 
екстремума)  

 J - образно разпределение 
(асиметрично разпределение, като 
измерените величини са групирани 
около едната граница; ляво и дясно 

наклонени криви)  

 
 

 

 

 

Едномодално 
разпределение 

Бимодално разпределение  
(максималната честота не лежи на границите на разпреде-

лението; при дихотомичен нехомогенен белег; не бива да се 
пресмятат средни аритметични величини, а мода или медиана 

 
 

 

 

 

 
Мултимодално разпределение 
(няколко моди - върха - няколко 

типични групировки в 
разпределението) 

Безмодално разпределение  
(разпределение или на еднакви 
стойности - права, или на само 

една стойност -точка) 
 

 
 

 

 

 

Разпределение с малка ширина на върха Разпределение с голяма ширина 
на върха 
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7.6.3. СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ДАННИТЕ  

 
ЗНАЧЕНИЕ НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА НА ДАННИТЕ. Измерванията обик-

новено се правят по различни скали и трудно могат да се съпоставят. Затова резулта-
тите трябва да се стандартизират (standardize) да се измерят в единна или в сравними 
единици. В основата на стандартизацията (ревалоризацията) е нормирането - из-
числяването на показатели за извадка, представителна за цялата генерална съвкуп-
ност. Тези показатели се вземат за норма и съобразно с нея се преоценяват) оценките 
от изследването в т.нар. нормирани (стандартни) оценки по съответните стандартни 
скали. 

 
СТАНДАРТНИ ОЦЕНКИ. Известни са няколко такива оценки, основани върху 

различни статистически величини, както и оценки, свързани с различни скали - рангова 
и метрична (интервална или абсолютна). Най-популярни от тях са Z- и Т- оценките и 
Stanine-оценката (standart nine, стандартна 9-бална скала). 

Във формулите, които следват с X е означена индивидуалната оценка, а с n - 

броят членове на групата. [176] 
 
Z-ОЦЕНКА. Стандартната Z–оценка (standard score z) е мяра за разположението 

на признака в интервално разпределение, изразена в единици стандартно отклонение 
относно средната. 

 

10010 



SD

Avx
Z  

 
Т- ОЦЕНКА. Т-оценката (от англ. teacher - учител) има същият смисъл, различа-

ва се само мащаба на оценката. 
 

50+
Av-x

10=T
SD

 

 
STANINE-ОЦЕНКА. Станайн-оценката (standart nine) ревалоризира оценките в 

стандартна 9-бална скала. 
 

5+
Av-x

2=STN
SD

 

 
В следващата таблица са представени STN оценките и съответните проценти от 

учебното съдържание, които се включват в тях. Нашата 5 степенна скала за оценяване 
на учебните достижения на учениците може лесно да се модифицира и да се приравни 
на STN скалата като се въведат половинки от баловете. 

 

STN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

% уч.съд. 4 7 12 17 20 17 12 7 4 

натр.процент 4 11 23 40 60 77 89 96 100 
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PR–ОЦЕНКА. Друга много използвана оценка е PR - оценката (процентен рангов 

показател), която дава възможност за сравняване на рангови величини от различни по 
големина извадки. 

 

100
2

12





n

R
PR  

 
Може да се илюстрира по следния начин връзката между нормалното разпреде-

ление и някои от най-разпространените оценки: 

 
 

7.7. СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Статистическият анализ предполага използването на стро-

го определени статистически методи при вземане на решения за закономерността или 
случайността на отразените чрез статистически величини особености на наблюдавани-
те числови разпределения, доказване на наличието и силата на взаимовръзката между 
определени величини, проверяване на верността на хипотези и т.н., както и определя-
нето на вероятността за грешка, с която може да се вземе това решение. 

Статистическите методи дават възможност за откриване на закономерното сред 
случайното, за определяне на причинно-следствени връзки и зависимости и т.н. 

Както беше посочено, теорията на статистическия извод включа система от ме-
тоди за получаване на изводи за генерални съвкупности на основата на наблюдения, 
проведени в извадки. 
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7.7.1. ПРОВЕРКА НА СТАТИСТИЧЕСКИ ХИПОТЕЗИ 

 
ЕТАПИ. Етапите на проверка на статистически хипотези стандартно са три: 

1). Проверка на данните  
2). Избор на статистически метод за проверка 
3). Приложение на избрания статистически метод  
 
ПРОВЕРКА НА ДАННИТЕ. Проверката на данните от изследването включва 

проверка на скалите, по които са представени данните, както и проверка на вида на 
разпределението [82,106-116]. Последното става по три начина, като първите два слу-
жат само за обща ориентация и едва третият е научен: 

 графична проверка – по формата на разпределението;  

 изчисляване на параметрите на разпределението (Av, SD, Ас, Ек) и проверка 
на правилото за ―трите сигми‖;  

 точна проверка - най-често чрез метода  
2
 (―хи-квадрат‖) и теста на Колмого-

ров-Смирнов.  
След направената проверка се взема решение за прилагането на определен 

клас статистически методи: 

 ако разпределението е нормално и скалите са интервална и на отношенията, 
се прилагат параметричните статистически методи; 

 ако разпределението не е нормално или неизвестно и скалите са номинална 
и ординална - прилагат се непараметричните статистически методи. 

Различните видове статистически анализ са с различна трудност и трудоемкост. 
Като цяло може да се обобщи, че повечето от тях са достъпни и за хора с не особено 
висока математическа и компютърна подготовка.  

 
ИЗБОР НА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОД ЗА ПРОВЕРКА. Параметричните мето-

ди за проверка са исторически първи. Те се основават на предпоставката, че наблюде-

нията имат закон на разпределение - нормално или друго (известни са и са описани 
редица разпределения - биноминално, хипергеометрично, на Пуасон и др.). Основните 

параметрични методи са методът  
2
, тестът на Стюдент (Т), тестът на Фишер 

(F) и много други. 
Непараметричните методи за проверка не предполагат използването на няка-

къв закон за разпределението. Основани са на по-фундаментални свойства на слу-
чайните величини - например на непрекъснатостта на разпределението. Могат да се 
прилагат при всички видове данни, независимо от скалата, по която са измерени. 

Непараметричните методи са незаменими при изследване на малки извадки и 
при неизвестен закон на разпределението. Те не са толкова чувствителни към закръг-
лянето на данните и към грешки в отразяването на числовите стойности. Те имат и 
значително по-опростен математически апарат от параметричните методи [145] 

Основните непараметрични методи са: Биноминалният критерий, Критерият на 
Фишер, Критерият на Макнамара, Q - критерият на Кокрен, Медианният критерий, U - 
критерият на Ман-Уитни, Критерият на Валф-Волфовиц, Знаково-ранговият критерий 
на Уилкоксън и др. 

Приложението на избрания метод преминава също през няколко етапа. 
ФОРМУЛИРОВКА НА СТАТИСТИЧЕСКИ ХИПОТЕЗИ. Те се отнасят или до ви-

да, или до разпределението на случайните променливи и се проверяват на основата 
на данните от изследването. 

В статистиката съществуват два вида статистически хипотези: нулева и алтер-
нативна.  
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Нулевата хипотеза (Но) е предположение относно значението на един или ня-
колко параметъра на изходната съвкупност. Това обикновено е хипотезата, която изс-
ледователят предполага, че ще отклони. Тя гласи, че дадена извадка принадлежи на 
генералната съвкупност. 

Алтернативната хипотеза (Н1) фактически отрича нулевата. В нея обикно-
вено се съдържат предположенията на изследователя. 

 
ИЗБОР НА СТАТИСТИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ И НА ПРОВЕРЯВАЩА ВЕЛИЧИНА. 

Под статистически критерий се разбира еднозначно правило, което определя услови-
ето, при което проверяваната хипотеза трябва да се приеме или отхвърли. За всеки 
статистически метод е характерен определен критерий и статистическа величина, ко-
ято се изчислява по различен начин. 

 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОТО НА СТАТИСТИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ. Статистичес-

ката проверка на хипотези става с определена нагласа на изследователя да приеме 
вероятността за грешка на заключението.  

Статистическата значимост (statistical significance) зависи от вероятността 
връзките и закономерностите, регистрирани в извадката да имат случаен характер и да 
не съществуват в генералната съвкупност. В педагогическите изследвания е прието 
нивото на значимост P (p-value) 0,05 или 5% (по-рядко 0,01 и 1%). Това означава, че 
направеният извод е с 95% сигурност или ако се направят 100 измервания, резултати-
те няма да важат за 5. Ако се повиши нивото на значимост на 99%, то и изводът е по-
обоснован, но и стойността на критерия се повишава, т.е. нараства критичната област. 

 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАСОЧЕНОСТТА НА ХИПОТЕЗАТА. Ако разполагаме с 

предварителна информация за разпределението и на тази основа формулираме посо-
ката на алтернативната хипотеза, говорим за насочена хипотеза и обратното.  

Насочените алтернативни хипотези се проверяват с едностранни критерии, а 
ненасочените - с двустранни (едностранна и двустранна постановка на въпроса), като 
в двата случая големината на критичната област на критерия (областта на тези значе-
ния на изчисляваната величина, които водят до отклоняване на нулевата хипотеза) е 
различна.  

При едностранна постановка тя е с по-малък обхват, а при двустранна е разде-
лена на две симетрични части. 

 
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ПРОВЕРЯВАЩАТА ВЕЛИЧИНА. Става 

по определени за всеки статистически метод правила и формули на базата на реални-
те данни от изследването. 

 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТИЧНАТА ОБЛАСТ. Това е тази област от значение на 

изчисляваните величини, за която закономерността, положена в основата на съответ-
ния статистически метод, не важи. 

Всеки статистически метод почива на някаква закономерност. Тя определя 
стойностите, които теоретично отговарят на разпределението при определени нива на 
значимост и едностранна или двустранна постановка на въпроса. Те са оформени в 
таблици и се наричат таблични стойности. В конкретния случай се определят таблич-
ните стойности на проверяващата величина и стойностите, влизащи в критичната об-
ласт. 

Основно понятие е степени на свобода (degrees of freedom) – число клетки в 

таблицата или точки на регресионната линия, които могат да се запълнят независимо 
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от предшестващите запълвания. Обикновено се определят по формулата f= n1+n2 – 2, 
където n1 и n2 са обемите на сравняваните извадки.  

 
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ. Става след сравнение на получената величина и таб-

личната. Ако получената (реалната величина) съвпада с критичната област, нулевата 
хипотеза се отхвърля за сметка на алтернативната. 

 
СТАТИСТИКА В МАЛКИ ИЗВАДКИ. Тази насока в статистиката, наричана „ста-

тистика на малките n‖ (small-sample statistics) води началото си от работите на У. Госет 
в началото на ХХ век. Той работел като статистик в бирените заводи на Гинес и анали-
зирал продукцията. Започнал да експериментира с малки извадки за контрол на качес-
твото. Създал теория за t-разпределение, вместо да прилага традиционното z-разпре-
деление (нормално). Поради това, че публикациите се смятали за фирмена тайна, 
работите му излизат анонимно, под псевдонима Student.  

 
T-РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТЮДЪНТ. Основната идея на t-разпределението, из-

ползвано също като нормалното разпределение за проверка на хипотези за принад-
лежност на извадката към генералната съвкупност е че не е необходимо априорно 
знание или точни оценки на съвкупността. Освен това, теорията за t-разпределението 
не изисква допускания  относно параметрите.  

 
F-PAЗПPEДЕЛЕНИЕ. Най-големият английски статистик Р. А. Фишер разработ-

ва през 20-те години на ХХ век век теория за малките извадки. Дж. Снедекор (САЩ) – 
метод за сравнение на две независими извадки чрез изчисление на отношенията на 
две оценки на дисперсията и нарича това отношение в негова чест F-отношение. Пак 
тогава излизат и класическите работи на Фишер по дисперсионен анализ - статисти-
чески метод, явно ориентиран към анализ на малки извадки.  

 
ОБЕМ НА МАЛКАТА ИЗВАДКА. Точен отговор на този въпрос не съществува, 

но условната граница между малка и голяма извадка е прието да е df = 30. Основание 
е сравнението на t-разпределението и z (нормално разпределение), Техните значения 
с нарастването на df  се доближават. Величините (при df = 30) на t и z са равни на: 2,04 
и 1,96 за р = 0,05; 2,75 и 2,58 за р = 0,01; 3,65.  

 
НЕПАРАМЕТРИЧНИ МЕТОДИ. Те са особено подходящи за анализ на малки 

извадки. Най-известните са: Критерий на точната вероятност на Фишер, Двуфакторни-
ят непараметричен (рангов) дисперсионен анализ на Фридман, Коефициент на рангова 
корелация на Кендал, Коефициент на конкордация (W) на Кендал, H-критерий на Крас-
кел-Уолес за непараметрически (рангов) еднофакторен дисперсионен анализ, U-
критерий на Ман-Уитни, Медианен критерий, Критерий на знаковете, Коефициент на 
рангова корелация r на Спирмън и t-критерий на Уилкоксън.  

 
СЛЕДВАТ АЛГОРИТМИ ЗА ОСНОВНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПАРАМЕТ-

РИТЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО - средна аритметична и дисперсия, който е по точки, 
както е дадено по-горе. 

 
U - КРИТЕРИЙ ЗА СРАВНЯВАНЕ НА СРЕДНИ СТОЙНОСТИ 

1. H0 :1 = ;  H1: 1 ≠ . 

2. При големи извадки. С  са означени средните аритметични на сравняваните 
разпределения, а с  Av - измерените в извадките. 
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3.  = 0,05 или  = 0,01 
4. Едностранна 
 

5.    
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6.  U=1,96; U=2,58 

7. Ако |U|< U H0  ; Ако |U|U H1 

 
t - КРИТЕРИЙ НА СТЮДЪНТ ЗА СРАВНЯВАНЕ НА СРЕДНИ СТОЙНОСТИ 

1. H0 :1 = ;  H1: 1 ≠ . 

2. При малки извадки  (под 100). С  са означени средните аритметични на 
сравняваните разпределения, а с Av - измерените в извадките. 

3.= 0,05 или  = 0,01 

4.Едностранна 
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6.Степени на свобода: f= n1+n2 - 2; t се взема от таблица [148] 

 

f \  0,05 0,01 f \  0,05 0,01 f \  0,05 0,01 f \  0,05 0,01 

2 4,30 9,93 10 2,23 3,17 18 2,10 2,88 100 1,98 2,63 

4 2,78 4,60 12 2,18 3,06 20 2,09 2,86 200 1,97 2,60 

6 2,45 3,71 14 2,15 2,98 30 2,04 2,75 500 1,96 2,59 

8 2,31 3,36 16 2,12 2,92 50 2,01 2,68  1,96 2,58 

 

7.Ако |t|< tfH0  ; Ако |t| tfH1 

 


2
 - “ХИ-КВАДРАТ” КРИТЕРИЙ (CHI-SCUARE) ЗА СРАВНЯВАНЕ НА НАБЛЮ-

ДАВАНИТЕ ЧЕСТОТИ НА ПОЯВАТА НА ДАДЕНО СЪБИТИЕ С ТЕОРЕТИЧНИТЕ 
(ОЧАКВАНИТЕ) ЧЕСТОТИ 

1.H0: NiOi;  H1: NiOi 

2. За номинално скалирани данни. С N е означена наблюдаваната честота, а с O 
– очакваната.  

3.= 0,05 или  = 0,01 

4.  

 





i

ii

O

ON
2

2
 

 

5.Степени на свобода: f= n - 1; t се взема от таблица 
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f \ 0,01 0,05 f\a 0,01 0,05 f \ a 0,01 0,05 f \ a 0,01 0,05 

1 0.00 0.00 16 5.81 7.96 31 15.66 19.28 46 26.66 31.44 

2 0.02 0.10 17 6.41 8.67 32 16.36 20.07 47 27.42 32.27 

3 0.11 0.35 18 7.01 9.39 33 17.07 20.87 48 28.18 33.10 

4 0.30 0.71 19 7.63 10.12 34 17.79 21.66 49 28.94 33.93 

5 0.55 1.15 20 8.26 10.85 35 18.51 22.47 50 29.71 34.76 

6 0.87 1.64 21 8.90 11.59 36 19.23 23.27 51 30.48 35.60 

7 1.24 2.17 22 9.54 12.34 37 19.96 24.07 52 31.25 36.44 

8 1.65 2.73 23 10.20 13.09 38 20.69 24.88 53 32.02 37.28 

9 2.09 3.33 24 10.86 13.85 39 21.43 25.70 54 32.79 38.12 

10 2.56 3.94 25 11.52 14.61 40 22.16 26.51 55 33.57 38.96 

11 3.05 4.57 26 12.20 15.38 41 22.91 27.33 56 34.35 39.80 

12 3.57 5.23 27 12.88 16.15 42 23.65 28.14 57 35.13 40.65 

13 4.11 5.89 28 13.56 16.93 43 24.40 28.96 58 35.91 41.49 

14 4.66 6.57 29 14.26 17.71 44 25.15 29.79 59 36.70 42.34 

15 5.23 7.26 30 14.95 18.49 45 25.90 30.61 60 37.48 43.19 

 

6. 1. H0 :1 = ;  H1: 1 ≠ .Ако 
2
< 

2
f H0  ; Ако 

2


2
f H1   

 
F - КРИТЕРИЙ НА ФИШЕР ЗА СРАВНЯВАНЕ НА ДИСПЕРСИИ 

1. H0 : 1 =   H1: 1. 

2. F критерий. Със    са означени дисперсиите на сравняваните разпределения, 
а със SD

2
  - измерените в извадките. По-голямата дисперсия ( SD

2
1) е в числителя. 

3. = 0,05 или = 0,01 
4. Едностранна 

5.   2

2

2

1

SD

SD
F   

6. Степени на свобода: f1=n1-1 (на по-голямата дисперсия); f2=n2-1; Ff /f2  се 

взема  от таблица, в която първите стойности са за = 0,05, а вторите  - за  = 0,01 
[Пак там]  

 

f2\f1 2 5 10 20 50 100  

2 19,00 
99,00 

19,30 
99,30 

19,39 
99,40 

19,44 
99,45 

19,47 
99,48 

19,49 
99,49 

19,50 
99,50 

5 5,79 
13,27 

5,05 
10,27 

4,74 
10,05 

4,56 
9,55 

4,44 
9,24 

4,40 
9,13 

4,35 
9,02 

10 4,10 
7,56 

3,33 
5,64 

2,97 
4,85 

2,77 
4,41 

2,64 
4,12 

2,59 
4,01 

2,54 
3,91 

20 3,49 
5,85 

2,71 
4,10 

2,35 
3,37 

2,12 
2,94 

1,96 
2,63 

1,92 
2,56 

1,85 
2,42 

50 3,18 
5,06 

2,40 
3,41 

2,02 
2,70 

1,78 
2,26 

1,60 
1,94 

1,52 
1,82 

1,44 
1,68 

100 3,09 
4,82 

2,30 
3,20 

1,92 
2,51 

1,68 
2,06 

1,48 
1,73 

1,39 
1,59 

1,28 
1,43 

 2,99 
4,60 

2,21 
3,02 

1,83 
2,32 

1,57 
1,87 

1,35 
1,52 

1,24 
1,36 

1,00 
1,00 
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7. АкоF< Ff1/f2H;  Ако F Ff1/f2H1 

 
КРИТЕРИЙ НА КОЛМОГОРОВ-СМИРНОВ ЗА СРАВНЯВАНЕ НА РАЗПРЕДЕ-

ЛЕНИЯ 
1. H0: еднакво разпределение на променливата в двете разпределения (n1 и n2); 

H1: различни разпределения на променливата в двете разпределения. 

2. Непараметричен тест. 

3.  = 0,05 или = 0,01 
4.Едностранна 

5.    D
cf

n

cf

n
 









max 1

1

2

2

 

6. Теоретичната стойност на D се определя от следната таблица (за = 0,05 и 

= 0,01), като при N > 35,  D се изчислява по формулата D = 1,36 делено на n за  

0,05 и D= 1,63 делено на n  за  0,01 

  

n 0,05 0,01 n 0,05 0,01 n 0,05 0,01 n 0,05 0,01 

2 0,842 0,929 6 0,521 0,618 14 0,349 0,418 20 0,294 0,356 

3 0,708 0,828 8 0,457 0,543 16 0,328 0,392 25 0,270 0,320 

4 0,624 0,733 10 0,410 0,490 18 0,309 0,371 30 0,240 0,290 

5 0,565 0,669 12 0,375 0,450 19 0,301 0,363 35 0,230 0,270 

 

7. Ако D < D H0  ; Ако D D H1 

 

7.7.2. АЛТЕРНАТИВЕН АНАЛИЗ  

 
СЪЩНОСТ. Анализ на относителните дялове на категорийни признаци, изразе-

ни най-често в проценти (%). Относителната честота показва каква част е сравнимата 
величина с базисната. Съществуват различни относителни величини:  

 за динамика, показващи отношението на нивото на показателя за даденото 
време;  

 за структура: отношение на размера на частите към цялото;  

 за координация: съотношение на частите на цялото помежду им, като една от 
тях се приема за база;  

 за интензивност (степен): степен на развитие на даденото явление в опреде-
лена среда. 

 
ВЪЗМОЖНИ ГРЕШКИ. Възможните грешки при изчисляване на относителни 

дялове са подмяната на показателите за интензивност с показатели за структура; ус-
редняване на проценти, изчислени за различните извадки; изчисляване на относител-
ни дялове при малки извадки и др. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА U-КРИТЕРИЙ. Сравняването на относителни дялове може 

да стане чрез U-критерий по формулата: 
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 в която P1 и n1 са относителния дял и обе-
ма на едната извадка, а P2 и n2 - на другата. Кри-

тичните стойности са за U0,05 = 1,96, а за U0,01 
= 2,58. Ако абсолютната стойност |U|, получена 

при изчисле нието е по-малка от U, се приема Н0 - 

хипотезата за равенство, ако е по-голяма или равна на U, се приема Н1 - хипотезата 

за неравенство (различие). 
 

7.7.3. ВАРИАЦИОНЕН АНАЛИЗ  

 
СЪЩНОСТ. Изучаване и оценка варирането на значенията на количествено из-

разими признаци.  
Използват се два вида показатели - средни величини и мерки за разсейване. 

Изчисляват се така наречените „описателни статистики”: средно аритметично, 

стандартна грешка, медиана, мода, стандартно отклонение, ексцес, асиметрия, шири-
на на вариация, най-малка стойност, най-голяма стойност, сума, брой данни.  

 
НОРМАТИВНИ ГРУПИ. Много често за нормирана оценка на вариацията се при-

лага методът на сигмалните отклонения на Р. Мартин, според който има 7 нор-
мативни групи. 

 

НОРМАТИВНА ГРУПА ГРАНИЦИ % СЛУЧАИ 

СИЛНО ИЗОСТАВАЩИ под  Av -2SD 2.3% 

ИЗОСТАВАЩИ Av -2SD Av -SD 13.6% 

ПОД СРЕДНОТО НИВО Av - SD Av -0,5 SD 15.0% 

В НОРМАТА Av -0,5 SD Av  +0,5 SD 38.2% 

НАД СРЕДНОТО НИВО Av +0,5 SD Av + SD 15.0% 

ИЗБЪРЗВАЩИ Av + SD Av +2SD 13.6% 

СИЛНО ИЗБЪРЗВАЩИ над  Av + 2SD 2.3% 

 

7.7.4. КОРЕЛАЦИОНЕН АНАЛИЗ  

 
СЪЩНОСТ. Представлява съвкупност от статистически методи, позволяващи 

да се установи наличието на връзка между две или повече случайни променливи и да 
се оцени теснотата й (степента на зависимост между променливите). 

 
КОРЕЛАЦИЯ. Терминът корелация е от латински произход. Буквалният му пре-

вод е съотношение, но в статистиката той се употребява в малко по-различен смисъл. 
За разлика от детерминираната функционална връзка, корелационната зависимост е 
стохастическа, тя се определя не чрез разпределенията, а чрез параметрите им. Коре-
лацията може да бъде открита и оценена само при наличие на достатъчно на брой 
наблюдения. В широкия смисъл на думата за същите цели се употребява и терминът 
асоциация.  

 
ВИДОВЕ КОРЕЛАЦИЯ. Корелацията може да бъде линейна и нелинейна, прос-

та (двойна) и множествена (многофакторна), положителна и отрицателна. 
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 Две променливи се наричат положително корелиращи, ако при нарастване 

на едната и другата има тенденция да нараства;  

 некорелиращи, ако при нарастване на едната другата не се променя или ва-

рира;  

 отрицателно корелиращи - ако при нарастване на едната другата има тен-

денция да намалява. 
 
ЕТАПИ НА АНАЛИЗА. Корелационният анализ преминава през следните етапи: 

предварително изучаване на взаимовръзката чрез графика; изучаване на двойни зави-
симости; изучаване на многофакторни зависимости. 

 
КОЕФИЦИЕНТИ НА КОРЕЛАЦИЯ. Силата (теснотата, степента) на връзка-

та се изразява чрез коефициент на корелация (correlation coefficient). Известни са ня-

колко такива коефициента, които се изчисляват по различен начин [48]. Изборът на 
един от тях става според скалите, по които са отчетени корелиращите се данни.  

 При данни, скалирани в интервална и абсолютна скала, за двете променливи 
се изчислява коефициент на рангова корелация - r.  

 При ординално скалирани данни се изчислява коефициент на корелация при 
качествени белези - R.  

 При номинално скалирани данни се изчисляват коефициент на корелация - 
ф, тетрахоричен коефициент на корелация - rtet, коефициент на асоциация - 
Q или коефициент на контингенция - C.  

 При ординално скалирани данни на едната величина и интервално на друга-
та, се изчислява коефициент на бисерална корелация - rbis и коефициент на 
точково-бисерална корелация - rpbis.  

По-натанък даваме някои от най-известните формули: 
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Корелация по Пирсън-
Браве 

Рангова корелация по 
Крюгер-Спирмън 

Тетрахоричен коефициент на 
корелация 

         x1     x2 

y1     a    b   (a+b) 
y2    c    d   (c+d) 

(a+c)(b+d)   n 

Q
bc ad

bc ad





     

 


   

bc ad

a b c d a c b d

 

таблица с 4 полета Асоциация Коефициент на корелация  
 
Означения: xi/yi - стойности (рангове) от първото и второто сравнявани раз-

пределения; SX/SY  - стандартни отклонения на двете разпределения; n - брой двойки 
числа (обем на извадката); a/b/c/d - съдържание на съответната клетка в таблицата с 

четири полета (contingency table) - например два въпроса с дихотомични отговори - 
да/не. 

 
СИЛА (ТЕСНОТА, СТЕПЕН) НА ВРЪЗКАТА. Всички изброени коефициенти за-

емат стойности от +1 до -1, като 0 означава липса на корелация, а съответно положи-
телните и отрицателни стойности - положителните и отрицателни корелация. Величи-
ната на коефициента се интерпретира като сила на връзката: 
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ЗАВИСИМОСТ (ВРЪЗКА) КОЕФИЦИЕНТ 

СЛАБА под 0,3 

УМЕРЕНА 0,3 - 0,5 

ЗНАЧИТЕЛНА 0,5 - 0,7 

ГОЛЯМА (СИЛНА) 0,7 - 0,9 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЯМА Над 0,9 

 
КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА КОЕФИЦИЕНТА НА КОРЕЛАЦИЯ. Особено 

важни са коефициентите, които се използват за оценка на самия коефициент на коре-
лация.  

 

Акорелация 21 rAk   
доколко зависимостта е функционална  
(тогава е 0) 

Детермина-
ция 

D r 2
 каква част от дисперсията на единия признак е 

предизвикана от промените в другия (може да 
се изрази и в %). 

Неопреде-
леност 

  100*1 2rN 
 

каква част (в %) от дисперсията на единия 
признак е предизвикана от фактори извън 
другия 

 
ЗАДАЧИ НА КОРЕЛАЦИОННИЯ АНАЛИЗ. Основни задачи на корелационния 

анализ са: 
(1). Определяне на значимостта на коефициентите на корелация и отличието им 

от 0. Това зависи от броя на сравняваните величини. За тази цел се използва следната 
таблица, изчислена при статистическа сигурност 0,95.Тя показва най-високите случай-
ни величини на коефициентите.  

 

n r R n r R n r R 

3 0,80 1,00 20 0,42 0,38 40 0,31 0,30 

5 0,75 0,90 25 0,38 0,34 50 0,28 0,27 

10 0,58 0,56 30 0,35 0,31 70 0,24 0,23 

15 0,48 0,44 35 0,32 0,30 100 0,19 0,19 

 
(2). Определяне на най-свързаните подструктури на системата - Хамилтонова 

верига или максимален корелационен път. 

(3). Проверка на инвариантността или изменчивостта на корелационните матри-
ци ( еднородност и нееднородност). 

 
КОРЕЛАЦИЯ И ПРИЧИННОСТ. Корелационният анализ поставя някои въпроси 

пред изследователя педагог. Наличието на корелация не означава причинна връзка, а 
тенденция. Връзката може да е случайна, временна, резултат от влияние на външни, 
неотчетени фактори. Често наблюдаваната връзка съществува между други промен-
ливи, които са по-общи от изследваните. Освен това, ако установим, че две променли-
ви X и Y се корелират, това нищо не говори дали Х определя Y, или Y предизвиква Х. 

Корелационният анализ наред с големите си и безспорни познавателни възмож-
ности трябва да се прилага внимателно и особено резултатите от него да се интерпре-
тират с отчитане на поливалентността на каузалните връзки между педагогическите 
явления. 
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КОВАРИАЦИЯ. Ковариацията (Covariance) е друг често използван показател за 

връзка.  
 

   yixi AvyAvx
n

COV 
1

 

 
Ако болшинството изследвани показват по едното и по другото изследване ре-

зултати над средните, ковариацията е положителна; ако, обратното, високите резулта-
ти по единия тест са свързани с ниски по другия – отрицателна. 

 

7.7.5. РЕГРЕСИОНЕН АНАЛИЗ  

 
СЪЩНОСТ. Това са група методи , насочени към оценка на стойността на една 

случайна променлива въз основа на знанията ни за друга променлива. За разлика от 
корелационния анализ, при който се отговаря на въпроса ―колко силна е връзката‖, тук 
се отговаря на въпроса ―какъв е характерът на зависимостта‖. 

Регресионният анализ следва корелационния, тъй като е възможен само в слу-
чаите на установена вече корелационна връзка. 

 
ЗАДАЧИ НА РЕГРЕСИОННИЯ АНАЛИЗ. Задачите, които решава регресионният 

анализ, са: 
1. Да се установи фактът на изменчивост на интересуващото ни събитие - да се 

провери хипотезата за еднородност. 
2. Да се установи обективното съществуване на зависимост между две или по-

вече интересуващи ни явления. 
3. Да се определи линията на регресията (regression line) – линия, която най-

точно отразява разпределението на експерименталните точки на диаграмата на раз-
сейването и наклона на която характеризира зависимостта между двете променливи. 

4. Да се изследва законът (формата, моделът) на връзката (зависимостта), съ-
ществуваща между корелационно обвързаните явления. 

5. Да се измерят конкретните количествени съотношения и факторни влияния 
между взаимно свързаните явления:  

 Избор на подходящо уравнение и статистическо обосноваване на пригодност-
та му като модел на връзката. Проверка на адекватността на модела чрез ек-
спериментални данни.  

 Оценка на степента на влияние на факторите върху зависимата променлива 
чрез определяне значимостта на коефициента на регресия. 

 
РЕГРЕСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ. Най-често се изчисляват: 

 Частен коефициент на регресия (partial regression coefficient) – статистичес-

ка мяра на степента на влияние на независимата променлива на зависимата 
в ситуации, когато взаимното влияние на всички останали променливи в мо-
дела се намира под контрол. 

 Бета-тегло или бета-коефициент (beta weight or beta coefficient) – стандар-
тизиран коефициент на частна регресия, прилаган за сравнение на резулта-
тите от влиянието на различни независими променливи на зависимата про-
менлива.  
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ВИДОВЕ РЕГРЕСИОНЕН АНАЛИЗ. Има различни видове регресионен анализ. 

Тук ще посочим само най-често прилаганите в педагогиката. 
 
ЛИНЕЕН РЕГРЕСИОНЕН МОДЕЛ. Сред многото разновидности на регресионен 

анализ най-широко се прилага линейният (Regression equation). Той е математически 
модел за описание на статистическата зависимост между две величини. В педагогика-
та (психологията) обикновено има вида: 

Yi = a + b*Xi + ei  

където, где Xi и Yi са числови величини, a и b - коефициенти, а ei - случайни ве-
личини.  

Прилага се методът на най-малките квадрати. Регресията се използва за анализ 
на въздействието на отделна зависима променлива върху значенията на една или по-
вече независими променливи.  

Например, на учебните резултати влияят няколко фактора, включително пол, 
социална класа и етнос. Регресията пропорционално разпределя измеренията на ка-
чеството по тези три фактори на основата на данните от изследванията на ученици. 
Резултатите от регресията впоследствие могат да бъдат използвани за предсказване 
на качествата на други, неизследвани още ученици. 

Особен случай е т.н. мултиколинеарност (multicollinearity) – положение, при ко-
ето една или повече независими променливи, влизащи в регресионния модел са точни 
линейни функции на една или повече други независими променливи от същия модел. 

 
МНОЖЕСТВЕНА РЕГРЕСИЯ. Тип регресионен анализ (multiple regression), при-

лаган за изучаване на зависимостите, съществуващи между една зависима променли-
ва и няколко  независими променливи. 

 

7.7.6. ДИСПЕРСИОНЕН АНАЛИЗ  

 
СЪЩНОСТ. Дисперсионният анализ (Analysis of Variance),  е разработен от 

Р.Фишер (Англия). Това е метод за разкриване на влиянието на различни фактори вър-
ху изследваното явление. Отнася се за нормално разпределени непрекъснати промен-
ливи. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ. Съвкупност от модели и методи:  

 За изследване и оценка на въздействието на даден фактор или на група фак-
тори върху определено явление – следствие; дали влиянието на даден фак-
тор е статистически значимо, т.е. дали е съществено или несъществено.  

 За анализ на зависимостта на независими променливи от дискретни фактори 
(предиктори);  

 За проверка на нулевата хипотеза за равенство на средното на няколко групи 
от популацията чрез сравнение на оценката на дисперсията за цялата извад-
ка с дисперсиите за всяка една от групите.  

 За изследване на корелационната връзка между две и повече явления. 
 
ТЕРМИНОЛОГИЯ. Дисперсионният анализ изучава влиянието на една или ня-

колко групиращи променливи върху една количествена.  
Зависимата променлива се нарича отклик, предикторите (групиращи промен-

ливи) - „фактори'', стойностите им – „нива на фактора”, а отклоненията на средните 
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стойности на групата от общата средна – „ефекти”. Така с всяко ниво на фактора е 
свързан един ефект.  

 
ОСНОВНА ИДЕЯ. Методът се основава върху оценката на общата дисперсия на 

изучаваната съвкупност без влиянието на фактора и след въздействието му. Общата 
дисперсия може да се разложи на компоненти, които отразяват поотделно влиянието 
на случайните и на закономерно действуващите фактори.  

Проверява се хипотезата дали съвпадат средните стойности на отклика в ня-
колко различни групи от наблюдения. Ако тази хипотеза се отхвърли, необходимо е да 
се оценят различните средни стойности за всяка група.  

Ако такава връзка няма, то двете дисперсии ще бъдат равни или почти равни и 
обратно. За оценка на значимостта на разликите на дисперсиите се използва F- кри-
терия на Фишер (F-test).  

Тества се хипотезата, че дисперсията в групите и между трупите е една и съща, 
т.е. тяхното отношение (частно) е равно на 1. Това отношение е известно като F отно-
шение (F ratio). 

 
РАЗНОВИДНОСТИ. Разработени са три разновидности на метода:  

 Еднофакторен (Analysis of Variance, ANOVA1). В случаите на една независи-

ма променлива се използва термина „one-way ANOVA‖ - едномерен диспер-
сионен анализ. за проверка на хипотезата, че средните значения на две или 
няколко извадки са еднакви (извадките принадлежат към една и съща гене-
рална съвкупност).  

 Двуфакторен (ANOVA2)- разширение на еднофакторния анализ, включващ 

повече от една извадка за всяка група данни. Разглеждат се както прости 
ефекти, свързани с влиянието на всеки фактор поотделно, така и смесени 
ефекти.   

 Многофакторен дисперсионен анализ (Multivariate Analysis of Varianc, 
MANOVA) - когато са включени множество променливи. 

 
ПРЕДСТЯВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. Резултатите от дисперсионния анализ се 

представят в таблици, в които за всеки прост или смесен ефект се представя съответ-
ната сума от квадрати на отклоненията заедно със степените на свобода. Така, срав-
нявайки в определен ред нормираните суми от квадрати с критерия на Фишер, може да 
се получи представа за влиянието на ефектите.  

 

7.7.7. АНАЛИЗ НА ДИНАМИЧНИ (ВРЕМЕВИ) СТАТИСТИЧЕСКИ РЕДОВЕ 

 
ИДЕЯ. Дава възможност по данните, които има за динамиката на определен 

фактор да се предвиди развитието на този фактор в бъдеще. Прилага се много в слу-
чаите на прогнозиране. Входните данни служат за създаване на математически модел 
на процеса и след това прогнозите са правят на базата на този модел. Моделите може 
да са праволинейни криволинейни. Ясно е, че колкото повече са данните - основа на 
модела, толкова по-точен ще е.  

Данните са събрани последователно във времето, или през определени интер-
вали, или непрекъснато.  

 
ВАРИАНТИ. Сред известните варианти на метода ще посочим следните: 
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Анализ на динамични (времеви) статистически редове (time-series analysis) – 
метод за анализ на данни, основан на построяване на регресионен модел и има за цел 
установяването на  причинни връзки (зависимости). Изчислява се Коефициент на авто-
корелация – корелация между образуващите времеви ред значения на зависимата 

променлива. Съвкупността от коефициенти на автокорелация образуват автокорела-
ционна функция, чиято графика се нарича корелограма. За прогнозиране на бъдещите 
показатели се използват най-често три идентификационни модела – на белия шум, 
авторегресионен модел от първи ред и от втори ред. 

Кохортно изследване (cohort study) – повтарящи се в различно време изследва-
ния на определена група от населението, формирана по възрастов признак, например, 
хора, родени на определена дата. 

Трендово изследване (trend study) – анализ, основан на сравнение на данни, по-

лучени от една и съща генерална съвкупност в разни времеви моменти. 
Изследване на вмешателството - до и след въздействието върху извадката от 

експериментатора.  
Двумерен анализ - при изучаване на връзките между два или повече времеви 

редове (крос-корелация).  
 

7.7.8. ФАКТОРЕН АНАЛИЗ  

 
ИСТОРИЯ. Факторният анализ e разработен в рамките на психологията, но с те-

чение на времето придоби интердисциплинарно значение и в момента алгоритъмът му 
се включва във всички компютърни статистически програми.  

Основните идеи на факторния анализ са заложени в трудовете на известния ан-
глийски психолог и антрополог Ф.Галтън (1822-1911). [41] 

 
ОСНОВНА ИДЕЯ. Факторният анализ (още латентен анализ) е един от методите 

за многомерен статистически анализ на вариациите на признаците, позволяващ да се 
открият скрити, външно ненаблюдаеми техни комбинации и закономерности на връзка-
та им, както и за откриване на влиянието на скрити фактори върху изучавания обект. 

Необходимостта от приложение на факторния анализ, като основен метод за 
многомерно количествено описание (измерване, анализ) на променливите произтича 
на първо място именно от тази многомерност на изучаваните в педагогиката обекти. Те 
се оценяват по няколко различни и съществени характеристики - измерения, получават 
едновременно няколко числови значения. През изследователя винаги са стояли два 
въпроса в това отношение: всестранността и пълнотата на описание и компактността - 
избор на минималното разумно количество характеристики (принцип на редукцията).  

В хода на изследването почти винаги става ясно, че оценките на изучаваните 
обекти, получени по някои скали са сходни (висока корелация) и се дублират, т.е. да-
ват излишна информация. По същество зад корелиращите си променливи стои някаква 
скрита, латентна променлива, наричана фактор. Нейното влияние се регистрира кос-
вено. 

Основните идеи, лежащи в основата на факторния анализ са прости: 

 Зад наблюдаваните вариации на множеството променливи стои ограничено 
число фактори. 

 Търсенето на фактори е продължителен процес на познание, прехода към 
фактори от все по-висок ред. [Пак там] 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ФАКТОРНИЯ АНАЛИЗ. Чрез факторния анализ се реша-

ват две основни задачи: откриването на факторите, обуславящи един или друг процес 
или явление; разкриване на структурата на някакво сложно явление (процес), което в 
изследването е резултативен признак.  

 Намаляване на броя на променливите за сметка на обединението им в малко 
фактори. 

 Групиране, структуриране и компактна визуализация на получените данни. 

 Косвено оценяване на изучаваните променливи при невъзможност за пряко 
измерване. 

 Генериране на нови идеи.  

 Оценка на съответствието на емпиричните данни на теорията на етапа на ве-
рификацията й. 

 
ФУНКЦИИ НА ФАКТОРНИЯ АНАЛИЗ. В научното изследване факторният ана-

лиз може да изпълнява две функции: 

 Разузнавателна - за анализ на вече измерени променливи, за да бъдат струк-
турирани връзките между тях, за формулиране на работни хипотези.  

 Контролен метод за анализ на данни (конфирматорен факторен анализ) – ко-
гато в рамките на една теория или модел са формулирани ясни хипотези за 
връзки между променливите и факторите са достатъчно определени. [Пак 
там] 

 
ИЗХОДНИ ФОРМАЛНО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ. Те са следните пред-

положения: 

 Линейна зависимост между наблюдаваните променливи, количествено оце-
нена с коефициент на корелация.  

 Променливите могат да бъдат линейна комбинация на латентни променливи 
(общи фактори) и специфични, не влизащи в корелация с другите. 

 
ОСНОВНИ ЕТАПИ НА ФАКТОРНИЯ АНАЛИЗ. Факторният анализ има три  ета-

па:  

 Сбор на емпирични данни и подготовка на корелационна матрица.  

 Определяне на първоначални (ортогонални) фактори.  

 Ротиране на факторната структура и съдържателна интерпретация на резул-
татите.  

 
СБОР НА ЕМПИРИЧНИ ДАННИ И ПОДГОТОВКА НА КОРЕЛАЦИОННА МАТ-

РИЦА. Това трябва да стане по достатъчно голям брой характеристики, всестранно 

описващи обекта. Търстоун е въвел правилото, че един фактор трябва да се свързва с 
минимум три променливи и минимум 11-12 наблюдения (изследвани лица или опити с 
едно лице), както и, че броят на променливите не трябва да надхвърля една четвърт 
от броя на наблюдаваните случаи (обема на извадката). Трябва да се има предвид, че 
изчислителните алгоритми на факторния анализ изискват измерване по интервална 
скала. [Пак там] 

Изходно звено в анализа е основната матрица (таблица с нанесени резултати 
от измерваните - в колоните – променливите V), преобразувана в корелационна мат-
рица (correlation matrix), отразяваща взаимовръзката между елементите в структурата 
на изследваното явление.  
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Тя се преобразува с помощта на посочените вече методи в матрица на фак-
торните тегла, като най-големи тегла имат факторите (или комбинациите от факто-
ри), които най-силно влияят върху процеса. 

 
основна матрица  корелационна матрица 

N V1 V2 V3 V4 V5 V6   V1 V2 V3 V4 V5 V6 

1 a1 b1 c1 d1 e1 f1  V1 - r1,2 r1,3 r1,4 r1,5 r1,6 

2 a2 b2 c2 d2 e2 f2  V2 r2,1 - r2,3 r2,4 r2,5 r2,6 

. . . . . . .  V3 r3,1 r3,2 - r3,4 r3,5 r3,6 

. . . . . . .  V4 r4,1 r4,2 r4,3 - r4,5 r4,6 

. . . . . . .  V5 r5,1 r5,2 r5,3 r5,4 - r5,6 

n an bn cn dn en fn  v6 r6,1 r6,2 r6,3 r6,4 r6,5 - 

 
 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИ ФАКТОРИ. Това е същинската част на 

факторния анализ. Това се прави изключително на компютър (напр. SPSS) 
[47;251;252].   

 
факторна матрица факторна диаграма 

Vi F1 F2 

 

V1 w1,1 w1,2 

V2 w2,1 w2,2 

V3 w3,1 w3,2 

V4 w4,1 w4,2 

V5 w5,1 w5,2 

v6 w6,1 w6,2 

 
За факторизация на корелационната матрица се използват различни методи - 

най-често прилагания метод на главните компоненти (principal components analysis), на 
максималното правдоподобие, на минималните остатъци, на най-малките квадрати, 
алфа-факторен анализ, факторизация на образи и др. [62]. 

След съставянето на матрица на факторните тегла се определя минималния 
брой фактори, адекватно възпроизвеждащи наблюдаваните корелации, и съдържател-
на интерпретация. 

Всяка статистическа програма дава таблица със следните параметри:  

 Собствено значение (тегло) на фактора (total).  

 Процент на обясняемата дисперсия на променливата в корелационната мат-
рица (% of Variance). 

 Натрупан процент на обясняемата дисперсия (Cumulative %); избират се 
само фактори (обикновено 2-3), които общо обясняват не по-малко от 70-75% 
от дисперсията, като в най-добре планираните изследвания може да се дос-
тигне ниво 85-90 %. [251;252] 

 
РОТИРАНЕ НА ФАКТОРНАТА СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАТЕЛНА ИНТЕРПРЕ-

ТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. Един от проблемите на факторния анализ е, че всеки ал-

горитъм на факторизация на корелационната матрица дава само един вариант на фак-
торни тегла от множество еквивалентни. 
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Търсенето на оптимална факторна структура се нарича ротиране (въртене) на 
факторите, с цел колкото се може повече променливи де се обясни с по-малко фак-
тори. 

Факторите се ротират чрез няколко метода: Варимакс (Varimax), Квартимакс 
(Quartimax), Еквимакс (equimax), Биквартимакс (Biquartimax), Облимин (Oblimin). 
[47;251;252]  

   
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ. Във всяка програма за 

факторен анализ се съдържат контролни статистически показатели. 

 Коефициент на сферичност на Бартлет (Bartlett test of sphericity) – за оцен-

ка на корелационната матрица - за проверка на хипотезата за липса на зна-
чима корелация между дори само две от входните променливи. Той трябва 
да е достатъчно висок, а нивото му на значимост – ниско (под 0.05 или 0.01), 
за да е надеждна корелационната матрица. Ако не е така, факторният анализ 
става съмнителен. 

 Със същата цел се използва коефициентът на адекватност на извадката 
на Кайзер-Майер-Олкин (КМО). Значения на КМО около 0.9 се оценяват като 
„изумителни", 0.8 –„достойни за похвала", 0.7 – „средни", 0.6 – „посредстве-
ни", 0.5 – „лоши", а под 0.5 – „неприемливи". [251;252] 

 

7.7.9. КЛАСТЕР АНАЛИЗ  

 
ОСНОВНА ИДЕЯ. Кластер анализът е многомерен статистически метод, пред-

назначен за разпределяне (групировка, класификация) на множество обекти едновре-
менно по няколко критерия в сравнително малко на брой и относително хомогенни гру-
пи, наречени кластери, таксони, при отсъствие на предварителни сведения за 
групирането на данните. Кластер анализът се нарича още таксономия, ботриология. 
Това групиране става по такъв начин, че елементите в някакъв смисъл са по-близки 
един с друг в сравнение с останалите.  

Обектите в даден кластер си приличат по между си (имат сходни значения по 
набора от критериите) и се различават съществено от обектите в другите кластери. 
Като критерии за класифициране на единиците в кластери се използват определен 
брой от класификационни променливи. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ. Няма ясни правила кога да се прилага факторен, кога кластер 

анализ. Ако целта на изследването е да се открият групите от променливи или инди-
види без разкриване на факторите, обясняващи връзките между тях, се прилага една 
от процедурите на кластер  анализа. Ако се търси потвърждение на най-простата хи-
потеза за факторите, определящи взаимовръзката между наблюдаваните променливи 
- се прилага факторен анализ. [148, 52-54; 176] 

 
ЕТАПИ НА РАБОТА. При използване на този метод се минава през следните 

етапи: 
1. Определят се класификационните критерии. 
2. Избира се измерителя на дистанцията между единиците. 
3. Избор на метод на кластеризация – може да бъде йерархична и паралелна 

(нейерархична), таксономическа и Q - техника. 
Метод на най-близкият съсед 
Метод на най-отдалеченият съсед 
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Метод на междугрупово свързване 
Метод на вътрешно групово свързване 
4. Определяне броя на кластерите. При предварително зададен брой на класте-

рите най-популярен метод е Кластер анализ на К-средните (K-Means Cluster). Когато 
броя на кластерите не е предварително определен, се използва т.нар. йерархични 
кластеризационни процедури (Hierarchical Cluster).  

 
ЙЕРАРХИЧНА КЛАСТЕРИЗАЦИЯ. Йерархичната кластеризация (hierarchical 

cluster analysis) предполага групиране на обектите в дървовидна структура. Типичен 
метод за йерархичната кластеризация е агломеративният, при който кластеризацията 
започва от връхните клони на дървото и върви към стеблото. В първата стъпка всеки 
обект формира собствен кластер, а на всяка следваща стъпка обектите се обединяват 
във все по-големи кластери според близостта между тях, докато се стигне до два круп-
ни кластера, обединяващи се на последната стъпка в един. 

Визуално се изразява с дендрограма (Dendrogram). 
 

  
 
 

7.8. СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА ЧРЕЗ КОМПЮТЪР 

 
СТАТИСТИКА ЧРЕЗ КОМПЮТЪР. Съвременните персонални компютри дават 

възможност за многократно по-бързо и несравнимо по-удобно обработване на резулта-
тите от изследването. Не е трудно да се намери специализиран софтуер, като SPSS 
(Statistical package for social science) на компанията SPSS и Statistica на компанията 
Statsoft. В този параграф ще опишем начина на работа с нещо по-просто и достъпно - 
електронната таблица Excel на Microsoft Office.  

 

7.8.1. СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА ЧРЕЗ MS EXCEL 

 
ОБЩ АЛГОРИТЪМ. Обработката на данните става по следния алгоритъм: 
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1. Стартирайте Excel. Появява се екран, на който има ивици за менюта и рабо-

тен лист, съставен от 16 384 реда, означени с цифри и 256 колони, означени с латинс-
ки  букви. 

 

 
 
2. Въведете числовите стойности, получени при изследването в случаен ред 

(регистрационна таблица), в колона. Във всяка клетка трябва да има само по едно 
число. 

3. Позиционирайте показалеца на мишката върху определена празна клетка, в 
която искате да получите величината която ще изчислявате. 

4. Посочете с показалеца на мишката меню “Insert” и щракнете с левия бутон. 

Появява се падащо меню. 
 

 
 
5. Позиционирайте показалеца на мишката върху “Function” и щракнете с ле-

вия бутон. Появява се меню “Function Wizard Step 1 of 2” с два прозореца: “Function 
Category” и “Function Name”. 

6. Във “Function Category” изберете “Statistical” (редът се оцветява) и щрак-

нете с левия бутон на мишката. 
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7. Следващите ходове са в зависимост от изчисляваната величина. В меню 
“Function Name” изберете функцията, която Ви интересува: 

 за най-малката стойност - MIN 

 за най-голямата стойност - MAX 

 за средна аритметична - AVERAGE 

 за медиана - MEDIAN 

 за мода - MODE 

 за средна геометрична величина - GEOMEAN 

 за средна хармонична величина - HARMEAN 

 за стандартно отклонение - STDEV 

 за дисперсия - VAR 

 за асиметрия - SKEW 

 за ексцес - KURT 

8. Редът се оцветява. След това позиционирайте показалеца на мишката върху 
бутона “Next>”. Появява се меню “Function Wizard Step 2 of 2” с два прозореца. 

9. В прозореца “number1” задайте областта на стойностите. Това може да ста-

не по два начина: или чрез плъзгане от първата до последната при натиснат бутон (в 
прозореца се получава надпис от вида А1:А50, което означава колона А, клетки от 1 до 
50 включително) или като изпишете адреса на първата и последната клетка, разделе-
ни с двоеточие. 

10. Позиционирайте показалеца на мишката върху бутона “Finish” и натиснете 

левия бутон.Получава се стойността. 
 
ПОЛУ-МЕЖДУКВАРТИЛЕН РАЗМАХ (Q) 
7. В меню “Function Name” изберете функцията QUARTILE (редът се оцветява) 

и след това позиционирайте показалеца на мишката върху бутона “Next>”. Появява се 
меню  “Function Wizard Step 2 of 2” с два прозореца. 

8. В прозореца “array” задайте областта на стойностите. 
9. В долния прозорец “quart” напишете номера на квартила, който ви интере-

сува - 1 или 3. 
10. Позиционирайте показалеца на мишката върху бутона “Finish” и натиснете 

левия бутон. 
11. След изчислението стойностите на Първия и Третия квартил, изчислете раз-

ликата им (Q3 - Q1) и след това разделете на две. Получава се Q. 
 
 
КОРЕЛАЦИЯ И КОВАРИАЦИЯ 
7.В меню “Function Name” изберете функцията, която Ви интересува: 

 за корелация - CORREL 

 за ковариация - COVAR 

8. Редът се оцветява. След това позиционирайте показалеца на мишката върху 
бутона “Next>”. Появява се меню  “Function Wizard Step 2 of 2” с два прозореца. 

9. В прозореца “array1” задайте първата, а в “array2” - втората групировка от 

стойности. 
10. Позиционирайте показалеца на мишката върху бутона “Finish” и натиснете 

левия бутон. 
11. Получава се стойността.  
 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ (РЕВАЛОРИЗАЦИЯ) НА ДАННИТЕ  
7. В меню “Function Name” изберете функцията STANDARTIZE 
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8. Редът се оцветява. След това позиционирайте показалеца на мишката върху 
бутона “Next>”. Появява се меню “Function Wizard Step 2 of 2” с два прозореца. 

9. В прозореца “x” напишете  стойността, за която ще изчислявате z.  
10. В прозореца “mean” напишете стойноста на средната аритметична за разп-

ределението. 
11. В прозореца “standard dev” напишете стойноста на стандатното отклонение 

за разпределението. 
12. Позиционирайте показалеца на мишката върху бутона “Finish” и натиснете 

левия бутон. 
13. Получава се стойността на z.  
14. Оценка Z се получава по формулата: Z = 10z +100. 
15. Оценка T се получава по формулата: T = 10z +50. 
16. Оценка STN се получава по формулата: STN = 2z +5. 

 
t - ТЕСТ НА СТЮДЪНТ 
7. В меню “Function Name” изберете функцията TTEST 

8. Редът се оцветява. След това позиционирайте показалеца на мишката върху 
бутона “Next>”. Появява се меню  “Function Wizard Step 2 of 2” с два прозореца. 

9. В прозореца “array1” задайте първата, а в “array2” - втората групировка от 
стойности. В прозореца “tails” напишете 1 за едностранен или 2 за двустранен тест. В 
прозореца “type” напишете 1. 

10. Позиционирайте показалеца на мишката върху бутона “Finish” и натиснете 

левия бутон. 
11. Получава се стойността на  t.  
12. В меню “Function Name” изберете функцията TINV. 

13. Редът се оцветява. След това позиционирайте показалеца на мишката върху 
бутона “Next>”. Появява се меню “Function Wizard Step 2 of 2” с два прозореца. 

14. В прозореца “probability” задайте нивото 0,05 или 0,01 на статистическа си-
гурност. В прозореца “degrees freedom” напишете степените на свобода f=n1+n2 - 2.  

15. Позиционирайте показалеца на мишката върху бутона “Finish” и натиснете 

левия бутон. 
16. Получава се стойността на ta. 
17. Сравнете t и ta и вземете решение. 

 
F - ТЕСТ 
7. В меню “Function Name” изберете функцията FTEST 

8. Редът се оцветява. След това позиционирайте показалеца на мишката върху 
бутона “Next>”. Появява се меню “Function Wizard Step 2 of 2” с два прозореца. 

9. В прозореца “array1” задайте първата, а в прозореца “array2” - втората гру-

пировка от стойности.  
10. Позиционирайте показалеца на мишката върху бутона “Finish” и натиснете 

левия бутон. 
11. Получава се стойността на  F.  
12. В меню “Function Name” изберете функцията FINV. 

13. Редът се оцветява. След това позиционирайте показалеца на мишката върху 
бутона “Next>”. Появява се меню “Function Wizard Step 2 of 2” с два прозореца. 

14. В прозореца “probability” задайте нивото 0,05 или 0,01 на статистическа си-
гурност. В прозореца “degrees freedom1” напишете степените на свобода на първия 
масив f1= n1 - 1, а в “degrees freedom2” - на втория f2= n2 - 1. 

15. Позиционирайте показалеца на мишката върху бутона “Finish” и натиснете 

левия бутон. 



 
 

178 
 

16. Получава се стойността на Fa. 
17. Сравнете F и Fa и вземете решение. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА EXCEL. До тук бяха демонстрирани 

вложените в стандартното меню “Function” статистически инструменти. Excel предос-
тавя още по-голяма възможност за статистическа обработка на данни чрез допъл-
нителните екстри, които предлага. За целта е нужно да се отиде в менюто “Tools” 
и да се активира функцията “Add-Ins”. Там са дадени няколко възможности, от които 
за статистическа обработка е предназначен модулът “Analysis packet”. След активи-
рането му, той се включва в най-долната част на менюто “Tools” и е готов за работа.  

 

 
 
По-важните (в смисъл на най-често прилагани) негови инструменти са: описа-

телни статистики; хистограми; ранг и перцентил; еднофакторен дисперсионен анализ; 
двуфакторен дисперсионен анализ с повторения; двуфакторен дисперсионен анализ 
без повторения; корелационен анализ; ковариационен анализ; регресионен анализ; F- 
тест; t - тест; Z- тест. Ще дадем насоки за някои от тях, които не бяха досега разглеж-
дани.  

 
ЕДНОФАКТОРЕН (ANOVA1) И ДВУФАКТОРЕН (ANOVA2) ДИСПЕРСИОНЕН 

АНАЛИЗ. При отварянето на съответния диалогов прозорец се въвеждат:  

 “Input  Range” (входен диапазон - анализируеми зависими данни - минимум 

два диапазона данни - като редове или колони);  

 “Output Range” (изходен диапазон - означаван с начална клетка, нов работен 

лист или файл);  

 “Grouped By” (групиране - ―по редове‖ или ―по колони‖ в зависимост от раз-

положението на данните във входния диапазон);  

 “Alpha” (алфа-ниво на значимост за оценка на критическите параметри на F-

статистиката, стандартно  0,05). 
 
РЕГРЕСИОНЕН АНАЛИЗ. В диалоговия прозорец се въвеждат:  

 “Input Y  Range” (входен интервал Y - анализируеми зависими данни - една 

колона);  

 “Input  X Range”(изходен интервал X - независими данни, подлежащи на 

анализ - макс.  брой диапазони 16);  

 “Constant is Zero” (нулева константа - за да може линията на регресията 

да мине през началото на координатната система);  
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 “Labels” (заглавия - ако първата колона или ред на входния интервал съ-
държа заглавие); алфа -ниво 95% се прилага по подразбиране;  

 “Output Range” (изходен диапазон - означаван с начална клетка, нов работен 

лист или файл, включва: резултатите от дисперсионния анализ, коефициенти 
на регресия, стандартна грешка на изчисленията на Y, средноквадратични 
отклонения, брой наблюдения, стандартни грешки на коефициентите);  

 “Residuals” (остатъци - включва остатъците в изходния диапазон);  

 “Line Fit Plots” (графика на  подбора - за да построи диаграма на наблюдае-

мите и предсказани значения за всяка независима променлива)... 
 

7.8.2. СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА ЧРЕЗ SPSS И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИ-
РАНИ ПАКЕТИ 

 
ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА. Съществуват много разнообразни програми за 

статистическа обработка на данните от изследванията. Най-висока популярност в це-
лия свят (своеобразен стандарт) е завоювала програмата SPSS - Statistikal Package 
for the Social Sciences.  

 
ПРЕДИМСТВА НА SPSS. Тя има редица предимства пред подобните по въз-

можности програми – SAS, Origin и др.  Тя е пригодена специално за работа в хумани-
тарните науки. 

 Отличава се с удобен интерфейс, с прости менюта и диалогови прозорци и е 
лесна за научаване и употреба. 

 Изследователските задачи от момента на въвеждане на данните до изходни-
те резултати се изпълняват в единен режим. 

 SPSS има множество версии – практически всяка година излиза нова, по-
съвършена (в момента е актуална 13). Но трябва да се отчете, че болшинст-
вото статистически пакети имат аналогична структура на данните и новата 
версия се усвоява без затруднения. 

 

 
 
ВХОДНИ ДАННИ. SPSS може да приема данни практически от всички типове 

електронни таблици - SPSS-данни, ASCII-файл, файл от EXCEL, QUATTRO и др. 
Организацията на данните е аналогична на тази в Excel, но има своите особе-

ности – твърдо фиксирана структура. На всяко наблюдение (case) съответства свой 
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ред, а на всяка променлива (variable) - своя колона. В Excel тези параметри може сво-
бодно да варират. Освен това, данните в SPSS имат строго фиксирано място в горния 
ляв ъгъл на екрана и между тях не може да има празни клетки. 

 
ВИДОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ. SPSS съдържа практически всички не-

обходими за педагога (психолога, социолога) статистически процедури: от базовите, 
свързани с изучаването на едномерни и двумерни разпределения, до сложни - факто-
рен, регресионен и кластър анализи.  

 

 
 
ГРАФИКИ И ТАБЛИЦИ. С нейна помощ данните може да се изобразят във все-

възможна графична и таблична форма. 
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РЕСУРСИ. Тук няма възможност за цялостно изложение на работата с SPSS, а 

само дадохме най-обща информация. За тези, които се интересуват, има значителна 
достъпна литература на български: на В.Гоев [38], А.Манов [93], С.Джонев [47], както и 
основни ръководства на английски [252] и руски език [251]. Информация за новостите 
може да се получи на адреса на фирмата: <www.spss.com> 

Като алтернатива на SPSS може да се посочат програмите: 

 Statistica на фирмата StatSoft. Литература на руски [28] и английски език:  

<http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html>  

 Origin на фирмата Originlab:  <http://www.originlab.com> 

 

http://www.spss.com/
http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html
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ТРЕТИ РАЗДЕЛ:  

УНИВЕРСАЛНИ  

ДИАГНОСТИЧНИ  

МЕТОДИ  
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8. МЕТОДИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

 

8.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАУЧНИТЕ МЕТОДИ  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА НАУЧЕН МЕТОД. Научният метод е начин, път, средство, 

инструмент за получаване, събиране, натрупване, обработка на информация.  
Той е маниер на мислене и действие с оглед изучаването на определен обект.  
Методът представлява рационална система от стандартни и еднозначни фор-

мализирани правила за действие и норми, регламентиращи последователността от 
операции - мисловни и физически, чрез които се реализира процесът на усвояване на 
предмета на познание.  

Научният метод е детерминиран от логиката на науката и от особеностите на из-
следвания обект. Той има за цел получаването на ново знание, източниците за което  
са обективната действителност и съществуващото знание. 

 
РОЛЯ НА НАУЧНИЯ МЕТОД. Ролята на метода като начин, път на познание и 

изследване е в това, че с помощта на специални техники и средства (методика) дава 
възможност на изследователя да проникне зад границите на явленията, достъпни за 
непосредствено наблюдение и да разкрие вътрешните им закономерности. 

Следвайки С.А.Белановски, можем да посочим няколко функции на научните 
методи: 

 Излизане извън пределите на индивидуалното съзнание.  

 Определяне на количествените и качествени характеристики на изследвания 
обект.  

 Изучаване на обектите на основата на голямо число параметри. 

 Разкриване на структури и динамически тенденции.  

 Проверка на логически хипотези.  

 Установяване на значими факти. [17] 
 
КЛАСИФИКАЦИИ НА НАУЧНИТЕ МЕТОДИ. Методите, прилагани в педагоги-

ческите изследвания, са твърде разнообразни. Те се класифицират по различни кри-

терии.  
Според областта на приложение методите могат да са:  

 с широко приложение - математически, статистически, логически методи;  

 методи, прилагани в много науки, в различна модификация - наблюдение, ек-
сперимент;  

 специфични методи на отделните науки.  
Още една класификация на методите според областта на приложение:  

 общонаучни: наблюдение,експеримент; 

 метанаучни: математическо моделиране; статистически анализ; 

 конкретно-научни: анкета (беседа, интервю); тестове (за способности, за дос-
тижения, за пригодност); за анализ на продуктите от дейността (контент-
анализ, графология, анализ на рисунки). 

Според мястото си в изследването:  

 организационни - компаративен, диахронен, синхронен, комплексен;  
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 емпирични - обсервационни, експеримент, диагностични (тестове, анкети, 
рейтинг);  

 праксиметрични - анализ на резултатите от дейността, контент-анализ;  

 методи за обработка на данните - количествени и качествени;  

 методи  за интерпретация на данните - генетически и структурен;  

 методи за планиране на изследването;  

 методи за проверка в практиката на резултатите от изследването и др. 
Според характера на проблема и подхода към него методите могат да бъдат: 

описателни, обяснителни и прогностични. 
Според познавателното равнище методите се делят най-общо на: теоретични 

и емпирични.  

 Според типа на задачата:  

 въпросно-отговорни,  

 утвърждаващи,   

 продуктивни, 

 действени, 

 физиологически. 
Според състоянието на респондента: съзнателни и безсъзнателни. 
Според формата на представяне на стимулния материал: бланкови, техни-

чески, сензорни. 
Според характера на данните: обективни и субективни. 
Според наличието на тестова норма: нормирани и ненормирани. 
Според вътрешната структура: едномерни и многомерни. 
Според типа на анализа на данните: качествени и количествени. 
 
ТЕОРЕТИЧНИ МЕТОДИ. Теоретичните методи се делят на: 
Индуктивни - основават се на индуктивно умозаключение. При тях се откриват 

общи свойства и закони чрез изследването на единични факти или от по-частни закони 
и положения се достига до по-общи. Към индуктивните методи се отнасят: 

 метод на сходството,  

 метод на разликата,  

 метод на остатъците,  

 метод на съпътстващите изменения,  

 съединен метод на сходството и различието.  
Дедуктивни - представляват път на познание, при който от общи положения 

чрез редица умозаключения се добива по-малко общ извод. В основата му е дедуктив-
ното умозаключение. Най-характерен е аксиоматичният метод.   

Аналитични и синтетични, формални и съдържателни. [30]   
В други източници се посочват и следните теоретични методи:  

 метод на целенасоченото построяване на система от нови теоретични поста-
новки;  

 метод на преформулиране на изходните данни и крайните изисквания на на-
учната задача в такава система, в която обективно се съдържа решението 
им;  

 метод на аналогията;  

 метод на ―черната кутия‖;  

 метод на възхождане от абстрактно към конкретно;  

 метод на възхождане от конкретно към абстрактно;  

 метод на моделирането на теоретично възможни ситуации;  
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 метод на изчерпването на всички възможности;  

 метод на мисления експеримент;  

 метод на противопоставянето на алтернативи;  

 метод на прогнозирането на развитието.  
Спорно е, дали всички изброени процедури са със статут на научни методи, а и 

конкретното им приложение в педагогическата наука все още не е било предмет на 
специално осмисляне. 

 

8.2. КАЧЕСТВА НА НАУЧНИТЕ МЕТОДИ  

 
КАЧЕСТВА НА МЕТОДИТЕ. Нито един метод не е универсален, но има своите 

ясно определени познавателни възможности. Не съществуват изобщо „добри‖ или 
„лоши‖ методи, има методи, адекватни или неадекватни на предмета, целта, задачите 
и хипотезите на изследването.  

Качествата на методите, които са предмет на оценка, са техните рационалност 
и достатъчност (обхват на необходимата информация).  

При подбора на методите изследователят се съобразява с редица изисквания, 
които са с различна степен на ―тежест‖. Най-важните от тях са методът да е обективен, 
надежден и валиден (освен тях съществуват и други, които ще бъдат дадени впоследс-
твие). Тези изисквания са дошли в педагогиката от класическата тестология и психо-
метрията.  

Освен това основно правило при подбора на методите, прилагани за дадено из-
следване, действат и други изисквания:  

 да са разнообразни, да компенсират слабите си страни;  

 да са всеобхватни - методиката да обхваща всички емпирични индикатори на 
явлението;  

 да са  прости и достъпни за изследваните лица;  

 за предпочитане е да са познати за изследователя;  

 да са оперативни и икономични от гледна точка на разходите във време, труд 
и пари, като това не трябва да става за сметка на качеството на данните;  

 да се подбират след критичен анализ на предшестващия опит, като се избяг-
ват ефектите от т.нар. „синдром на папагала‖ - резултат от безкритичната вя-
ра в авторитети, включително и в научния ръководител. 

 
ПРОВЕРКАТА НА КАЧЕСТВАТА НА МЕТОДИТЕ. Това е сложен и трудоемък 

процес. В редица случаи тя е облекчена от наличието на съответни изследвания на ка-
чествата на методиката от предшествениците на изследователя. Независимо от това, 
в какъв обем се прави, проверката на основните параметри на методите е задължите-
лен момент при всяко изследване. Оттам и правилото, че при наличие на конкуриращи 
се методи се подбират тези, които имат най-висока степен на обективност, надеждност 
и валидност.  

 

8.2.1. ОБЕКТИВНОСТ  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Един метод се нарича обективен ако изследваният признак се 

установява еднозначно, т.е. ако резултатите са независими от личността на изследова-
теля. [21,225-227; 82,22-23] Обективността се гарантира от научната обосновка на ди-
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агностичните методики и процедури, еднаквото отношение на изследователя към 
всички изследвани лица, точни, адекватни критерии за оценка. Практически, обектив-
ността на диагностиката означава, че оценките на резултатите съвпадат независимо от 
методите и средствата за контрол и изследователите. 

 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ. Обективността на метода се характеризира и чрез терми-

на „стандартност на процедурата‖, който изразява възможността всяко изследване на 
отделен обект да става по еднакъв начин. Това се постига чрез:  

 ясна инструкция за изследваните лица и за изследователя от страна на авто-
ра на метода;  

 стандартизация на начина на фиксиране на данните;  

 стандартност на обработката на данните – приложение на статистически ме-
тоди; 

 ясен ключ - начин на интерпретация на резултатите. 
 
ОЦЕНКА НА ОБЕКТИВНОСТТА. Обективността на метода се изразява в коефи-

циент на обективност - средната степен, с която корелират оценките на резултатите 
от приложението на метода от страна на повече от двама независими един от друг изс-
ледователи. Този коефициент на практика се определя по следния начин - провежда 
се пробно изследване с метода и резултатите му се подлагат на експертна оценка. На 
тази основа се изчислява коефициент на корелация, който е и коефициент на обектив-
ност на метода. 

 

8.2.2. НАДЕЖДНОСТ  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Под надеждност (reliability) се разбира постоянството, ус-

тойчивостта на резултатите, получавани чрез метода, точността на измерването, възп-
роизводимостта на резултатите от изследването, повторено при идентични условия. 
[21,225-228; 82,23; 114,22-35]  Надеждността на метода има три главни характеристики: 
устойчивост, правилност и съгласуваност на измерването. 

 
НАДЕЖДНОСТТА КАТО УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗМЕРВАНЕТО. Устойчивостта, 

стабилността, точността (Stable) се определя от отсъствието на случайни грешки (тези 
грешки, които при повторно измерване варират около точното значение). Дава предс-
тава за еднозначността на информацията, получавана чрез метода. Зависи от чувстви-
телността на обекта и скалата. Още се нарича ретестова, диахронична надежд-
ност.  [15]  

 
НАДЕЖДНОСТТА КАТО СЪГЛАСУВАНОСТ НА ИЗМЕРВАНЕТО. Нарича се и 

„едномоментна надеждност‖ – свързана е с вътрешната съгласуваност, консистентност 
(Internal consistency) на инструмента. [Пак там] Тя е свидетелство, че всички айтеми 
измерват едно и също качество.  Мултидименсионалните методики обикновено имат 
различно ниво на надеждност на всяка своя чест (субтест). 

 
НАДЕЖДНОСТТА КАТО ПРАВИЛНОСТ НА ИЗМЕРВАНЕТО. Отсъствие на сис-

тематически грешки (грешки, които при повторно изследване остават постоянни). 
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КОЕФИЦИЕНТ НА НАДЕЖДНОСТ. Надеждността на всеки метод се изразява в 

съответен коефициент (reliability coefficient), който най-често е средноаритметичен от 
проведените проверки по линията на вътрешния и външния контрол. 

Методиката се признава за надеждна, когато полученият коефициент не е по-
нисък от 0,75-0,85. Най-надеждните методики достигат ниво 0,90 и повече. В началото 
на разработването на методиката, обаче този коефициент рядко надвишава 0,5. 

 
ВЪНШЕН КОНТРОЛ НА НАДЕЖДНОСТТА. Провежда се в различни насоки: 

По отношение на момента на изследването (коефициент на постоянство). 
Получава се при съпоставяне на резултатите от изследването с резултатите от повтор-
но изследване в същите условия и в същата извадка. Прилага се т.нар. ―метод на про-
верката‖ или “метод тест-ретест” (test-retest). Но при използването на този най-

разпространен метод трябва да се има предвид, че той не разкрива източника на греш-
ката.  

По отношение на ситуацията - сравняване на резултатите от изследването, 
получени за една извадка или за еквивалентни извадки при различни ситуации: в учи-
лище, вкъщи и т.н. 

По отношение на инструментариума и процедурата на изследването - съ-
поставяне на данните от изследването с данни от изследване, проведено с подобен 
метод и по подобна процедура. Характерни са методите на еквивалентните (алтерна-
тивните) форми, методът на халбирането на теста (split-halft) - делене на теста на рав-
ностойни половинки и сравняване на резултатите.  

По отношение на изследователите. Провежда се при продължително изслед-
ване (сравняване на резултатите за еквивалентни извадки в началото и в края) и при 
провеждане на изследването от други лица (сравняване на резултатите от еквивалент-
ни извадки, изследвани от различни хора). 

Формулата за изчисляване на надеждността при две тестирания Х и Y е: 

 
където SDX и SDY – стандартни отклонения на Х и Y; Cov 

(х, y) – ковариация на Х и Y.  
 
 

КОЕФИЦИЕНТ НА SPLIT-HALF НАДЕЖНОСТ. Изчислява се Half-reliability 

coefficients – корелация между резултата по четните и нечетните задачи (въпроси) по 
формулата на Спирмъна-Браун:  

 
Rsh - коeфициент на split-half надежност, а Rxy - корелация 

между двете половини.  
 

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ НА НАДЕЖДНОСТТА. Провежда се по няколко начина:  

 Изучаване на разпределението на единичен признак в извадката - изслед-

ване на дисперсията, на формата на разпределението.  

 Съпоставяне на разпределението на различни признаци в извадката - опре-
деляне на вътрешната съгласуваност (консистентност) на признака.  

 Изследване на разпределението на признака в различни подизвадки, които 
са определени случайно. 

 
ПРОВЕРКА НА НАДЕЖДНОСТТА КАТО СЪГЛАСУВАНОСТ. Основният начин 

на измерване е -коефициентът на Кронбах (Cronbach’s alpha) - величината, която 
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е средно значение на всички възможни коефициенти на надеждност при деление на 
инструмента на всички възможни половинки (средна интеркорелация). Формулата:  

В нея n е броят на айтемите,  а r-черта е средната интеркорела-

ция между айтемите. 
Коефициентът алфа на Кронбах може да приема значения в ди-

апазона от 0 (пълно отсъствие на съгласуваност между пунктовете) до 
1 (най-висока възможно съгласуваност). 

Алфа на Кронбах може да се интерпретира като оценка на корелацията между 
тази скала и всички други скали със същия брой айтеми, извлечени лотарийно от всич-
ки възможни индикатори на измерваното свойство. 

Алфа на Кронбах може да се интерпретира и като корелация между измерения 
бал на изследвания по скалата и бала, който би получил, ако има възможност да отго-
вори на всички възможни въпроси, свързани с диагностиката на това свойство – т.н. 
„истинен” бал. 

При изчисляването на алфа на Кронбах се получават следните параметри: 

 Общо за цялата скала: Alpha  и Standardized item alpha, които са в диапазона 
0-1.  

 За всеки айтем (Item-total Statistics) се изчисляват 5 индекса, които позволя-
ват да се оцени какво е поведението на айтема. От тях най-важните са:  

 Коригирана корелация на айтема със скалата (Corrected Item-Total Corre-

lation). Преди изчислението й от сумарния бал се отстранява делът на съот-
ветния айтем. Ако корелацията е висока, айтемът измерва нещо по-общо от 
другите. Отрицателна корелация означава грешна насока на ключа за отгово-
рите. Тогава той се променя и изследването се повтаря.Това се прави докато 
се получи достатъчно високо положително ниво за всеки айтем. 

 Значение на алфа за скалата, когато от нея е отстранен дадения айтем 
(Alpha if Item Deleted). Това е критерий за модификация - ако алфа е много 
по-висока без този айтем, той се отстранява, тъй като е слабо свързан със 
скалата. Процедурата се повтаря циклично: алфа -- сумарен бал – корелация 
с невключени айтеми – допълване с нов айтем..., докато общият показател не 
престане да се увеличава или свършат айтемите, корелиращи със сумарния 
бал. 

 
ПРОВЕРКА НА НАДЕЖНОСТТА КАТО УСТОЙЧИВОСТ. Това става чрез изчис-

ляване на стандартната грешка на измерването (Standard Error of Measurement -- 
SEM).  Тя отразява частта на грешните компоненти в резултата на средния изследван. 

Стандартната грешка се изчислява по формулата: 
 
 
 

8.2.3. ВАЛИДНОСТ  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Валидността (validity), още адекватност, обоснованост, показва 

степента на  съответствие между показателя и това, което той трябва да отразява; 
показва  в каква степен даден метод измерва действително това, което трябва да се 
измери. [21,228-231; 50; 51; 82,25-26; 91; 112,22; 135; 148,88; 257]  Един метод е вали-
ден, когато е адекватен на проблема на изследването, когато приложението му е оп-
равдано. Ясно е, че това е най-важната характеристика на метода. Един метод може 
да е много обективен и надежден и в същото време да не е валиден за конкретното из-
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следване. От своя страна валидността предполага надеждността и зависи пряко от 
нея.  

Като общо правило е известно, че валидността не може да превишава надежд-
ността на метода: ВАЛИДНОСТ< НАДЕЖНОСТ. 

Валидността на инструмента е свързана с резултатите от измерването.  
 
ВАЛИДИЗАЦИЯ. Валидизацията (Validation) е процес на изследване на методи-

ката, което има за цел да определи степента й на валидност. Традиционно, валидност-
та се изследва и доказва в три направления: съдържание, критерии и конструкт. Но 
трябва да се отбележи, че в литературата се срещат десетки видове валидност и тер-
минологията е доста разнообразна.  

 
КОНСТРУКТНА (КОНЦЕПТУАЛНА, ТЕОРЕТИЧНА) ВАЛИДНОСТ. Конструктната 

валидност (Construct validity) е степента, в която методиката измерва конструкта. Тя 
отразява увереността, че качеството, което тестът измерва, представлява конструкт, 
свързан с определена теория; че измерваното качество е реално и може да бъде тео-
ретически осмислено.  

Съответствие на измерения с помощта на метода признак на теоретичната кон-
цепция на изследването, конкретизирана в система от понятия.  

Свързани с конструктната валидност са и: 

 конвергентната валидност (convergent validity) – свойството няколко из-
мерения на едно и също понятие да водят до един и същ резултат,  

 прагматичната валидност (pragmatic validity) – възможността един пока-
зател да се използва за предсказване на значенията на други показатели от 
други понятия и  

 дискриминантната валидност (discriminant validity) – свойството на един 

показател да е валиден по отношение само на едно понятие и в противовес 
на другите. 

Основен метод за валидизация е експертната оценка, но съществуват и други: 
метод за проверка на междугруповите разлики, факторен анализ, анализ на хомоген-
ността на метода, изследване на неслучайните промени, изследване на процеса на 
тестиране, айтем-айтем корелация и др.  

 
СЪДЪРЖАТЕЛНА ВАЛИДНОСТ. Понятийната обоснованост на метода се на-

рича още съдържателна валидност (Content validity) - степен, в която айтемите от теста 
представят достатъчно пълно знанията и уменията в указаната област; а владеенето 
на всички знания и умения, наличието на които измерва метода е съществено за даде-
ната дейност и при това не се проверява наличието на второстепенни или ненужни 
знания и умения.  

Оценява се чрез сравняване на теста с теоретичния конструкт.   
 
КРИТЕРИАЛНА (ЕМПИРИЧНА, ЕТАЛОННА) ВАЛИДНОСТ. Критериална валид-

ност (Criterion validity) – характеристика на метода, отразяваща увереността, че резул-
татите от изследването реално отразяват достигането на определено ниво на знания 
или умения. Определя се чрез систематично сравнение на резултатите с тези, получе-
ни от един или повече външни критерии (традиционни оценки, експертни съждения, 
резултати от други измервания, валидността на които е установена).   

Съответствие на информацията, получена с помощта на даден метод, на ин-
формацията, получена с помощта на друг, по-обоснован метод, който се нарича крите-
рий за валидност (еталон). Емпиричната валидност се дели на:  
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 прогностична емпирична валидност (predictive validity) - пригодност на 

информацията за прогнозиране на бъдещи събития, на поведението на изс-
ледваните лица, чиито характеристики, значими за прогностичната валидност 
на метода (пол, възраст, установки и т.н.), се наричат модератори и изслед-
ването на валидността става съобразно с тях;  

 актуална емпирична валидност - способност на метода да измерва акту-
алното ниво на характеристиката в определения момент от времето. 

 
ОБЕКТИВНИ КРИТЕРИИ ЗА ЕМПИРИЧНА ВАЛИДНОСТ: 

 критерий на непосредственото наблюдение;  

 критерият на предметната фиксация - данните от изследването се съпоставят 
с външен критерий: външна, предикативна валидност (external validity) – 
вид теоретична валидност, изразена в корелацията на показатели на изход-
ното понятие с показатели на други понятия, които съгласно теорията са 
свързани с изходното; критерий, фиксиран в някакви материални (в това чис-
ло и знакови) системи; 

 документален критерий (сравняване с документи за дейността на изследва-
ното лице и неговото състояние);  

 приборен критерий (съпоставяне с получена от измерване обективна и на-
деждна валидна информация) и др.  

 
СУБЕКТИВНИ КРИТЕРИИ ЗА ЕМПИРИЧНА ВАЛИДНОСТ. Съществуват два 

подхода, които са несравними по своите качества:  

 самооценъчна валидизация (определяне на валидността от самия изследова-
тел) и  

 експертна валидизация. 
Към тях може да се добави и т.н. очевидна валидност (face validity) – интуи-

тивно усещана валидност. 
 
ДИАГНОСТИЧНА (КОНКУРЕНТНА) ВАЛИДНОСТ. Способност на метода да ди-

ференцира изследваните при изучаване на признака.  
 
ЕКОЛОГИЧНА ВАЛИДНОСТ. Екологичната валидност (Ecological validity) е по-

казател за близостта на изследователския процес с реалния живот. Всеки организъм 
поради своите наследствени или придобити особености е подготвен за демонстрация 
на различни форми на поведение в различни контексти или среди. Действията на ор-
ганизма са успешни в едно време и в едно място, но не толкова успешни или съвсем 
неуспешни в друго време и на друго място.  

Често се бърка с външната валидност, но не е едно и също. Високата екологич-
на валидност е предпоставка за висока външна валидност. 

 
ВЪТРЕШНА ВАЛИДНОСТ. Проблемите на вътрешната валидност (internal 

validity) – вид теоретична валидност, изразяван в корелация на няколко показатели 
(измервания) на едно и също понятие, са разрешими чрез статистически контрол и 
оценяване. Нарушаването на вътрешната валидност на експеримента може да се 
дължи на много причини: 

 Естествените изменения в самия обект на изследването - «матурация»; с 

течение на времето, дори в рамките на 2-3 часа, се изменят вътрешните ка-
чества на изследваните.  
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 Деморализация на изследваните, свързана с неуспехи; имитация на въздейс-
твия и пр. 

 Различия между сравняваните групи, недостатъчна еквивалентност. 

 Отсев на изследвани лица при продължителен експеримент. 

 Нестабилност на методиката, инструментариума и изследователя.  

 Влияние на резултата от изследването на изследователската ситуация – ре-
активен ефект. [15] 

 
ДОСТОВЕРНОСТ НА МЕТОДИКАТА. Достоверността е особена разновидност 

на валидността – степента, в която изследваният внася съзнателно или несъзнателно 
изкривявания в изследователските резултати, като се ръководи от особена нереална 
мотивация. Достоверността е способността на методиката да защищава информация-
та от мотивационни изкривявания.  

Типични изкривявания:  

 Нагласа да се дават социално одобряеми отговори (response set of social 

desirability). Разработени са специални методики – „скала на лъжата‖, които 
регистрират склонността на лицето да лъже и да се представя неадекватно в 
положително светлина. Те се състоят от въпроси, свързани с незначителни 
простъпки, които понякога се извършват от всички хора (напр. Аз никога не 
закъснявам.). Ако лицето е набрало по тази скала бал над допустимия, ре-
зултатите от изследването не се отчитат.  

 Нагласа за съгласие (acquiescence) - тенденция за съгласие с формулиров-

ката и отговор „да‖, независимо от нейното съдържание. Най-често се полу-
чава когато въпросите са нееднозначни и неопределени.  

 Нагласа за даване на неопределени или средни отговори (response set of 
using the uncertain or middle category) от типа „не съм уверен", „не зная", „зат-
руднявам се да отговоря" – считани за безобиден компромис.  

 Нагласа за даване на крайни отговори (response set of using the extreme 

response) - разположени по краищата на скалата. [80; 81] 
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9. ОБСЕРВАЦИОННИ МЕТОДИ 

 
СЪЩНОСТ. Обсервационни се наричат група емпирични методи, чиято основна 

характерна черта е, че информацията се получава непосредствено от сетивните орга-
ни на изследователя - неговите собствени или на упълномощени от него лица [259]. 
Към обсервационните методи спадат наблюдението и самонаблюдението. Някои авто-
ри [100; 101]  обосновават като самостоятелен метод и анализът на взаимодействието. 
В тази глава е включено и описание на някои специфични видове наблюдение. 

 

9.1. НАБЛЮДЕНИЕ 

 
ЗНАЧЕНИЕ НА НАБЛЮДЕНИЕТО КАТО НАУЧЕН МЕТОД. Наблюдението е ис-

торически първият научен  метод, запазил значението си и до днес, заедно с експери-
мента. То се определя като главен път за получаване на познание в ранните етапи от 
развитието на науката, като с движението й напред става все по-сложен и опосредст-
ван метод. Прилага се в множество научни области, в това число и във всички науки за 
човека. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Наблюдението (observation) като научен метод се свързва с 

приписване на анализираните случаи на определени значения по определени показа-
тели. Това е систематично, проследяване на проявлението на качеството, което се 
наблюдава в определени условия чрез непосредствено възприемане и задължителна 
систематизация на получените данни.   

Може би най-съвършеното определение на наблюдението е направил Л.С.Ру-
бинщейн: „осмислящо, интерпретиращо и целенасочено възприемане на явлението 
чрез собствените сетивни органи или косвено чрез описанието на други наблюдава-
ли го лица.” 

 
ПРИЗНАЦИ НА НАБЛЮДЕНИЕТО КАТО НАУЧЕН МЕТОД. Към признаците на 

наблюдението като научен метод се отнасят:  

 преднамереност, целенасоченост – наблюдава се не човекът изобщо, а про-
явлението на конкретни личностни черти; 

 обусловеност от целите на изследването,  

 планиране – преди началото на наблюдението е необходимо да се определят 
задачите (какво да се наблюдава), да се състави план (срок и средства), по-
казатели (какво да се  фиксира), възможните грешки и пътищата за преодо-
ляването им, предполагаемите резултати; 

 съзнателност;  

 селективен характер с опора върху определена педагогическа концепция 
(конструкт);  

 систематичност, продължителност на процеса;  

 обективност – да се фиксира не това, което се очаква или се иска да се слу-
чи, а обективните факти; 

 фиксация – всеки момент от наблюдението (observation point) се документи-
ра; 
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 контрол от гледна точка на изискванията за обективност и надеждност. 
 
ОСОБЕНОСТИ НА НАБЛЮДЕНИЕТО В ПЕДАГОГИКАТА. Особеност на наб-

людението в педагогиката е, че непосредствен да се видят и фиксират може само 
външните параметри на поведението (движения, вербални изказвания и пр.).  

Научните резултати зависят не само от точността на регистрацията на тези 
факти, но и от тяхната интерпретация – определяне на техния психологически и педа-
гогически смисъл.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАБЛЮДЕНИЕТО В ПЕДАГОГИКАТА. Наблюдението се 

прилага в педагогическите изследвания с различна цел. То може да служи като: 

 метод за предварителна ориентация в проблема и за формиране на изследо-
вателска задача;  

 метод за формулиране на хипотези и за тяхната проверка.  

 основен метод за събиране на емпиричен материал,  

 спомагателен метод за извличане на илюстративна информация.  

 метод за контрол на получените чрез други методи данни - в това отношение 
то е универсален метод. [26]   

 
ВИДОВЕ НАБЛЮДЕНИЕ. В специализираната литература се сочат много видо-

ве наблюдение, но липсва единна и общоприета класификация. 

В зависимост от характера на връзката между наблюдателя и обекта наблюде-
нието е пряко (непосредствено) и косвено (опосредствано). 

В зависимост от положението на изследователя наблюдението може да бъде: 
открито (явно) и скрито (инкогнито). В единия случай наблюдателят се назовава ка-
то такъв, а в другия случай е неизвестен. 

В зависимост от целта на изследователя, наблюдението може да бъде конста-
тивно (фиксиране на факти такива, каквото са след непосредствено наблюдение или 
по сведения от свидетели) и оценяващо (не само фиксиране, но и оценка на фактите 
по степен на изразеност по зададен критерий).  

В зависимост от степента на обхващане на обекта наблюдението е:  

 цялостно или епизодично (диференцирано),  

 моноаспектно (специализирано),  

 комплексно (параметрите са от една дисциплина и образуват цялост),  

 монографично, интегрално (съдържа показатели от различни науки, интегри-

рани от основната). 
По  степен на стандартизация на условията, в които се провежда наблюдението, 

то може да бъде стандартизирано (събитията се фиксират по предварително опре-
делена схема) или нестандартизирано (произволно, неструктурирано). Стандарти-
зираното наблюдение е основен метод за събиране на данни. Нестандартизираното се 
провежда по широка тема със свободна програма. Нарича се още търсещо (поиск). 

Според регулярността на провеждането наблюдението може да бъде еднократ-
но или периодично (систематично, серийно), а по продължителност - краткотрайно 
и продължително. Еднократните и краткотрайните наблюдения се прилагат в случа-
ите, когато цел на изследването е структурният анализ, а периодичните и продължи-
телните - когато е необходимо да се направи анализ на развитието на явлението. За-
това те често се отъждествяват под името „генетично наблюдение‖. 

Според броя на наблюдателите наблюдението може да е индивидуално и колек-
тивно, а според организацията си -  естествено (полево), експериментално (лаборатор-
но), клинично, изкуствено.  
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В зависимост от отношението обекти - параметри съществуват следните видове 
наблюдения:   

 едновременно (един обект един обект по няколко параметъра или няколко 

обекта по един параметър),  

 последователно (следва се появата на показателите или обектите),   

 паралелно (едновременно проследяване на едни и същи параметри върху 

различни обекти). 
Както се вижда, разновидностите на наблюдението са много. Компетентният и 

ерудиран изследовател ще избере този или тези видове наблюдение, които са най-
подходящи с оглед на конкретните изследователски цели. 

 
ПРЯКО НАБЛЮДЕНИЕ. Прякото наблюдение (direct observation) предполага 

взаимна връзка между изследовател и обект. Предимствата му са в това, че позволява 
изучаването на действителността в момента на проявяването й. Изследователят не-
посредствено и максимално се доближава до естествения ход на процеса. Недостатъ-
ците са, че не може предварително да се предвиди дали ще се случи нещо, което ни 
интересува. Също така ред интимни ситуации са недостъпни за наблюдение. 

Прякото наблюдение се дели на:  

 включено, при което изследователят участва в наблюдаваното явление (като 

ръководител или участник), и   

 невключено - изследователят е само свидетел на явлението.  

Включеното наблюдение дава възможност за задълбоченост на анализа, за раз-
криване на неявни закономерности, но пък винаги е субективно - изследователят фор-
мира силна положителна или отрицателна нагласа към цялото явление или отделни 
негови страни и участници, поради което се изисква период на адаптация (от 4-5 дни 
до 2-3 седмици) и неутрална диспозиция. За особеностите на невключеното наблюде-
ние, което е най-често практикуваното в педагогическите изследвания, ще стане дума 
отделно и по-нататък. 

 
КОСВЕНО НАБЛЮДЕНИЕ. То е опосредствано - провежда се чрез други лица 

или технически устройства. 
 
УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИВНОСТ И НАДЕЖДНОСТ НА НАБЛЮДЕНИЕТО. Има ня-

колко условия за висока обективност и надеждност на наблюдението: 
Уточняване на целите и задачите на наблюдението. 

 Точно описване на обектите на наблюдението (наблюдаваните единици), 
обосноваване на включването им в извадката от педагогическа и статисти-
ческа гледна точка и уточняване на ситуацията (контекста) на наблюдението; 

 Квантифициране на теоретичните постановки - възможност за измерване и 
регистриране на данните, конкретизация на техниката на метода; 

Уточняване на категориите на плана за наблюдение. 

 Системата от категории и свързани с тях индикатори да е изчерпваща, но не 
обемиста (3-8) и да позволява преход от единичното към общото; понятията, 
отразяващи същността на теоретичния модел, да са еднозначни, логически 
разчленени и с точни граници (взаимоизключващи се). 

 Уточняване и стандартизация на всички детайли на протокола и схемата за 
регистриране на данните. В протокола да влязат само индикаторите - емпи-
ричен модел на явлението; 

Регистрация без съпътстваща интерпретация. Непосредственост на фикса-

цията - да се води веднага след или в хода на наблюдението. [180; 182; 183] 
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Идеалният вариант е, когато първо се регистрират интегрално обектите, след 
това се направи транскрипция и накрая интерпретация. 

Строго спазване на реда на приложение на системата от категории. Според 
Д.Картрайт този ред се свежда до: 

 единство на регистрацията (думи, теми, индивиди и пр.); 

 единство на контекста; 

 единство на номерацията. [199]  
Приспособяване към обстановката, предварително запознаване с: 

 образци на наблюдаваното поведение; 

 образци на времеви интервали.  
Уточняване на техниката на регистрация: 

 кодировка (пример: « конфликт; - конструктивно предложение, ? въпроси; ?? 
недоумение; Ї дискусия и пр.); 

 графични схеми; 

 времеви график; 

 апаратни методи: фотография, кино, телевизия, магнетофон; 

 кодировка на отговорите на лицата по определена сигнатура; 

 психотехническа апаратура: тахистоскоп, хронометър, спидометър, динамо-
метър. [182] . 

 Използване на чеклисти (Виж главата за анкетните методи). 
Тренировка на наблюдателите. Пилотаж на методиката. 
 
НЕВКЛЮЧЕНО ПРЯКО НАБЛЮДЕНИЕ. Специално внимание заслужават осо-

беностите на невключеното пряко наблюдение. Това е най-често срещаният вид наб-
людение в педагогическите изследвания.  

При него наблюдателят е явен и самото наблюдение е междуличностно взаимо-
действие. Това означава взаимно влияние. Подобен род наблюдение винаги е емоци-
онално обагрено, тъй като процесът предизвиква афективни реакции и в двете страни. 
Резултатът от този вид наблюдение е функция на времето и на реакцията на изследва-
ните. Тези два фактора трябва да се познават и управляват.  

 
ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА НАБЛЮДАТЕЛЯ. Наблюдателят влияе вър-

ху изследваните, а тяхната типична реакция е стремежът да се представят „по най-
добрия начин‖. Това влияние зависи от възрастта, от продължителността на наблюде-
нието, от отношението на изследваните към целите на изследването и т.н.  Във връзка 
с това в специалната литература се формулират редица правила за поведението на 
наблюдателя:  

 Постарайте се възможно най-бързо да се слеете с обкръжаващата обстанов-
ка, станете незабележими. Постарайте се хората бързо да забравят, че са 
наблюдавани. 

 Запознайте се с хората, които ще наблюдавате, предизвикайте у тях благо-
разположение, ръкувайте се с всеки нов човек, назовавайте ги по възможност 
по име. 

 Постарайте се да заемете позиция на „доброжелателен и пълен неутралитет‖ 
спрямо наблюдаваните. Бъдете дружелюбни, сдържани, ненатрапчиви, безп-
ристрастни. 

 Бъдете заинтересовани слушатели. Не влизайте в ненужни разговори, не 
правете забележки, избягвайте споровете и фамилиарниченето с началника 
(учителя) на изследваните или с познати. 

 През наблюдението поддържайте постоянно контакт с наблюдаваните. 
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 Не показвайте резултатите от изследването на хора, които нямат отношение 
към него. 

 Отговаряйте на всички въпроси, задавани по повод на методиката. Ако някой 
се интересува, покажете му протоколите, но не ги обсъждайте. 

 Ако Ви питат за изследването и неговите цели, отговорете, че Вашата дей-
ност е част от изследване, провеждано от... (назовава се съответна институ-
ция) по проблем... (изтъква се някакъв приемлив и неутрален проблем, бли-
зък до същинския проблем на изследването). 

 Когато записвате времето в протокола, поглеждайте часовника скрито. 

 По възможност опитайте се да се замените с регистрираща техника. Нейното 
влияние е по-слабо. [100]  

 
СПЕЦИФИЧНИ ВИДОВЕ НАБЛЮДЕНИЕ. Тук ще се спрем на някои специфични 

видове наблюдение, прилагани в практиката. 
 
АНАЛИЗ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО. Наблюдава се външното проявление на 

човешкото поведение (вербални и невербални актове на комуникация) на хора и групи. 
Предмет на регистрация са:  

 речевите актове с оглед на тяхното съдържание, последователност, насоче-
ност, честота, продължителност, експресивност и т.н.;  

 мимиката и жестовете (експресия на тялото, лицето, очите);  

 движенията на хората (дистанция, скорост, насоченост, контакт);  

 физическите въздействия (допир, ласки, удари) и др. [101]   

 Регистрират се и особеностите на междуличностните контакти - количество, 
продължителност, темп, активност, приспособителност, инициатива, синхро-
низация, доминиране (Е.Чепъл), ситуация, мизансцен, последователност, на-
соченост (Ю.П.Воронова). [99; 101]  Това дава възможност да се прояви глав-
ната особеност на анализа на взаимодействието, която го прави сравнително 
обособен метод - високата степен на стандартизация. 

 
АНАЛИЗ НА ЛИЦЕИЗРАЗА. Специфична система за символичен запис на 

лицето правят Х.Левентал и Е.Шарп [259,384] . Тя включва регистрация през 5-10 
секунди на състоянието на челото и  веждите; очите, очните ябълки и клепачите; уста-
та; носа. За всичките обекти са разработени знаци за комфорт и дискомфорт. Напри-
мер за челото това са права линия и една зигзагообразна за комфорт и три зигзагооб-
разни и решетка за дискомфорт и т.н. 

 
АНАЛИЗ НА ДВИЖЕНИЯТА НА ТЯЛОТО. Има няколко системи за анализ на 

тялото (Birdwhistell, Ekman, Katz, Krout, Spiegel and Machotka), от които  най-известна 
е тази на П.Екман [Ib.]  Като пример може да се посочат няколко от категориите в нея 
(системата е твърде обемиста):  

 за съсредоточаване говорят: ръката прикрива устата (1); търкане на бузите 

(2); триене на слепоочието (4);  

 за нервно вълнение: игра с облеклото (5); триене на облегалката на стола 

(37);  

 за фрустрация: свиване и въртене на ръката (14); размахване на ръце (15). 
 
АНАЛИЗ НА ДИАДИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. Системата на Е.Чепъл е предназна-

чена за регистриране на отношенията от най-прост тип – в диадата (двойката) [Ib.,395].  
Те са 12 вида:  
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 А е активен; В - не.  

 В е активен; А - не.  

 А - активен; В прекъсва действието; А доминира над В.  

 А - активен; В прекъсва действието; В доминира над А.  

 В - активен; А прекъсва действието; А доминира над В.  

 В - активен; А прекъсва действието; В доминира над А.  

 А действа и спира; В не реагира; А започва ново действие.  

 А действа и спира; В не реагира; В започва ново действие.  

 В действа и спира; А не реагира; А започва ново действие.  

 В действа и спира; А не реагира; В започва ново действие.  

 А и В не действат; А и В започват едновременно ново действие.  

 А и В действат заедно; А и В престават да действат заедно. 
 
АНАЛИЗ НА ГРУПОВА ДИСКУСИЯ. В изследователската практика се прилага 

методът наблюдение на групова дискусия [199,39-55], чрез който се регистрира пове-
дението на членовете на групата в хода на свободна дискусия по важна за групата те-
ма. За тази цел са разработени схеми за описание на поведението на лидера (Дж.Хем-
пфил,А.Е. Кунс) [173; 188], чеклист на А.Албус [199]  и др.  

 
СИСТЕМА ЗА ОПИСАНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО (Р.Ф.БЕЙЛЗ). Най-широко разп-

ространение има системата от категории за описание на поведението на хората 
на Р.Ф.Бейлз. [173] В нея са определени 3 зони: на позитивните социални емоции, не-
утрална зона, на негативните социални емоции.  

ЗОНА НА ПОЗИ-
ТИВНИТЕ  

СОЦИАЛНИ 
ЕМОЦИИ 

„позитивни 
реакции‖ 

Проявявяне на солидарност, уважение към 
членовете на групата, оказване на помощ, 

одобрение 

f 

Снемане на напрежението, шеги, смях, 
демонстрация на удовлетвореност. 

e 

Съгласие, пасивно възприятие, разбиране, 
съвместно действие, отстъпка. 

d 

НЕУТРАЛНА 
ЗОНА 

„отговори‖ 

Предложение, указание, предполагащо 
независимост на другите членове на групата. 

c 

Изказване на мнение, оценка, анализ, изразяване на 
чувства и желания. 

b 

Ориентиране на другите членове, информация, 
повторение, разяснение, потвърждаване. 

a 

„въпроси‖ 

Молба за ориентация, информация, повторение, 
потвърждение 

a 

Молба за изказване на мнение, оценка, за анализ, 
изразяване на чувство. 

b 

Молба за изказване на предложения, указания, 
предложение на възможни пътища за действие. 

c 

ЗОНА НА НЕГА-
ТИВНИТЕ 

СОЦИАЛНИ 
ЕМОЦИИ 

„негативни 
реакции‖ 

Несъгласие, пасивно отрицание, формалност, отказ 
от помощ 

d 

Демонстрация на напрегнатост, молба за помощ, 
отказ от участие. 

e 

Демонстрациа на антагонизъм, неуважение към 
другите членове на групата, самозащита. 

f 
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a - проблеми на комуникацията; b - проблеми на оценката; c - проблеми на орга-
низацията и контрола; d - проблеми на решенията и първоначалната интеграция; e - 
проблеми на намаляването на напрежението; f - проблеми на реинтеграцията - соли-
дарност и контрол.  

 
ПАРАМЕТРИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО. Една примерна програма би обхва-

щала следните параметри на взаимодействието:  

 участници (брой, роля, степен на активност);  

 съдържание на взаимодействието (вид, поведение, стил);   

 насоченост на ролите (инициатор, потребител);  

 обем на взаимодействието;  

 интензивност;  

 контролни фактори (потребности, мотиви, цели, норми);  

 социален контекст;  

 средства за комуникация. 
 
СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ НА ОТНОШЕНИЯТА (Е.БОРГАТА). Подобен характер 

има и системата за анализ на отношенията на хората на Е.Боргата (E.F.Borgatta) 

[259,400-401], със 6 категории, формиращи специфичен BSS-статус на човек в групата. 
Те са обединени в 2групи:  

Действия за утвърждаване:  

 неутрални утвърждения и комуникации;  

 актове на доминиране; 

 актове на антагонизъм; 
Действия за откъсване от другите:  

 Актове на откъсване  

 Актове на поддръжка  

 Актове на утвърждаване и поддръжка. 
 
СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ НА ОТНОШЕНИЯТА В ГРУПАТА (Р.МАН). Системата 

на Р.Ман (R.D.Mahn) е предназначена за анализ на отношенията на членовете на 
групата и лидера [Ib.,399]. Тя съдържа 16 категории, групирани в 5 области: 

(1). Област на импулсите (поривите): пориви ―против‖; съпротива; откъсване; 
създаване (преживяване) на вина. 

(2). Област на емоциите: прошка, защита; идентификация; приемане; пориви 
―към‖. 

(3). Област на отношенията на власт и подчинение: изразяване на зависимост; 
изразяване на независимост; желание за насочване. 

(4). Област на его-статуса: усещане за тревожност; липса на тревожност; изра-
зяване на самоуважение. 

(5). Област на депресиите: усещане за депресия; липса на усещане за де-
пресия. 

  
СОЦИОМЕТРИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ. Наблюдават се детските групи и се извли-

ча информация, която служи за съставяне на социометрична схема на групата. Тя мо-
же да се допълни с допълнителна информация за всяко дете. Такъв метод се прилага 
от учителя винаги поне в началото на работата с дадена ученическа група. Регистри-
рат се външни параметри:  

 начина на прекарване на почивките (групи, интереси);  

 групите за игра;  
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 групите за отиване до и от училище и какво правят по пътя;  

 поведението при екскурзии (групировки, поведение);  

 отношение към родителите.  
Препоръчва се да се направи карта на квартала с означени жилищата на децата 

и системата от техни връзки (игра, работа, семейни приятелства, любов и пр.). Регист-
рират се и вътрешни за класа параметри: лидерство, симпатии, антипатии, групировки. 

Основните проблеми пред учителя, обаче са много:  

 не всички деца може да се наблюдават по едно и също време;  

 не всички деца може да се наблюдават в една и съща степен;  

 информацията се събира бавно;  

 информацията е изключително субективна. [199]  
 

9.2. САМОНАБЛЮДЕНИЕ 

 
СЪЩНОСТ. Самонаблюдението е наблюдение, обект на което са психическите 

състояния и действията на самия наблюдаващ субект. Като особеност на психиката се 
заражда и развива в хода на психическото развитие на детето. Като научен метод има 
дълга история. Проблемът за самонаблюдението е един от основните проблеми на ек-
сперименталната психология и педагогиката. Отношението към него е противоречиво. 
[Виж: 58; 76; 120; 143]  

Самонаблюдението като цяло не е самостоятелен метод на педагогиката. То са-
мо доставя емпиричен материал, в който обектът е представен в особена, изискваща 
специално тълкуване форма. 

Самонаблюдението е много рискован метод. Съществуват възможности за заб-
равяне и укриване на данни, за изменяне на критериите, поради което има съмнения в 
необходимостта от него. Затова е нужен стриктен контрол през всичките му етапи. 

 
ВИДОВЕ САМОНАБЛЮДЕНИЕ. Самонаблюдението се дели на  непосредстве-

но (самоанализ) и опосредствано - по самоотчет, дневник и т.н. Разликата е в това, че 
при втория вид анализът се прави от друго лице. Може да се съчетае с проективни 
въпроси от типа: ―Направете равносметка на живота си...‖ и др. В социалните науки: 
социология, психология, история, културология, политология и др. са особено популяр-
ни жизнеописанията (Life Histories, Social-life History), както и тематичните есета на те-
ма: „Майка ми и аз‖, „Аз и работата ми‖, 4Семейството ми, роднините ми и аз‖, „Аз, мо-
ето минало и настояще‖ [190]. 

 

9.3. КАЧЕСТВА НА ОБСЕРВАЦИОННИТЕ МЕТОДИ 

 
ПОЛОЖИТЕЛНИ СТРАНИ. Към положителните страни на обсервационните ме-

тоди можем да отнесем непосредствеността на възприемането и фиксирането на явле-
нията и процесите в тяхната индивидуална неповторимост. Обсервационните методи и 
особено наблюдението не изискват готовност и съгласие за сътрудничество от страна 
на изследваното лице. Те са едни от най-сигурните, а в редица случаи и единствените 
методи за регистрация на поведението на участниците в педагогическия процес.  

 
НЕДОСТАТЪЦИ. Към недостатъците на методите може да се причислят: 
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 Субективизмът - нагласите, интересите, особеностите на наблюдателя много 
чувствително влияят върху резултатите от изследването.  

 Особено силно влияе ориентацията към потвърждаване на собствената хипо-
теза. Тогава наблюдението (и другите варианти на методите) става избира-
телно.  

 Продължителното наблюдение води до умора, адаптация към ситуацията - 
оттам и до грешки в регистрацията.  

 Трудно се контролира и ходът на наблюдението, тъй като ситуацията е не-
повторима.  

 Изследователят е пасивен, не варира в условията, значителен е и разходът 
на време. 

 Практически е невъзможно да се изключи влиянието на случайни фактори. 

 Да се фиксира всичко е невъзможно, затова основан въпрос става въпросът 
за редукцията на променливите. 

 За наблюдение не са достъпни редица интимни ситуации. 

 Наблюдението дава значителна информация, голяма част от която не се 
поддава на количествен анализ. 

 
ПОВИШАВАНЕ НА ОБЕКТИВНОСТТА И НАДЕЖДНОСТТА НА ОБСЕРВАЦИ-

ОННИТЕ МЕТОДИ. Ниската обективност и надеждност на обсервационните методи 

може да се повиши значително, ако се спазват някои условия. Към тях се отнасят:  

 повишаване на степента на подготвеност (квалификация) на наблюдателя 
(съдията), като основната насока е тренировката му да различава по-добре 
факта и следствието от него, способността му да види в явлението важното, 
основното, определящото; 

 повишаване броя на наблюдателите;  

 контрол на работата на наблюдателите;  

 уточняване на програмата за наблюдението;  

 използване на регистрационна апаратура;  

 контрол чрез сравняване с резултати от други методики;  

 увеличаване на броя на наблюденията и на продължителността на наблюде-
нието. 
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10. ОЦЕНЯВАНЕ 

10.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ 

 
СЪЩНОСТ НА ОЦЕНЯВАНЕТО. Оценяването (рейтингът, евалуацията) е ме-

тод за измерване, основан на съжденията на компетентни съдии, резултат от косвено 
или пряко наблюдение. Този метод се прилага при явления и процеси, които не могат 
да се измерят пряко и за които няма точни количествени критерии. Данните от рейтин-
га могат да бъдат изразени в числови величини чрез различни оценъчни скали [25]  и 
по този начин се създава възможност за статистическа обработка. 

 
УСЛОВИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ. Условията за провеждане на едно изследване чрез 

рейтинг (и основни негови проблеми) са: подбор на съдиите, избор на система и скала 
за оценяване, обучаване на съдиите за работа със скалата и начина на съставяне на 
оценките. [58]  

 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТЪЧИ НА РЕЙТИНГА. Към преимуществата на 

рейтинга се отнасят неговата икономичност и фактът, че не изисква специална подго-
товка на изследваните. [100]  Това определя широката област на приложението му. 
Затова съществуват и редица разновидности на рейтинга. 

Основен недостатък е неговият субективизъм, но той може успешно да се пре-
одолее чрез увеличаване на броя на съдиите и чрез повишаване на компетентността 
им. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКА ОЦЕНКА. Оценката е педагогическа (educational 

assessment), когато е свързана с вземане на решения в училище, свързани с ученици-
те (учене, поведение), ситуативни аспекти на образователната среда или планирането 
на учебната документация.  

Педагогическата оценка има специфична методология, водеща до широко при-
ложение на оценъчни (рейтингови) скали, обсервационни методи, критериално-
ориентирани тестове, а не само на чертите на личността и тяхната динамика.  

Педагогическата оценка в най-голяма степен е свързана и повлияна от етичес-
ки, юридически и културни традиции.  

 

10.2. МЕТОДИ И ТЕХНИКИ НА ОЦЕНЯВАНЕ 

 
ЧИСТ РЕЙТИНГ. Оценяваните обекти, качества и оценъчни скали са явни. 
 
РЕЙТИНГ-ТЕСТ. Провежда се както чистият рейтинг, но предназначението му е 

да се оцени самият съдия. Обект на изследване е процесът на оценяване. 
 
ПРОЕКТИВНО ОЦЕНЯВАНЕ. Оценка от името на други лица. Обикновено се 

съпоставя с техните собствени оценки или самооценки. 
 
САМООЦЕНКА. Оценяващият оценява себе си. 
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ГЛОБАЛНО ОЦЕНЯВАНЕ. Оценката е по обобщен критерий. 

 
ДИФЕРЕНЦИАЛНО ОЦЕНЯВАНЕ. Един и същ обект се оценява по различни 

признаци, като по всеки признак оценяването е независимо от оценяването по другите. 
 
ГРУПОВА ОЦЕНКА. Резултат е от обединението на индивидуалните мнения на 

експертите. Възможна е при спазването на следните условия (по К.Ероу): наличие на 
достатъчно число възможности за избор (над 3), експерти (над 2), свобода за индиви-
дуални предпочитания, независимост на свързаните алтернативи, суверенност на екс-
пертите. [20]  

 
ГРУПОВА ОЦЕНКА НА ЛИЧНОСТТА (ГОЛ). Целта е да се получи характеристи-

ка на човека в конкретния колектив по пътя на взаимното оценяване на членовете по 
определена програма. ГОЛ е отражение на общественото мнение за човека, съвкуп-
ност от индивидуалните представи. 

Груповата оценка на личността се провежда в различни варианти: оценка от екс-
перти, членове на групата (най-често формални или неформални лидери); оценка от 
всички членове на групата; съпоставяне на резултатите от ГОЛ със самооценката на 
членовете. Методическите проблеми при реализацията на подобно изследване се със-
редоточават върху класификацията на чертите на личността на изследваните, съста-
вянето на скала (скали) за оценяване; сумиране на оценките. 

 
НЕПОСРЕДСТВЕНО ОЦЕНЯВАНЕ. Диапазонът на измерване се разбива на ня-

колко интервала, на всеки от които се приписва определен бал (оценка) - от 0 до 10, от 
+3 до -3 и пр. Всеки от изследваните обекти се вмества в определен оценъчен интер-
вал. При няколко съдии се изчислява средна оценка. [Пак там]  

Разновидности на непосредственото оценяване са оценката и следващото ран-
жиране; предварително ранжиране, като най-важният обект получава максимална 
оценка, а след това другите получават оценки съобразно с отношението си към него. 

 
СРАВНЯВАНЕ ПО ДВОЙКИ. Методът е разработен от Търстоун. В ред съжде-

ния качествата на елементите се съпоставят с качествата на всички останали по двой-
ки.  

Количеството съчетания по двойки (Q), образувани от някакво число обекти (n), 
се изчислява по формулата: 

 

)!2(2

!




n

n
Q  

 
Постига се по-голяма обективност поради големия брой сравнения. Методиката 

е приложима при сравняване на голямо количество фактори, когато други методики са 
непригодни. Елементите се сравняват по двойки, като се избира по-важният, предпочи-
таният. Изчисляват се рангови показатели - обикновени и стандартизирани.  

Сравненията на двойките може да са по предпочитане или по сходство (доколко 
са близки).  

При голям брой обекти, обаче, методът е твърде трудоемък и продължителен. 
Монотонността на задачата отблъсква изследваните. 
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Тази методика е сравнително проста, но много надеждна, защото се сравняват 
само по два обекта. Тя е икономична и удобна за статистическа обработка. Затова при-
ложението й е много голямо. 

 
МНОЖЕСТВЕНО СРАВНЕНИЕ. Представлява развитие на идеята за двойното 

сравнение. Извършва се не само по двойки, но и във всички възможни комбинации - по 
тройки, по четворки и т.н. Надеждността е много висока, но процедурата е сложна. 

 
ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СРАВНЕНИЕ. Процедурата е разработена от У.Черчмен, и 

Р.Акоф. На експерта се дават елементите, които трябва да се сравнят. Той ги ранжира 
по важност, като на най-важния приписва тегло 1,00, а на останалите - по-малки тегла 
в диапазона 0-1. Сравнява се теглото на най-важния елемент със сбора от теглата на 
останалите. Коригира се теглото на този елемент така, че то да е малко по-голямо или 
равно на сбора. Процедурата се повтаря с останалите елементи последователно. 
След уточняване на оценките се изчисляват нормирани оценки, като всяка оценка се 
разделя на сумата от всички оценки, така че сумата от нормираните оценки да е равна 
на 1,00. 

 
МЕТОД НА ЕКСТРЕМАЛНИТЕ ГРУПИ. От целия обем оценявани качества се 

избират най-предпочитаните и най-непредпочитаните и поотделно се ранжират. След 
това ранжирането продължава по принципа на сложното ранжиране. 

 
БЕСЕДА, ИНТЕРВЮ С ЕКСПЕРТА. Основни методи на индивидуалната експер-

тна оценка. Предпочитат се стандартизираните и частично стандартизираните интер-
вюта и анкети. 

 
КОЛЕКТИВНИ ФОРМИ НА ЕКСПЕРТИЗА. Колективни форми на експертиза в 

писмена или устна форма със съвместно събиране: консулт, комисия, колегиум, кръг-
ла маса, морфологичен метод, метод „Делфи”, мозъчна атака. Предимството е в 
оперативността, а недостатъкът - че много често в оценките си експертите се ръково-
дят от логиката на компромиса под влияние на най-компетентния или началника, или  
упорито налагат на всяка цена схващането си. 

 
КИБЕРНЕТИЧНИ СЕСИИ. Експертите са разделени на групи, всяка от които 

оценява само една страна на явлението. Съставя се специален ―пътеводител‖ за всеки 
експерт, така че във всеки тур (сесия) той присъства в една комисия и съставът на вся-
ка комисия се мени за всеки тур с 30-40%. Методът е дискусия, сесиите са 4-5, при пос-
тоянен приток на нови хора. 

 
РОЛЕВА ИГРА (ОПЕРАЦИОННА ИГРА). Осъществява се от най-малко двама 

експерти, които имитират (играят) роли по предварително определени правила. Дей-
ността им се оценява от останалите експерти. 

 
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИИ. Оценяват се предварително разработени сценарии на 

ситуацията, които могат да бъдат затворени (при краен брой варианти) и отворени (при 
безкраен брой варианти). 

 
МЕТОД НА ВЗАИМНИТЕ ВЛИЯНИЯ. Основава се на съгласуването на вероят-

ностните оценки на влиянието (взаимно по двойки) на събитията с общата оценка на 
вероятността за събитията. 
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МЕТОДИ ЗА МНОГОКРИТЕРИАЛНА ОЦЕНКА. Ново направление с множество 
подходи.  

Преки методи - метод на претеглената сума на оценките  (теглото на критерия, 
получено при ранжиране, се умножава по оценката, която е получил), мултипликативен 
метод, лексикографско подреждане на критериите, последователно сравнение, нами-
ране на теглото на алтернативите според предварително определена средна точка и 
т.н. 

Компенсационен метод (Б.Франклин). Стремеж да се уравновесят оценките за 

една алтернатива с оценките за друга, за да се намери коя алтернатива е по-добра. 
Описват се достойнствата и недостатъците на всяка от тях и се отхвърлят еквивалент-
ните. Оценява се останалото. Методът има различни варианти. 

Метод на праговете на несравнимост (Б.Руа). Дава се правило за сравнение, 

в съответствие с него алтернативите се делят по двойки на сравними, несравними, ек-
вивалентни. Образува се множество от най-добрите алтернативи (с най-висока оцен-
ка). Процедурата се повтаря до минимализиране на ядрото. Варианти - ELECTRA I, II, 
III. 

 
СОРТИРОВКА (РАНЖИРАНЕ). Специфична и много често прилагана процедура 

за оценяване, когато липсват възможности за пряко измерване на интересуващото ни 
качество.  

Това е една от най-старите изследователски техники. В общия смисъл, ранжи-
рането е процедура за подреждане на обекти по нарастване или намаляване на някак-
во свойство (основание на ранжирането).   

 
ПРЯКО (ПРОСТО) РАНЖИРАНЕ. Разположение на фактори, неподдаващи се 

на непосредствено измерване според нарастването или намаляването на някакво при-
също им свойство. [Пак там]  Прилага се при необходимост да се подредят някои пред-
мети във времето и пространството, без да се има предвид точната изразеност на ка-
чеството, когато точното измерване не е нужно или въобще е невъзможно. Използва се 
и в случаите, когато едно качество по принцип е точно измеримо, но в момента по ня-
какви съображения измерване не се прави. 

Ранжирането се извършва така: обектите (алтернативите) се разполагат в най-
рационалния порядък, като на всеки се приписва число от натуралния ред. Ако всички 
рангове са различни, числото на ранговете е равно на числото на обектите. Ако не сме 
в състояние да отдадем предпочитание на един от обектите, те получават еднакъв 
ранг, приписва им се т.нар. ―стандартизиран‖ ранг - средноаритметичният от ранговете. 
Ако ранжирането се прави от няколко експерти, се изчислява сборен (резултиращ) 
ранг. 

Точността на ранжирането зависи най-много от количеството на обектите - кол-
кото са по-малко, толкова различимостта е по-голяма. Оптимален е броят до 10-20. 

 
Q–СОРТИРОВКА (Q-SORT). Един от най-прецизните начини за сортировка е Q- 

сортировката, предложен през 1935 г. от Томсън и Стефенсън и постепенно станал 
нарицателен за цял клас техники. Използва се за измерване силата на оценъчните 
съждения. Всички обекти се разделят на групи. Провежда се двустепенно ранжиране - 
първо на групите и след това на елементите във всяка група поотделно. Варианти на 
крайното подреждане: просто ранжиране (подреждане на факторите от първа група, 
след тях от втора и т.н.) и ранжиране по сумата от оценките на групата и на елемента 
вътре в нея. 
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Ранжирането се провежда чрез опериране или с конкретните обекти, или със 
списък, или с отделни картички, на които са нанесени отличителните черти - название, 
данни и т.н. 

Процедурата се повтаря два или повече пъти с различна съдържателна основа. 
Изчисляват се корелационни коефициенти  между вариантите на сортировка. 

 
ПРИНУДИТЕЛЕН ИЗБОР. Методиката за принудително избиране (forced-choice 

rating scale) включва две или повече описания и избор кое от тях в най-голяма (най-
малка) степен подхожда на оценявания. Най-често се прилага при самооценяване. 
Служи за намаляване на ефекта от централната тенденция – даването на средни и 
неутрални оценки.  

 

10.3. ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА 

 
СЪЩНОСТ. Оценяване, провеждано с експерти - компетентни специалисти в 

дадена област. В широк смисъл на думата всеки рейтинг е експертна оценка. Този тер-
мин се употребява по-често в тесния му смисъл - когато рейтингът е на високо профе-
сионално ниво. 

Основната разлика с другите методи за оценяване е в стремежа към съгласува-
не и еднообразие на съжденията и оценката, изказвани от експертите. По тази причина 
експертната оценка почти никога не е анонимна, а е явна. В методиката за експертните 
оценки (най-често анкета или интервю) обикновено не се употребяват косвени или кон-
тролни въпроси, тестове или други техники, имащи за цел разкриването на „скрита‖ 
информация за експерта. Такива опити нанасят непоправима вреда на оценката. В 
анкетната карта се включват малко на брои концептуални въпроси със силни генера-
лизационни възможности. В най-добрия случай еднозначно се формулират подлежа-
щите на оценка положения (прогнози).  

Най-често прилаганата техника за съгласуване на мненията е техниката „Дел-
фи‖ – чрез многократно повторение на анкетата след съобщаване на резултатите след 
всеки етап. 

 
ЕКСПЕРТ. Основна фигура при рейтинга е оценяващият (съдията, експертът). 

Експертът е компетентно лице, имащо знания за предмета или обекта на изследване-
то. 

 
ПОДБОР НА ЕКСПЕРТИ. От правилния избор на оценяващите зависи и ефек-

тът от самото изследване. Изискванията към избора са твърде недвусмислени:  

 експертите трябва да са лица, които добре познават оценявания проблем или 
човек и да са го наблюдавали в ситуацията, относно която е необходимо да 
се получи оценка;  

 експертът да е безпристрастен към оценявания процес или човек и да не 
знае истинските цели на изследването;  

 за всяко конкретно оценяване се прави избор на експерт, а не експерти въоб-
ще, като при сложни многокритериални оценки се прави избор за всеки крите-
рий поотделно;  

 задължително се изчислява коефициент на корелация между оценките на ек-
спертите.[20; 148,84-86]   

 
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР.  Основни критерии за подбор на експерти:  
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(1). Ниво на компетентност в дадената предметна област. Показатели:  

 ниво и профил на образование,  

 заемани работни позиции (свързани са дадената предметна област),  

 професионален опит по профила (общ стаж и стаж непосредствено в дадена-
та предметна област),  

 ниво на решаване на проблеми (съответствие на заеманата длъжност и ха-
рактера и нивото на възникващите проблеми),  

 количество и качество на по-рано изпълнените експертизи, например, пот-
върдени прогнози.  

(2). Степен на обективност и безпристрастност на експерта при анализ и оценка 
на явленията в дадената предметна област, незаинтересованост от вземане на опре-
делено решение.  

(3). Умение да работи в екип:  

 комуникативни умения,  

 гъвкавост на възгледите,  

 нонконформизъм.  
 
МЕТОДИ ЗА ПОДБОР НА ЕКСПЕРТИ. Самият подбор на оценяващите се из-

вършва по няколко начина:  

 целенасочен избор от провеждащия изследването,  

 подбор по документи (служебни характеристики),  

 доказване на компетентността чрез попълване на тест или анкета,  

 репетиция на рейтинга,  

 атестация, гласуване (открито или тайно) от независими специалисти,  

 самооценка по обективни параметри,  

 ретроспективна оценка  - при участие в предишни експертизи,  

 взаимна оценка,  

 статистическа оценка - според отклонението от средното мнение. [20; 68 и 
др.]  

 
ПОДГОТОВКА НА ЕКСПЕРТИ. Подготовката на оценяващите включва запозна-

ване с оценъчните скали и с процедурата и техниката на оценяването [25], запознава-
не с източниците и възможностите за грешка, отсев на пристрастните експерти, стиму-
лиране на експертите - създаване на обстановка, гарантираща съзнателна и добросъ-
вестна работа. 

 
БРОЙ НА ЕКСПЕРТИТЕ ПРИ ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА. Броят на участващите в 

рейтинга експерти определя и нивото на надеждност. По данни на Р.Торндайк, С.Д.Бе-
шелев, Ф.Г.Гурвич и др. [20] теоретично може да се достигне всяко ниво на надежд-
ност.  

 

брой съдии 1 3 5 10 26 

надеждност 0,55 0,79 0,86 0,92 0,99 

 
ПРОЦЕДУРА НА ОЦЕНЯВАНЕ. Една експертна оценка протича в следната пос-

ледователност:  

1. Определят се целта и съдържанието на оценката;  

2. разработват се правила за работа на експертите;  

3. организира се експертна група;  
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4. проверява се компетентността на експертите;  

5. разработва се техниката на метода;  

6. провежда се пилотажно изследване;  

7. разкрива се корелацията между индивидуалните оценки. 
   
ВИДОВЕ ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА. Най-общо експертните оценки може да са ин-

дивидуални и групови. 
 
МЕТОДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА, Предполагат индивиду-

ална работа на изследователя с всеки от експертите. Експертът може да е и един, ако 
е с много висока компетентност и квалификация, но най-често се привличат повече за 
по-голяма надеждност. При всички случаи експертите не се събират заедно и не се 
запознават с оценките на другите еексперти. Най-често прилаганите методи са: 

1. Стандартизирана анкета (интервю). Изисква предварително точно струк-
туриране на проблема и дефиниране на всички въпроси, на които трябва да бъдат по-
лучени еднозначни отговори. Прилага се често и чеклист.  

2. Нестандартизирана анкета (интервю). Степента на формализация може 

да бъде различна. Изисква особено внимание при интерпретация на на отговорите. 
3. „Индивидуален бележник на експерта”. Експертът получава бележник, на 

първата страница на който е записан проблемът и след това записва в бележника 
всички свои мисли и записки без да има право да прави промени, да изтрива, да зад-
расква, да къса листи и пр. Също изисква особена квалификация за интерпретацията. 

 
МЕТОДИ ЗА ГРУПОВА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА. Предполагат колективна работа 

на експертите (очна или задочна), съгласуване на мненията и изработване на общ екс-
пертен извод на основата на  консенсус. Груповите методи са по-надеждни, но и зна-
чително по-сложни за организация и провеждане.  

Груповите методи може да са: 

 аналитични – насочени предимно към характеристиките на обекта и  

 креативни – имат за цел колективната генерация на идеи или изработване 
на решения на проблеми.  

 
МЕТОД НА НОМИНАЛНИТЕ ГРУПИ. Представлява някакъв преходен вариант 

между индивидуална и групова експертиза. Отначало се провежда индивидуална анке-
та на едни експерти, а след това резултатите също автономно и независимо се обсъж-
дат от други експерти. Вторите могат да изразят и съгласие, и несъгласие с първите и 
т.н. 

 
МОЗЪЧНА АТАКА (БРЕЙНСТОРМИНГ, КОЛЕКТИВНО ГЕНЕРИРАНЕ НА ИДЕ-

И). Методът е създаден през 1953 г. от А.Осбърн и представлява форма на съвместно 

обсъждане на идеи. Процедурата включва  два етапа – „генерация на идеи" - осигуря-
ване на неограничен брой идеи без контрол от съзнанието и „анализ на идеите". Всеки 
участник има право да даде колкото иска идеи в условията на ограничено време за 
формулирането им (1-3 мин.). Всички идеи се фиксират и никой няма право да ги оце-
нява. 

Самото обсъждане на всяка изказана идея, която е анонимна, става през втория 
етап. 

Съществуват няколко разновидности на мозъчна атака - обратна (търсене на 
недостатъци), индивидуална, по двойки, едно- и двустадийна и др. Най-известна от тях 
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е „играта на дилетанти‖, в която вземат участие неспециалисти като генератори на 
идеи - те са необременени от професионални и научни догми. 

 
МЕТОД „635”. Методът е формализиран вариант на брейнсторминг. В експерт-

ната група влизат 6 човека, всеки от които за 5 минути трябва да изкаже 3 предложе-
ния или хипотези по повод на някакъв аспект на решаваната задача или на анализира-
ната ситуация. Идеите са нанасят в специални формуляри, които се предават в кръг. 
След като всички се изказват и се разглеждат всички аспекти, се провежда обсъждане 
и оценка на решенията, като се избира най-вярното. 

 
КРИТИЧЕСКА АТАКА. Вариация на брейнсторминга, като принципното разли-

чие е в  критическата насоченост на обсъждането. На първия етап всеки експерт пред-
лага свое решение на поставената задача (интерпретация при анализа на ситуацията) 
или своя версия за развитието на  събитията (при прогноза). Това се прави с подробна 
аргументация. След това всеки се запознава с мненията на другите и трябва да наме-
ри максимално аргументи против. След това групата се събира и колективно се обсъж-
дат решенията, като всеки отстоява своята версия, а другите се стремят да я отхвър-
лят.  

 
ЕКСПЕРТНО ФОКУСИРАНЕ. Експертите всестранно разглеждат ситуацията, 

фокусират се върху нея. Основната цел е да се разкрие структурата на проблема, да 
се определят по възможност всички фактори, определящи ситуацията, връзките между 
тях. 

 
КОМИСИЯ. Съвместно обсъждане на проблеми, като стремежът е да се изясни 

в какво е противоречието между различните варианти на предлаганите решения, да се 
намерят допирни точки на съгласие и да се достигне до консенсус.  

 
ИНТЕГРАЦИЯ НА РЕШЕНИЯ. По-формализиран вариант на комисия. Съвмест-

ното решение се изработва на основата на силните страни на отделните решения и 
тяхното обединение. През първия етап експертите разглеждат и решават проблема 
независимо един от друг. В предварително  подготвен формуляр се нанасят индивиду-
алните решения (трактовки, прогнози). През втория етап се анализират решенията ка-
то се търсят силните им страни и те пак се нанасят във формуляра. Накрая се изра-
ботва общо решение на основата на комбинация на силните страни на отделните 
решения. 

 
ДЕЛОВА ИГРА. Може да има различни форми, като най-разпространена е мо-

делирането на анализираните процеси и развитието им (прогноза). Играта има: цели и 
задачи, роли на участниците, сюжет и регламент. Важен етап е рефлексията - разбор 
на хода на играта и правене на равносметка.  

 
„СЪД”. Специфична делова игра. Моделира се съд – процес над проблема. Ро-

лите са на „адвокат‖, „прокурор‖, „съдия‖, „свидетели‖, „съдебни заседатели‖.  
 
КОНСИЛИУМ. Имитира се медицинско решение: определят се „симптоми‖ на 

проявление на проблема, причините за възникването му, прави се анализ, поставя се 
„диагноза‖ и се дава прогноза. 

 
„КОЛЕКТИВЕН БЕЛЕЖНИК”. Метод, аналогичен на „индивидуалния бележник 

на експерта‖, но всеки експерт получава бележник и анализира една страна на проб-
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лема. След това бележниците се събират, информацията се систематизира и след 
това в съвместно обсъждане се решава проблема. 

 
МЕТОД „ДЕЛФИ”. Същността му е във формирането на групова позиция по 

проблеми, по които не достига информация. Процедурата се характеризира с аноним-
ност, регулируема обратна връзка, групов отговор, независимост на участниците. 
Предпоставка за реализацията на метода е проблемът да е формулиран така, че да 
допуска точен, категоричен, алтернативен отговор. Именно тези особености правят 
„Делфи‖ почти незаменим в експертизите. 

Процедурата има обикновено четири етапа (тура). През първия тур се съставя 
обзор на алтернативните решения по въпроса. Следващите турове представляват об-
съждания на алтернативите, като отпадат тези въпроси, по които е постигнато съгла-
сие (консенсус). 

Известни са редица модификации на метода - започване направо от втория тур, 
увеличаване на броя на туровете, използване на ЕИМ за всеки участник, ограничаване 
на анонимността, насочване на обратната информация само към някои участници, при-
съствени заседания и т.н. 

 
ПРИНЦИПИ НА ОЦЕНЯВАНЕ. При извършването на всяко изследване, в което 

има оценяване, се спазват някои принципи:  

 максимална свобода на експертите,  

 постепенно ограничаване на разнообразието в съжденията и изравняване на 
оценките,  

 условия за най-верни индивидуални оценки,  

 движение на цялата информация сред експертната група на анонимна осно-
ва,  

 ограничаване на влиянието на външни лица,  

 стремеж към количествено определяне на оценките. [20, 61; 27]  
 
СЪГЛАСУВАНЕ НА ЕКСПЕРТНИТЕ МНЕНИЯ. Възлов етап на експертизата. 

Може да бъде направено по следния начин: 

 „Принцип на болшинството‖ – не са редки ситуации, когато по-достоверните 
оценки са били в малцинство. 

 „Принцип на авторитета‖ – избира се решение, което се дава от най-
авторитетните експерти. За целта всеки експерт има факторно тегло, отгова-
рящо на нивото му на компетентност.  

 „Принцип на средната оценка‖ – осредняване на мненията. Лесно се прави с 
количествени оценки. Най-често се махат най-ниската и най-високата се ос-
редняват останалите. 

 
ПОЛОЖИТЕЛНИ СТРАНИ И НЕДОСТАТЪЦИ НА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА. 

Сред достойнствата на експертните оценки най-вече се подчертава възможността да 
се получи уникална информация, каквато не може да се получи по друг начин. Проб-
лемите, обаче са доста:  

 Сложна организация на експертизата и на ниво подбор на експерти, и на ниво 
процедура. 

 Сложност на формирането на окончателното решение, съгласуване и интер-
претация. 

 Субективност на експертите, която никога не може да се отстрани напълно. 

 Взаимно влияние – конформизъм, конфликти, личностни проблеми. 
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 В много случаи цената на експертната оценка е висока и расте с нивото на 
експертите. 

 
АТЕСТИРАНЕ. Специфична форма на експертна оценка е атестацията на 

членовете на трудовия колектив. Характерно за нея е, че в ролята на експерти се 

изявяват явни и известни лица – ръководители, избрани членове на атестационна ко-
мисия, а и критериите, времето и формата за атестиране са известни и обсъдени в 
колектива. 

 

10.3. ГРЕШКИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО 

 
ГРЕШКИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО. В хода на оценяването неизбежно се допускат 

грешки, които са обективно обусловени. Те се дължат на някои особености на човешка-
та психика, както и на самия факт, че съдията е въвлечен в процеса на оценяване. Ре-
гистрирани са някои по-важни типове грешки. [10; 176] 

 
ДЕЙСТВИЕ НА ОРЕОЛА (HALLO-EFFET). Постоянна грешка, свързана с влия-

нието на личността на оценявания индивид на оценката на отделни негови черти. Ре-
гистрирана е от Уелс още през 1907 г. и анализирана от Е.Торндайк през 1920 г. Ре-
зултат от хало-ефекта е завишаване на оценката на всяка характеристика, съвпадаща 
с общото впечатление от оценявания индивид. 

Да се избегне напълно тази грешка не е възможно, но трябва да се има пред-
вид, че тя е най-вероятна в следните случаи: 

 при признаци (характеристики), които е трудно да се пояснят;  

 при екзотични, нетрадиционни признаци;  

 при недостатъчно ясно определени характеристики; 

 при характеристики, свързани с междуличностни отношения; 

 при характеристики, имащи висока морална ценност (черти на характера). 
Преодолява се чрез въвеждането на принуден избор и чрез оценка на една чер-

та едновременно у всички изследвани. 
 
ЛОГИЧЕСКА ГРЕШКА. Съдиите дават подобни оценки на характеристики, които 

са логически или семантически свързани (например: добър - послушен). Регистрирана 
е от Т.Нюкомб (1931). 

За разлика от хало-ефекта, където интегратор на оценките е конкретна личност, 
тук става дума за абстрактни идеи.   

Преодолява се чрез оценка не на абстрактни черти, а на конкретни актове на по-
ведение, в които те се проявяват. 

 
ТЕНДЕНЦИЯ КЪМ ЗАНИЖАВАНЕ ИЛИ ЗАВИШАВАНЕ НА ОЦЕНКАТА. Нарича 

се още „Грешка на строгостта или великодушието (снизходителността)”. Съдиите 
показват тенденция да поставят оценка съобразно със собствените си предубеждения, 
изразяващи се в общо благоразположение или неприязън към човека (проблема). Мно-
го изследвани имат тенденция да оценяват това, което познават добре или това, което 
се среща най-често по-високо. Някои самокритични хора, обратно, осъзнавайки този си 
недостатък, отиват в другата крайност. Също така, се изразява в нежелание на съди-
ите да оценяват ниско познати хора. В резултат по-голямата част от оценките (и при 
непознати хора) е над средната.  
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Преодолява се обикновено чрез замяна на оценяването с някоя разновидност 
на ранжирането, както и с увеличаване на положителната част на скалата и с увелича-
ване на интервалите между реперите в нея. 

 
ПРИСТРАСТНОСТ.  Тя е на основата на професионални, етнически и други сте-

реотипи. Те са естествени за всички хора и е много трудно да се осъзнаят. 
 
ГРЕШКА НА КОНТРАСТА. Тенденция на съдиите да дават оценка на основата 

на притежаването или не от самите тях на качеството. Насоката е противоположната. 
Например, ако самите те са много точни и акуратни, оценяват другите като по-малко 
акуратни отколкото са всъщност. 

 
ГРЕШКА НА БЛИЗОСТТА. Регистрирана за пръв път от Л.Стокфорд и Х.Бисе-

лем. Основа на грешката е трансферът на оценката поради близост по място и време. 
Преодолява се, като сходните черти се оценяват през по-голям интервал, на едновре-
менно оценяване се подлагат разнородни черти и чрез неколкократно оценяване на 
една черта през определен интервал от време. 

 
ЕФЕКТ НА СЪВКУПНОСТТА. Съдиите дават оценка винаги според общото ни-

во. Преодолява се чрез разбиване на съвкупността на части и оценка на всяка част по-
отделно. 

 
ЕФЕКТ НА РЕДА. Всяка предишна оценка влияе на следващата (Р.Бониол). 

Преодолява се чрез оценяване в случаен ред и чрез неколкократно оценяване в раз-
личен ред. 

 
ЕФЕКТ НА ПОЛА. Регистрирана от В.Повелку. Обикновено по-високо се оценя-

ва противоположният пол (понякога е обратното). Преодолява се чрез замяна на оце-
няването с ранжиране и чрез анонимност на оценявания. 

 
ЕФЕКТ НА УМОРАТА. С удължаването на оценяването намалява взискателнос-

тта (А.Пиерон).  
 
ГРЕШКА НА ЦЕНТРАЛНАТА ТЕНДЕНЦИЯ. Насока към средни оценки и избяг-

ване на крайностите. Това е особено характерно за балните оценки и за обекти, които 
са сравнително непознати. Преодолява се чрез ранжиране и чрез специфичен начин 
на разполагане на оценките по графичната скала. 

 
ВЛИЯНИЕ НА КОНТЕКСТА. Много често контекстът на изследването (условия-

та, в които се провежда) влияе на съжденията на изследваните. Това е много важно 
особено при оценката на психофизиологични параметри. 

 
ГРЕШКА ПОРАДИ АФЕКТИВНО ОЦВЕТЯВАНЕ. Моментни силни емоции (осо-

бено гняв] могат да изкривят оценката. 
 
ГРЕШКА ПОРАДИ ПРИБЪРЗАНОСТ НА ОЦЕНКАТА. 
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11. ЕКСПЕРИМЕНТ 

11.1. ЕКСПЕРИМЕНТЪТ В НАУКАТА 

 
МЕТАТАМЕТОД. Експериментът се заражда в дълбока древност заедно с наб-

людението в тясна връзка с човешката практика като един от основните изследовател-
ски методи. Постепенно се усложнява дотолкова, че включва използването на всички 
други методи в подчинено положение и започва да играе ролята на научен подход или 
„метатаметод‖. Като научен подход се оформя през ХV-ХVII век. За негов основопо-
ложник в науката се смятат Франсис Бейкън и Джон Стюарт Мил. Мил определя пет 
логически схеми на индуктивния извод, една от които е „метод на различията‖ - класи-
ческа схема на експеримента. 

 
СЪЩНОСТ НА ЕКСПЕРИМЕНТА. Експериментът (experimental design) е актив-

но въздействие на изследователя върху наблюдавания обект и отчитането на ефекта 
от това въздействие. Тази е основната отлика на експеримента от наблюдението. При 
експеримента въздействието е преднамерено, контролирано, насочвано от определе-
ни очаквания. 

Употребяват се няколко значения на понятието ―експеримент‖.  

 Част от изследване, проверяваща на практика истинността на теоретически 
предположения в контролирани и подлежащи на описание условия. 

 Синоним на научно изследване.  
Експериментът много често се класифицира като организационен подход. 

Именно в тази му роля го разглеждаме тук. 
Съвременната организация и планиране на експеримента го правят най-ефек-

тивният начин на изследване поради използването на мощен статистически апарат. 
Той е най-високо развитият и най-организираният път за познание, но в много 

случаи провеждането му е невъзможно или трудно. Така че предимствата му са отно-
сителни, а не абсолютни. 

 
ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ (УСЛОВИЯ) НА ЕКСПЕРИМЕНТА В НАУКАТА. 

Активната намеса на изследователя (експериментатор), изразяваща се в промя-
на на структурата, организацията, съдържанието на даден процес или явление или на 
въздействието на нови или променени условия, фактори, от които те зависят. [101; 
120]  

Тази намеса е предварително планирана и контролирана. По терминологията на 
Бейкън тя се нарича ―вариация‖ и представлява опитно моделиране на явленията. 

[100; 176]  
В основата на експеримента стои разкриването на някаква каузална връзка и за-

кономерност, проверката на някаква хипотеза в условията на практиката. Затова и екс-
периментът е критерий за истинност в науката. [101]  

Експериментът предполага създаване на условия, в които самото явление може 
да се наблюдава пряко или косвено и да се измери реакцията (откликът) спрямо въз-
действието. 

Експериментът дава възможност за (и предполага) многократно повторение на 
опита, методиката, структурата и организацията и т.н. (по Бейкън - репродукция) и от-

там - гарантиране на надеждността на данните. [101; 120]  
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Експериментът се провежда в минимум две групи обекти, еквивалентни по зна-
чими признаци (такива, които може да окажат влияние върху резултатите), едната, от 
които е контролна – в нея не се въвежда променената ситуация, а другата е експери-
ментална (experimental group) – подложена на въздействието на независимата про-

менлива (експериментален стимул). Различието между параметрите на двете групи в 
края на експеримента се дължат на експерименталната променлива. Това е класичес-
ката схема на експеримента, но тя не е задължителна. Съществуват, както беше пока-
зано в главата за планирането на изследването варианти и с една група. 

Надеждността на данните се гарантира от стандартизацията на условията. Това 
е базата за сравнение на резултатите от различни експерименти.   

Експериментът дава възможност за анализ на сложни явления и процеси, които 
се изолират и се изучават само някои техни страни и елементи. Експериментът винаги 
предполага известно опростяване, идеализация на обекта и условията и в този смисъл 
протича в изкуствена ситуация. [30] 

Изследваният обект се намира в изкуствена изолация от останалите, при това  
колкото по-качествена е тя, толкова по-продуктивен е експериментът.  

Получаваните данни са обективни, независими от изследователя. [Пак там]  
Експериментът предполага проверка на установения факт в променени условия 

(инверсия - Бейкън). [101] 
 
РАЗНОВИДНОСТИ НА ЕКСПЕРИМЕНТА В НАУКАТА. Съществуват множество 

разновидности на експеримента, които позволяват да се подбере оптималната проце-

дура според целта и задачите на изследователския процес. 
Верификационен. Предназначен за проверка на каузална хипотеза. Всъщност 

това е основната форма на експеримента. 
Лабораторен. Провежда се в специална обстановка, при строго контролирани 

условия, със специално създадени групи (1-10 души), като се води стриктен количест-
вен отчет. Поради изкуствеността на обстановката има малко, но важно приложение в 
педагогиката - за някои частни въпроси, свързани с индивидуалните особености на 
учащите се. 

Камерен. Вариант на лабораторния експеримент, който се провежда в лаборато-
рия, но се имитира естествена среда, включително и при измерителните методики. 

Полеви (field) – експеримент в условията на реалната действителност, в проти-
воположност на лабораторния. 

Мисловен. Представлява логическо разсъждение относно това, как биха проти-
чали определени явления, ако се създадат някои условия. Провежда се, когато тези 
условия са неосъществими в момента - по технически, икономически или други причи-
ни. 

Експеримент с модел. Прилича на мисловния, но се провежда с модел - реален 
или абстрактен. 

Екстремален. Изследване на обекти при екстремални условия. [Пак там]  
Моделиращ. Теорията е интегриран модел на някои аспекти от социалното по-

ведение. Отборът на експерименталните ситуации се определя от свойствата на моде-
ла. [158] 

Имитационен. Експериментът е свързан с имитацията на някаква социална си-

туация. 
В практиката се срещат, макар и рядко, и други разновидности на експеримента  

 контролен експеримент,  

 творчески експеримент,  

 съзидателен експеримент,  
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 психотерапевтичен експеримент и др. 

Според съотношението на зависимата и независимата променлива Ф.Чепин де-
ли експериментите на:  

 проективен експеримент,  

 експеримент „екс-пост-факто” (ex post facto experiment) – изследване, при 

което контролът за хода на експеримента се имитира при анализа на данни-
те. 

 експеримент по принципа на едновременното сравнение. 

Според отношението им към времето Ф.Чепин разграничава:  

 експеримент „настояще - бъдеще”,  

 експеримент „минало - настояще” и  

 експеримент „настояще”. 

Е.Гринууд разделя експериментите на:  

 Чист експеримент,  

 неконтролиреум експеримент,  

 експеримент „екс-пост-факто”,  

 експеримент по принципа на пробите и грешките и  

 експеримент „контролирано наблюдение”. 

Според решаваните в хода на изследването задачи експериментите (наричат се 
още и етапи на експеримента) са: 

 Отсейващ (скрининг). Има за цел да разпредели изследваните в различни 

групи или за грубо насочване на изследователя. 

 Пилотен (разузнавателен). Целта е формулировката на проблема и на хипо-

тезите, подготовка на същинския експеримент. 

 Констатиращ. Има за задача изучаването на изходните параметри до вна-

сянето на измененията. 

 Формиращ - организация и провеждане на експериментални въздействия. 

 Контролен (заключителен) -  фиксира ефекта от експерименталното вмеша-

телство. 

 Дублиращ - за увеличение на надеждността на изводите. 

 Повторен – за възпроизводимост на резултатите. 

Според логическата операция, лежаща в основата на изследователската схема: 

 Сравнителен експеримент - линеен, паралелен, кръстосан. 

 Аналитичен (обясняващ) експеримент. 

 Конструктивен (съзидателен) експеримент. 

 

11.2. ЕКСПЕРИМЕНТЪТ В ПЕДАГОГИКАТА  

 
СПЕЦИФИКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ. На педагогическия екс-

перимент са присъщи всички посочени черти, но той има и известна специфика, изра-

зяваща се в следното: 
Педагогическият експеримент е социален (провежда се с хора), което налага от 

една страна някои ограничения - не може да се експериментира произволно, не се до-
пуска реализация на експеримента без предварително гарантирана сигурност, че няма 
да се навреди на изследваните, а от друга страна активността и съзнанието на изслед-
ваните предполага спечелването на тяхното сътрудничество. 

Изследваните явления и процеси не могат да бъдат изолирани напълно от ця-
лостния педагогически процес. [21,145]  Няма възможност да се осигури повторяемост 
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при постоянни условия. Затова понятието „чист‖ експеримент, при който да се контро-
лират всички променливи се употребява в относителен смисъл. [79] 

При организацията на експеримента винаги имаме работа с многомерни величи-
ни и това води до трудности при измерването и при каузалния анализ. Резултатите от 
педагогическия експеримент винаги трябва да се интерпретират вероятностно. 

Ефектът от педагогическото вмешателство се изчислява по Формулата на Мак-
Гуиган: 

където Т - среден резултат от пост-теста; А - среден 
резултат от пре-теста; М - максимално общото между двата 
опита. За достатъчен се счита резултат от 50%. Формулата, 
обаче няма добро статистическо покритие. [199,164] 

Моделът на учебно-възпитателния процес, реализиран в експеримента, е обра-
зец на педагогическата практика и трябва да бъде издържан в научно отношение, да 
бъде оптимален за изследваните лица, като всички положителни или отрицателни 
странични ефекти са за сметка на експериментатора. 

Знанието, получавано от педагогическия експеримент, винаги е опосредствано - 
проблемът за съотношението същност - проявление е основен в експеримента. В него 
главно място заема обяснението, интерпретацията. [120]  

Като правило е трудно да се организира експеримент така, че резултатите от не-
го да са напълно репрезентативни. Еквивалентността на групите се постига много 
трудно и е винаги относителна. Макар и в по-ограничена степен вариациите могат да 
се проявят напълно.  

Изследването се извършва винаги в изкуствени условия. Редукцията води до 
твърде често елиминиране на важни и съществени фактори. [79; 91; 120]  

Експериментът в педагогиката и психологията страда от прекалена аналитич-
ност (по израза на Г.Пирьов), водеща до атомизация на психиката. [120]  

Влиянието на експериментатора, което рядко се отчита, е винаги налице. 
Стандартизацията на условията, която често се превъзнася като панацея, по-

скоро намалява шансовете за получаването на достоверен резултат (Л.Киш), тъй като 
получените изводи се отнасят само до редуцирани условия. [79]  

 
ФУНКЦИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ. Основна функция на педа-

гогическия експеримент, както вече бе посочено, е проверката на каузални хипотези. 
Той се прилага в случаите, когато те не могат да се проверят по друг начин. Другата 
важна сфера на приложение на педагогическия експеримент е при необходимостта от 
сравнение на методики, организация, управление с цел ранжиране по ефективност. 

 
РАЗНОВИДНОСТИ НА ЕКСПЕРИМЕНТА В ПЕДАГОГИКАТА. Тези типове екс-

перимент са универсални схеми и се провеждат в множество научни области. Специ-
ално в педагогиката са известни и други подходи. 

Естествен. Разработен е за преодоляване на ограниченията на лабораторния 

експеримент (Лазурски). Схемата му е следната: измерват се психолого-педагогически-
те качества на три нива - високо, средно, ниско; педагогическо въздействие с цел ком-
пенсаторно развитие на изоставащото качество; вторично измерване. Всичко става в 
привични условия - група, дейност, учител. [101; 132] 

Психолого-педагогически. Съчетава идеите на естествения експеримент със 

стандартизацията на условията при лабораторния. 
Според съдържанието и мащаба, експериментът е: 

 дидактически – в областта на съдържание, методи, средства за обучение; 

 възпитателен– светоглед, ценности, отношения, поведение; 
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 частно-методически– обучение по конкретен предмет; 

 управленчески– училищен, регионален, национален; 

 комплексен образователен експеримент. 

Според мащаба си (обхвата), експериментът може да е: 

 индивидуален и групов; 

 ограничен (в извадка) и масов експеримент. 

Според продължителността си: 

 кратковременен - в пределите на една ситуация, урок,  

 средновременен – в пределите на една тема, срок, учебна година и  

 дълговременен (лонгитюден) – обхващащ няколко години. 

 
ЕКСПЕРИМЕНТ, ОПИТНА РАБОТА И КВАЗИЕКСПЕРИМЕНТИ. Има разлика 

между експеримента като изследователски метод и близките до него процедури, нап-
ример опитната работа. Приемаме становището на В.В.Краевски, че експеримент 

трябва да се нарича само тази процедура, която си поставя изследователски цели 
[153], докато опитната работа има масов характер и е насочена към предизвикване на 
изменения в реалния педагогически процес. Освен това не е коректно да се наричат 
експеримент процедурите, в които не се осигурява еквивалентност на групите. 

Употребява се понятието „квазиексперимент” (quasi-experimental design) – 
всички схеми, при които не са спазени някои от условията за експеримента (най-често 
умишлено се нарушава изискването за еквивалентност на групите или изобщо липсва 
контролна група).   

В образователната практика се употребяват специфични термини: опитно пре-
подаване, опитна проверка, опитно внедряване, опитно сравнение, апробиране (апро-
бация, проба), пробно приложение, експериментално обучение, опитно-
експериментална работа и др. 

Точни и ясни граници между тези форми на педагогическите квазиексперименти 
не съществуват, а задачата на изследователя е да постигне възможно най-голямо 
приближение до строго научното ниво. 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКСПЕРИ-

МЕНТ. При организацията на педагогическия експеримент трябва да се спазват някои 

важни  изисквания [27; 34; 91; 100; 101; 158]  нарушаването на които води до т.н. 
„грешки на експеримента” [176]: 

Организация на вариращите фактори, ясна времева последователност, плано-
мерност, количествена изразеност, навременност на въздействието, изолация на реле-
вантните условия, определеност на групите - експериментална, контролна. При нару-
шение – „грешка на планирането”. 

Неутрализация на неорганизираните фактори през цялото време на експери-
менталната ситуация (превод в нерелевантни, поддържане на значението им неизмен-
но, рандомизация). 

Осигуряване на всичко необходимо за провеждане на експеримента. 
Навременно и достатъчно по чувствителност наблюдение и измерване, обхва-

щащо всички експериментални променливи. При невъзможност за операционализация 
и квантификация се получава „грешка на възможностите”. 

Липса на алтернативни каузални хипотези за конструкти, включени във връзка-
та. 

Да се работи с еквивалентни групи и при равни условия - времетраене, брой за-
нимания, стереотипна мотивация, еднакви характеристики на учителския стил. 
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Да не се стремим към създаване на „социален вакуум‖, а винаги да се прави 
анализ на социалния контекст, в който се провежда експериментът. При нарушение – 
„грешка на изолацията”. 

Да се отчита наличието на артефакти (псевдоефекти, възникващи в резултат 

от действието на експерименталната процедура и изкривяващи поведението на участ-
ниците н експеримента). У експериментатора това е “ефект от изпитването” (нагаж-
дане на процедурата към изследваните) и у изследваните лица на “ефект на морско-
то свинче” (нагласа към оправдаване на очакванията към тях). Последният ефект се 
нарича още и “ефект на новото” - постижението в новата ситуация в началото често е 
по-добро, отколкото при нормални условия. Ефектът е толкова по-силен, колкото е по-
атрактивно новото, колкото е по-кратък експериментът, колкото по-силно впечатление 
предизвиква той у хората. 

Да се отчита наличието на “ефект на бумеранга” (Креч, Крачфилд, Балачи) - 
противоположна на планирания ефект промяна на нагласата у изследваните лица. При 
агитация лицата могат да реагират със засилване на първоначалната нагласа. Преодо-
лява се чрез свързване на нагласата с по-обхватна ценностна позиция, подкрепа на 
нагласата от групата, в която е интегрирана личността, промяна на формата на агита-
ция. 

Истинските намерения на изследователя трябва да бъдат скрити. Затова е не-
обходимо осигуряването на фиктивен контекст и маскиране на независимите и зависи-
мите променливи. Процедурата се нарича ―каширане‖ - целта е работа с ―наивни‖ изс-
ледвани - такива, които не знаят, че са обект на изследване, или не знаят истинската 
цел на изследването. 

Да не се генерализират недостатъчно валидни резултати от началните етапи на 
експеримента - грешка на генерализацията. 

Да не се нарушават основните етични норми, свързани с експеримента. 
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12. СОЦИОМЕТРИЧНИ МЕТОДИ 

 

12.1. СОЦИОМЕТРИЯТА – НАУКА И МЕТОД 

 
ТЕРМИНЪТ "СОЦИОМЕТРИЯ". Има три смисъла, в които се употребява „соци-

ометрия‖.  

 Теория за малките групи, създадена от Дж. Морено. 

 Всякакви математизирани процедури за измерване на социални процеси и 
явления (от лат. societas – общество и гр. metreo – измервам). 

 Съвкупност от методики за изследване на психоемоционалните отношения 
между членовете на малки непосредствени социални групи. 

 
СОЦИОМЕТРИЯТА НА МОРЕНО. Науката социометрия се свързва с името на 

Джейкъб Леви Морено - социологическа теория за макро- и микроструктурата на об-
ществото през 30-те години на ХХ век.  

Главната идея на социометрията е, че групите имат свой собствен вътрешен 
живот и че този живот може да се разбере най-добре, когато се проследи какви избори 
правят един спрямо друг членовете им във всеки определен момент. Всички особенос-
ти на живота на обществото могат да се обяснят със състоянието на емоционалните 
отношения между хората, техните симпатии и антипатии един спрямо друг.  

Всички проблеми на съвременното общество могат да бъдат разрешени чрез 
„разместване‖ на хората в обществото в съответствие с техните емоционални предпо-
читания. Социометричната революция трябва да замести социалната, да помогне за 
хармонизирането на обществените отношения.  

 
СОЦИОМЕТРИЧНИ ПОСТУЛАТИ. Социометрията има 5 постулата: 

1. Разпределението на симпатиите и антипатиите между хората е свързано със 
съществуването на невидима, нематериална чувствена енергия, отправена от индивид 
към индивид. 

2. Нито един човек не може да живее без емоционални връзки с другите хора. 
„Социалният атом‖ е не индивидът, а групата. 

3. „Закон за социалната гравитация‖ - сплотеността на групата е правопропорци-
онална на влечението на участниците и обратно - на пространствената дистанция. 
Сближаването на официалната и неофициалната структури на взаимоотношенията 
повишава ефективността на груповата дейност. 

4. „Социологически закон‖ - висшите форми на колективна организация се раз-
виват от низшите. Подобряването на микроструктурата води до подобряване на мак-
роструктурата. 

5. „Социодинамичен закон‖ - във всяка група човешките симпатии се разпреде-
лят неравномерно - има „звезди‖ и „социометричен пролетариат‖. Непропорцио-
налността може да бъде унищожена само от „социометрична революция‖  [105]  
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12.2. СОЦИОМЕТРИЧНИ МЕТОДИКИ, ПРОЦЕДУРИ И КРИТЕРИИ 

 
СОЦИОМЕТРИЧНИ МЕТОДИ. Социометричните методи служат за количествено 

измерване и анализ на структурата на непосредствените емоционални отношения в 
малката група и колектива. Те са едни от първите методи за изследване на междулич-
ностните отношения. Създадени са през 30-те години на ХХ век от Морено. Независи-
мо от него и в неразвита форма подобни методики се прилагат през 20-те години на ХХ 
век в САЩ, Германия, СССР. След публикуването на основните трудове на Морено ме-
тодите се разпространяват по целия свят. 

Постепенно социометричните методи се развиваха и усъвършенстваха, отдели-
ха се от основата на Морено и сега се разглеждат като независими от нея. [134] Върху 
методологията и методиката на социометричните методи са написани десетки моног-
рафии и хиляди статии. 

 
ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА. Чрез социометричните методи се изследва нагласата 

на личността за взаимодействие с друг човек в определена ситуация, която нагласа е 
социална и е израз на потребността от общуване [134; 148,269]. Най-характерна особе-
ност на социометричните методи е ситуацията на контролиран избор на партньор. То-
ва придава на избора фундаментална жизнена убедителност и личностна значимост 
[85].  

Дискусионно е дали социометричният избор диагностицира само неформалните 
взаимоотношения (Г.Бижков и др.) [21,211-214], или цялостно съвкупността от формал-
ни и неформални отношения, в които човек встъпва в условията на групова дейност 
(Я.Л.Коломлински) [85], но са диференцирани формите (типовете), в които се проявя-
ват взаимоотношенията на междуличностно афективно ниво - безразличие, симпатия, 
антипатия, ту симпатия, ту антипатия.  

В зависимост от това, какви съчетания може да има между понятията „избира‖, 
„отхвърля‖, „безразлично му е‖, „не познава‖, се различават 16 типа взаимоотношения 
в диадата [199], които съставят и цялата формална типология на отношенията, измер-
вани от социометричните методи. 

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СОЦИОМЕТРИЧНИТЕ МЕТОДИ. Социометричните ме-

тоди служат за изследване на:  

 структурата на взаимоотношенията в малката група и колектива;  

 положението (статуса) на личността в групата и нейната роля;  

 влиянието на различни фактори върху групата като цяло и на личностно ниво; 

 за диагностика на междугруповите отношения;  

 за разкриване на някои групи феномени - съвместимост, съвместна дейност, 
интеграция, социално-психически климат, атмосфера;  

 социална перцепция;  

 лидерство;  

 конформизъм;  

 референтност;  

 особености на общественото мнение и т.н. 
 
ВАРИАНТИ НА СОЦИОМЕТРИЧНИ МЕТОДИКИ. Разработени са много голям 

брой което позволява за всеки конкретен случай да се избере най-сполучливата. Като 
сравнително по-оригинални можем да откроим следващите 
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ТЕСТ „ИЗБОР НА ПАРТНЬОР” е основният социометричен метод. Осъществя-

ва се чрез комуникативни критерии и може да разкрива системата от действителни или 
желани отношения в групата. Съществува в няколко варианта - със или без огранича-
ване на избора в рамките на групата, само желан или желан и нежелан партньор, из-
бор на ръководител на група, рангова редица от предпочитания... 

 
РЕФЕРЕНТОМЕТРИЯ - метод, разработен от А.В.Петровски за определяне на 

значимия кръг на общуване [45; 114]. В основата на референтните отношения стои не-
обходимостта от социална ориентация и базираната на нея зависимост от други хора. 
Изследването се провежда в два етапа: (а) ГОЛ; (б) всяко лице строго индивидуално 
извършва референтен избор на желани оценки, дадени за него от другите в условията 
на времеви дефицит и ограничено число на избора. 

 
ТЕСТ ЗА СОЦИАЛНА ПЕРЦЕПЦИЯ  (АВТОСОЦИОМЕТРИЯ, СОЦИОЕМПА-

ТИЯ). Разработка на Аусъбел, Боргат и Норман - група методики, насочена към изс-

ледването на осъзнатостта на отношенията в групата, на социалната перцепция на 
членовете й. В основата им са т.нар. „гностически‖ критерии. Съществуват няколко раз-
новидности - ранжиране на членовете на групата по статус, автосоциограма, автосоци-
оматрица (последните две методики изискват познаване на същността и техниката на 
социометричния тест: попълват се готови матрици и социограми от името на членове-
те на групата и от свое име), ретроспективна автосоциометрия (съчинение „нашият 
клас‖) и др. [85; 199,112]  

 
СОЦИОДРАМА. Метод, прилаган от психоаналитиците с лечебни и изследова-

телски цели. Представлява импровизирана ролева игра на основата на социометричен 
тест. Предвижда осъзнаване от всички на позицията в групата и конфликтите в нея. 
Включва 5 етапа: разкриване на комплекси, „катарзис‖, пренасочване, ролева игра, уп-
равление. Съдържа 5 елемента - режисьор (изследовател), аудитория, роля, помощни-
ци, пациент [196]. Най-известната разновидност е методът на груповия самоанализ 
(социография) на Лутц Рьоснер [199].  

 
„ИЗБОР В ДЕЙСТВИЕ”. Методика за осъществяване на непосредствен практи-

чески избор в условията на дейността. Прилагана още в 20-те години на ХХ век. Вари-
анти: разпределяне по бригади, по чинове, по стаи, „поздрав на приятеля‖, разпреде-
ляне на подаръци... 

 
„АНАЛИЗ НА ПРИЕМЛИВОСТТА”. Методика на Н.В.Бахарева по принципа на 

известната скала за социалната дистанция на Е.Богардус. Всички членове на групата 
се оценяват от всеки по 5-степенна скала с оглед на приемливостта им. Изчислява се 
коефициент на приемливост на индивида от страна на групата и на групата от страна 
на индивида. 

 
“СИРАКУЗКА СКАЛА”.  Авторите са Е.Гарднър и Ж.Томпсън. Членовете на гру-

пата се ранжират по готовност за помощ при нужда, готовност за съдействие при из-
пълнение на задача, доколко може да се гледа на индивида като на идеал, доколко би 
бил доволен от Вашата компания [Ib.]. Изследва се генерализираната нагласа по отно-
шение на групата. 

 
ПРОЕКТИВНИ МЕТОДИКИ. Най-често са варианти на „Отгатни кой‖ в социомет-

рично съчинение. Устно или писмено се дават описания на типични социометрични 
персонажи. Изследваните добавят имената. Подобен характер има социометричната 
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игра „тайна‖ и др. [85] За изследователски цели се прилагат и известни проективни ме-
тодики - ТАТ, рисувателни тестове и др. 

 
ОЦЕНКА НА РЕПУТАЦИЯТА  (GUES WHO TEST). Индиректна форма на техни-

ка за номинация. Изборите са правят по параметри, които са важни за определянето 
на социалния статус на изследваните - лидерски качества, приятелство, готовност за 
помощ и пр. [199]  

 
СОЦИОМЕТРИЧНИ ПРОЦЕДУРИ. Съществуват два вида, които се различават 

по броя на възможните избори, които трябва да направи изследваното лице. 
Непараметричната процедура не ограничава броя на изборите. Изследвани-

ят може да избере от 1 до (n - 1) лица по всеки критерий. Величината (n - 1) се нарича 
константа и е еднаква и за правещия, и за получаващия изборите. Тази процедура да-
ва пълна картина на взаимоотношенията в групата, но е неудобна при групи, по-големи 
от 15-16 човека, тъй като анализът без изчислителна техника е много труден. Освен 
това съществува голяма вероятност за случаен избор. Тези недостатъци се компенси-
рат от възможността за изследване на социалната експанзивност (афектна експанзия) 
на индивида и групата. [85; 101] 

Параметричната процедура съдържа ограничение в броя на изборите - т.нар. 
„лимит на изборите‖ или „социометрично ограничение‖. Константата (n - 1) важи само 
за получените избори, а за направените Я.Морено и Е.Дженингс смятат за оптимален 
лимита от 3 избора. 

Параметричната процедура стимулира избора, активизира го, намалява вероят-
ността от случаен избор, насочва индивида към най-значимите връзки. Тя е по-надежд-
на, по-удобна за статистическа обработка, стандартизира условията, оттам и дава въз-
можност за сравнение на различни по обем групи. Това я прави общо предпочитана в 
научните изследвания. Като основен недостатък се сочи загубата  на информация и 
особено невъзможността да се изследва емоционалната експанзивност, въпреки че 
има начин за измерването й чрез многократно повторение на теста. [85]  

 
СОЦИОМЕТРИЧНИ КРИТЕРИИ. Всеки социометричен метод, независимо от 

конкретната форма на реализация, е свързан с един или повече критерии. Понятието 
социометричен критерий е основно и означава въпрос, задаван на респондента и пос-
тавящ го в ситуация на избор.  

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КРИТЕРИИТЕ. Множеството възможни критерии в едно из-

следване поставя въпроса за изискванията, отправяни към тях.  
 Изборът на критерии се определя от природата на изследването и няма слу-

чаен характер. 
 Ситуацията, в която се прави изборът, трябва да има сериозен, действите-

лен, а не фиктивен характер. Тя трябва да е достатъчно конкретна и да дава 
възможност за съвместна дейност. 

 Ситуацията трябва да предизвиква активен интерес у изследваните при отчи-
тане на социално-демографските им, професионалните им и други особенос-
ти. 

 Формулировката да е ясна, да има очевиден смисъл за всички. [21,395; 85; 
101; 148,271-273] 

 
БРОЙ НА КРИТЕРИИТЕ. Критериите в едно изследване да са минимален брой. 

Броят им зависи от организираността на групата, от напрежението във взаимоотноше-
нията, от демографските й показатели и видовете дейности в нея, от продължителнос-
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тта на съществуването й. За оптимален се счита 3-4- критериалният тест - въпроси от 
областта на основната и 2-3 допълнителни дейности, като видовете дейности, свърза-
ни с критериите, трябва да са максимално отдалечени една от друга по вид, съдържа-
ние, насоченост, обхват и т.н. 

 
СИЛА НА КРИТЕРИИТЕ. Социометричните критерии са с различна сила (зна-

чимост), която се свързва със стабилността и дълбочината на разкриваните отноше-

ния. Един критерий е толкова по-силен, колкото по-важна, по-съществена е дейността, 
за която се прави изборът. Затова и най-силен е критерият, свързан с основната (воде-
щата) дейност: за предучилищна възраст - играта; за училищна възраст - ученето и об-
щуването; за възрастните - трудът. Освен това по-общите критерии обикновено са по-
силни. [101] 

В изследването е необходимо да се включат възможно най-силните критерии. 
Затова се препоръчва изследването да започне с ранжиране (от страна на изследвани-
те) на жизнени ситуации според тяхната значимост и да се формулират силни за конк-
ретното изследване критерии. 

 
ВИДОВЕ КРИТЕРИИ. Критериите могат да бъдат: 

 Комуникативни (кого и за каква дейност респондентът би избрал за парт-

ньор);  

 гностически (кой  би избрал самия респондент в същата ситуация); прилагат 

се в тестовете за изследване на социалната перцепция. 

 Критерият може да бъде ординален ролеви. Прилага се при изследване на 

доминатност и зависимост (лидерство - подчинение). Типичен случай е избо-
рът на ръководител на група или на членове на група от ръководителя.  

 Ако се изследва отношението на партньорство (равностойност на ролите в 
дейност само за двама), се прилага двоен критерий - например избор на пар-

тньор по чин, стая и др. 

 Критерият може да бъде социокритерий (отнасящ се до обществената дей-
ност на групата) или психокритерий (с насоченост към лични връзки). Близо 
до това е и делението на критериите на официални (формални) и неофици-
ални неформални). 

 Критериите могат да са едностранни (кой...) и двустранни (с кого...). 

 Много важно е делението на критериите на положителни и отрицателни 
(алтернативни) - свързано с избор и отхвърляне. Оттам един тест може да 
съдържа само положителни критерии и да бъде едновалентен, но може да 
съдържа и двата вида критерии и да бъде двувалентен. Когато тестът е от 
втория вид, говорим за един критерий в две форми. Трябва да се знае и едно 
съществено правило - отрицателен критерий се формулира винаги в непара-
метрична форма, за да няма принудено, интензифицирано отхвърляне. 

 

12.3. ТЕХНИКА НА СОЦИОМЕТРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 
ПРОВЕЖДАНЕ НА СОЦИОМЕТРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ. Социометричното из-

следване се провежда чрез социометрична карта или бланка, които малко се различа-
ват помежду си.  

Всяка карта започва с кратка инструкция за начина на попълване заедно с увод-
на част, съдържаща благодарност за помощта, уверение, че данните са предназначени 
само за научен анализ и не подлежат на разгласяване и обсъждане в групата.  
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Към картата е приложен списък на всички членове с пореден номер. В началото 
на картата е предвидено място за номера на изследваното лице. Следват критериите, 
формулирани като въпроси и подредени от по-слабите към по-значимите с цел да се 
преодолеят задръжките и съпротивата на изследваните. Трябва да се предвиди доста-
тъчно място за отговор и указание за ранжиране на местата за отговор при параметри-
чен избор (ако е необходимо). 

Всички данни със социално-демографски характер е най-добре да се получат по 
косвен път. Ако това е невъзможно, тогава съответните въпроси се изнасят в края на 
картата. 

При пилотажа се търси отговор на въпросите: дали точно са определени крите-
риите, числото на изборите, видът на теста и процедурата, броят на критериите. Из-
числява се индекс на взаимно влияние на отговорите (коефициент на причинност), 
предложен от В.И.Паниото:  

Във формулата: Рав е вероятността за влиянието на отговор 
А върху отговор В; Ха (Хв) е число избрани по критерий А/В; Хав - 

избрани едновременно по двата критерия. 
На основата на този критерий се търси най-доброто разполо-

жение на въпросите в картата. 
 
ТЕХНИКА НА СОЦИОМЕТРИЧНИТЕ МЕТОДИ. Технически едно социометрично 

изследване може да ес проведе по много начини, но все пак може да се формулират 
общи положения: 

1. Принципите, на които се основава техниката на изследването, са: спонтан-
ност, ситуативност, дискретност, тайна. 

2. Попълването на бланките става доброволно, лично, интимно (напълно самос-
тоятелно), в условията на времеви дефицит (без обмисляне), явно (в присъствието 
на изследователя), при равни условия за всички изследвани. Най-добрата форма е 
фронталната. 

3. Преди попълването трябва да се направи беседа (индивидуална или групова) 
- популярно изложение на същността на метода и на целите на изследването. Дава се 
уверение, че всички резултати ще се запазят в тайна. Осигурява се желание за сътруд-
ничество. 

4. Попълнените карти се събират лично от изследователя, а не от член на група-
та. 

5. Резултатите от изследването се пазят в тайна и се разкриват пред групата са-
мо с експериментална или терапевтична цел. Ако изследваните искат да узнаят резул-
тата, но не е налице посочената ситуация, се дава само най-обща информация без 
конкретни имена и с оглед на общ положителен ефект. 

 
ОБРАБОТКАТА И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДАННИТЕ става чрез матрици, графи-

ки, индекси и общо чрез статистически методи.  
Основният начин за представяне и обработка на данните - изходен за по-ната-

тъшния анализ - е чрез социоматрица, която представлява таблица от турнирен тип 

(лица, които избират, и лица, които са избрани), в която е представен формализиран 
модел на взаимоотношенията в групата. Прави се за всеки член на групата - брой вза-
имни (реципрочни) избори и отхвърляния. 
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КОЙ ИЗБИРА 
КОГО ИЗБИРА Направени 

избори А Б В Г Д Е 

А  1 1  1  3 

Б 1  1   1 3 

В  1   1 1 3 

Г 1  1   1 3 

Д 1 1 1    3 

Е  1  1 1  3 

Получени 
избори 

3 4 4 1 3 3 18 

 
СОЦИОГРАМИ. Те са графики, рисунки, чертежи, схеми, изобразяващи цялост-

на картина на взаимоотношенията. Чрез символи са означени членовете на групата и 
връзките между тях - стрелки от различен вид. Социограмите представят информаци-
ята от социоматрицата в графичен вид и се препоръчва да се правят, когато групата е 
до 20 души. 

Съществуват множество варианти: социограма на Морено (класическа); хори-
зонтална и вертикална, концентрична (тип мишена); рангова; стъпаловидна; факторна; 
социограма на групировките; индивидуална социограма; локограма, лентова диаграма, 
―квадратна‖ диаграма, крива на социометричния статус, ―шахматна‖ диаграма и др. Ви-
дът и начинът на построяване може да се видят в редица книги [21,399-414; 148,270-
271; 199]. 

 

 
СОЦИОМЕТРИЧНИ ИНДЕКСИ. Характеризират положението на отделните чле-

нове на групата и структурата на отношенията или структурата като цяло. Има две гру-
пи индекси -  индивидуални и групови, като общо в практиката се прилагат над 50 ин-
декса. Тук ще споменем само най-основните, като читателят може да намери необхо-
димите му сведения в специалната литература. [6; 33,60-62; 100,104-106]  

 
ИНДИВИДУАЛНИ ИНДЕКСИ. Най характерни са: 

 индекс за социометричния статус (SS): зависи от получените положителни 

и отрицателни избори и броя на изследваните; 
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 индекс за социална експанзивност (SE): зависи от направените положителни 

и отрицателни избори и броя на изследваните; 
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 индекс за взаимност на избора, 

 обем на взаимодействието,  

 индекси за контактност, изолация, социална наблюдателност, за удовлетво-
реност от взаимоотношенията. 

 
ГРУПОВИ ИНДЕКСИ. Типични са индексите за: 

 индекс за групова сплотеност (С): зависи от взаимните положителни избори 
и от броя на изследваните; 
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 индекс за интеграция,  

 индекс за социална експанзивност на групата (EEg): зависи от направените 

в групата положителни и отрицателни избори и броя на изследваните; 
 

   

n

xx
EEg





 

 

 

 индекс за интеграция,  

 индекс за симпатия - антипатия,  

 индекс за близост на отношенията,  

 индекс за вътрегрупово напрежение. 
 
КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ. Осъществява се в индивидуален и в 

групов аспект. Възможни са всички варианти на анализа, прилагани в рамките на дан-
ни, представени в рангова скала - корелационен анализ; установяване на връзки меж-
ду структурите, построени по различни критерии; установяване на връзки между струк-
турата на взаимоотношенията и различни характеристики на изследваните; създаване 
на имитационни модели на разпределението на статуса, на груповото поведение и др. 
При преизчисляването на индивидуалния социометричен статус в стандартни скали 
може да се прилагат и методите, характерни за метричните скали. 

Към основните акценти на анализа спадат и социостатичният и социокинетич-
ният анализ, като в основата на втория е ранговият корелационен анализ на различ-

ните групови структури с цел разкриване на груповата динамика. 
Количественият анализ включва почти винаги и анализ на взаимните избори, 

тъй като те фигурират като показател в много формули. 
 
КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СОЦИОМЕТРИЧНОТО ИЗСЛЕД-

ВАНЕ. Прави се на основата на количествения. Качественият анализ също бива соци-
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остатичен и социокинетичен, индивидуален и групов. Особеното тук е, че се използват 
качествено определени категории, които имат различен социометричен статус. По-до-
лу се дава една сборна таблица на статусните категории, като се посочват и количест-
вените им граници.  

 

КАТЕГОРИЯ 
ПАРАМЕТРИЧЕН ТЕСТ НЕПАРАМЕТРИЧЕН 

ТЕСТ (Av, SD) Ст избори (+) избори (+ и -) 

Лидери (звезди) 0,75-1,00 6 2 и повече Н Ст >Av+2SD 

Предпочетени 0,59-0,75 4-5 1-2 Н Av+2SD>Ст>Av+SD 

Приети 0,25-0,50 3 До 1 Н Av+SD<Ст>Av-SD 

Пренебрегнати 0,10-0,25 1-2 0 Av-SD<Ст<Av-2SD 

Аутсайдери Под 0,10 0 
Отрицателни 

стойности 
Ст<Av-2SD 

 
Таблицата е обобщение на редица източници [57; 113 и др.]. Основно понятие в 

нея е нормата (Н) - определя се от броя на критериите, а в непараметричния тест и от 
големината на групата. Социометричният статус (Ст) е отношението между получените 
и всички възможни избори в групата. 

 
СТАТУСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В ГРУПИТЕ. То е сравнително постоянно и не 

зависи съществено от пола, количеството избори, критерия на избора, етноса и т.н. и 
се основава на принципите на нормалното разпределение. Предлагаме една таблица 
на статусното разпределение за детски и ученически групи [85]: 

 

 
Лидери 
(звезди) 

Предпочетени Приети Пренебрегнати Аутсайдери 

Училищна 
възраст 

11-17% 22-29% 39-45% 8-14% 6-8% 

Предучилищна 
възраст 

0-3% 25-30% 50-55% 10-25% 2-4% 

 
Статусното разпределение има някои типични особености:  

 с възрастта нараства броят на хората в крайните статусни групи;  

 в предучилищна възраст най-често се среща непълната статусна структура;  

 също в предучилищна възраст често се наблюдава явлението свръхзвезда 
(суперстар) - деца с 3 и повече пъти нормата (Н). 

Във всяка група може да бъдат откроени няколко подгрупи (групировки, субгру-
пи):  

 на основата на взаимните избори;  

 „вирулентна‖ - намираща се в центъра на вниманието със силна междулич-
ностна интеграция и висок среден статус;   

 странична група на отхвърлените.[Пак там] 
Качественият анализ включва още определянето на други три категории чле-

нове на групата: 

 укрепващ групата (при изваждането му индексът на сплотеността намалява),  

 отслабващ групата (индексът расте),  

 неутрален (не се изменя) [5]. Тази класификация може да се направи и за 
субгрупите. 
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ОЦЕНКА НА СОЦИОМЕТРИЧНИТЕ МЕТОДИ. 
Обективността на социометричните методи се обезпечава от изключването на 

двусмисленото разбиране на имената на другите членове на групата. Социометрични-
те методи са обективни, доколкото въобще могат да бъдат такива методите, неоснова-
ни на пряко измерване, допускащо само еднозначна интерпретация. 

Валидността на социометричните методи е многократно доказана чрез съпос-

тавянето им с външен критерий - резултат от други контролни методи. 
Надеждността се проверява чрез халбиране, ретестиране и други методи. Тя 

варира от 0,6 до 0,97 [85; 113]. Върху нея влияят:  

 времевият интервал между изследванията (с увеличаването му надеждност-
та намалява);  

 възрастта (с нарастването й нараства и надеждността);  

 видът на критерия (с нарастването на силата расте и надеждността);  

 броят на изборите (най-надеждни са неограниченият тест и този с 3-5 избо-
ра);  

 аспектът на анализа (направените и взаимните избори са по-малко стабилни 
от получените;  

 крайните статусни категории са по-устойчиви от средните);  

 степен на познанство, характерът, съдържанието, насочеността на груповата 
дейност [125]  

Социометричните методи са „демократични‖ [85; 114]; удобни – „експрес‖-мето-
дики; имат много добре обработен математически апарат - дават възможност за много-
мерен статистически анализ; позволяват сравняване на групите, имат проста експери-
ментална постановка и високо ниво на стандартизация. 

Същевременно те разкриват само едната страна (структурата) на взаимоотно-
шенията, а не техните мотиви - анализът е едностранчив. Освен това те регистрират 
само емоционалните взаимоотношения, които не са единствено важни за групата.  

Обработката и интерпретацията на данните е сложна, изисква специална подго-
товка и е доста субективна. Отчита се по-ниската им информационност в сравнение с 
други методи, непригодността им за решаването на практически задачи от типа „под-
бор‖ и т.н. [134; 148]   

Особено важно е да се отбележи, че изчисляването на групови индекси на осно-
вата на социометричните методи и въобще изследването глобално на груповите фено-
мени не е коректно и има ниска информационна стойност. Това особено се отнася до 
индекса за групова сплотеност. 
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13. АНКЕТНИ МЕТОДИ 

 
СЪЩНОСТ НА АНКЕТНИТЕ МЕТОДИ. Под анкетни методи (survey research) се 

разбира голяма група методи, основани на непосредствено (беседа, интервю) или 
опосредствано (анкета, въпросник) взаимодействие на изследователя с респондента 
(лице - източник на информация), при което изследователят се обръща към него с 
въпроси. Информацията се обективизира в словесно устно или писмено съждение на 
респондента.  

Всички анкетни методи представляват структурно организирани от единен изс-
ледователски замисъл системи от въпроси, непосредствено свързани с целта на изс-
ледването, които се дават за мнение, отношение, оценка и са насочени към разкрива-
нето на количествени и качествени характеристики на обекта и предмета на анализа.  

Анкетните методи са изключително популярни. В различни модификации се из-
ползват от лекари, юристи, журналисти, учители и други специалисти.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА АНКЕТНИТЕ МЕТОДИ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ. Приложе-

нието на анкетните методи в социалните науки, включително и в педагогиката, е изк-
лючително широко:  

 При подготовката на изследването (определяне на променливите, формира-
не на хипотези).  

 За изясняване на темата, проблема (анкета, интервю с компетентни лица).  

 Като основен метод когато изучаваната проблематика не е достатъчно осигу-
рена с  документални източници на информация или такива източници изоб-
що отсъстват. 

 Когато предметът на изследване или отделни негови характеристики са не-
достъпни за наблюдение. 

 Като основен метод когато предмет на изучаване са елементи на обществе-
ното или индивидуалното съзнание: потребности, интереси, мотиви, настрое-
ния, ценности, убеждения и т.н. 

 Като допълнителен метод към други методи – за разширяване на възможнос-
тите за описание и анализ на изучаваните характеристики. 

 Като контролен метод - за контрол на данните, получени от други методи. 
Глобално целта на анкетните методи може да се определи като получаване на 

обективна и/или субективна информация от думите на изследвания. Обикновено се це-
ли проучването на два вида факти - свързани с предмета на самата анкета и с реакци-
ите на изследваните лица спрямо този предмет. 

Във всичките им модификации, анкетните методи предполагат ситуация на со-
циално-психологически общуване. Това налага своя отпечатък на съдържанието и ка-
чеството на данните и на техниката на методите. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА АНКЕТНИТЕ МЕТОДИ В ПЕДАГОГИКАТА. В педагогически-

те изследвания анкетните методи се прилагат интензивно, но с известна специфика, 

определяна от характеристиките на респондентите (деца - ниска грамотност, малък 
жизнен опит, спонтанност на реакцията, особени задръжни и цензурни механизми). То-
ва налага особено щателна подготовка, в това число и поне двукратен пилотаж, внима-
телна работа на изследователя, аргументирано избиране на вида и варианта на мето-
да. 
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ВИДОВЕ АНКЕТНИ МЕТОДИ. Анкетните методи общо се делят на писмени и 
устни, контактни и задочни (чрез вестник, телевизия, по телефона), индивидуални и 
групови. По-нататък в изложението под анкета ще разбираме писмената форма, а 
под  интервю - устната контактна форма на анкетиране. 

 

13.1. АНКЕТА 

 
ВИДОВЕ АНКЕТИ. Анкетата може да бъде групова и индивидуална, еднократна 

и панелна, чрез анкетьори и др. Комбинациите на анкета и интервю много широко се 
използват в педагогическите изследвания.  

Анкетата чрез анкетьори осигурява голям контрол върху попълването на анкет-
ните карти и условията на анкетирането. Съществено предимство е възможността за 
помощ, пояснение, както и осигуряването на анонимност [21,263-265]. Същевременно 
към анкетьора се отправят изисквания, сходни с тези, които се поставят пред интервю-
иращия (вж. по-долу), което означава подбор и обучение на кадрите, особено когато се 
работи с деца. 

Като основни типове анкети се сочат:  

 стандартизираната (само от закрити въпроси),  

 нестандартизираната (само от открити въпроси) и  

 частично стандартизираната анкета.  
Тези типове анкети могат да се провеждат във всички вече разработени форми. 
 
ВЪПРОСЪТ КАТО СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА НА АНКЕТАТА. Структурната еди-

ница на анкетните методи е въпросът (айтемът), затова ще се спрем по-подробно вър-
ху неговите особености. Въпросът е изказване, чрез което се получава информация, 
позволяваща да се операционализират признаците на интересуващото ни явление. 
[148,15-17]   

Формулирането на въпросите става след емпирично определяне на основните 
понятия в необходимия минимум от емпирични индикатори. Логическият път за съста-
вяне на въпроса е от отговорите към въпросите - първо трябва да се обмисли какво се 
търси, а чак след това да се определи пътят до него (въпросът). По този начин се 
формират серии от въпроси, композиционно обмислени групи, отговарящи на общия 
замисъл на изследването [61,116] .  

Въпросите в една анкета биват няколко вида. 
 
ВИДОВЕ ВЪПРОСИ ПО СЪДЪРЖАНИЕ.  

 За социално положение и статус (идентификационни, социално-демографс-

ки паспорт):  

 пол, възраст, образование, семейно положение;  

 професия, квалификация, националност, местожителство, материални усло-
вия на живот;  

 социален произход, тип на родителското семейство, предишна дейност... 

 За степен на информираност по някаква тема - за знание, за факти ... 

 За непосредственото социално обкръжение - колектив (трудов, училищен), 

семейство, приятелски кръг. 

 За ролеви позиции и поведение в миналото и сега (на респондента или на 

други лица), обективирани в резултат. 
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 Проективни въпроси - отнасящи се към бъдещето или към въображаема си-

туация. 

 За вътрешно състояние, удовлетвореност и др. 

 За уясняване на мотиви, намерения, цели и чувства. Винаги се подлагат на 
контрол, тъй като твърде често като отговор се дава социално приемливото, 
а не реалното. 

 За изясняване на нагласи, отношения, ценностни ориентации - за мнение, 

оценка, самооценка, избор, отношение към хора, социални институции, мо-
рални и правни норми, нравствени ценности. [61,114-132; 101; 173; 176] 

 
ВИДОВЕ ВЪПРОСИ ПО ФУНКЦИИ. Всички въпроси в анкетата най-общо се де-

лят на:  

 основни (свързани с решаването на основните задачи на изследването);  

 филтриращи (разделят извадката на подгрупи при необходимост от сравне-

ние);  

 контролни и въпроси-клопка (за откриване на противоречия и за проверка на 

верността на отговорите, като обикновено тези въпроси са открити и косвени 
и дублират основните въпроси);  

 функционални (осигуряват логичност, последователност и активност на рес-
пондента). Функционалните въпроси могат да бъдат от следните видове: кон-
тактни (въвеждащи), подготвителни (преходни), пояснителни (зондира-
щи), отвличащи, въпроси за концентрация, за засилване на мотивацията, 
за укрепване на увереността, буферни, за снемане на конвенционални ог-
раничения, “провокационни” и др. [21,258; 27; 100; 148,18; 150]: 

 
ВИДОВЕ ВЪПРОСИ ПО ФОРМА. Съществуват множество разновидности на 

въпросите в анкетата. Първо ще споменем по-рядко срещаните:  

 скалирани,  

 дефиниращи,  

 взаимоизключващи се;  

 въпроси-индекси;  

 въпроси-диалози;  

 въпроси-тестове;  

 „въпроси-фуния‖ и др. [100,15-19]  
Основните класификации на въпросите по форма ги делят на открити, закрити, 

полузакрити и на преки и косвени. 
 
ОТКРИТИ (НЕСТРУКТУРИРАНИ) ВЪПРОСИ. Те не съдържат никакво ръководс-

тво за формата и съдържанието на отговора. Той се формулира свободно (open-ended 
question) и се анализира чрез контент-анализ. Тези въпроси изискват активност на изс-
ледваното лице, улесняват контакта, дават възможност за най-точен и нюансиран отго-
вор. Главният им недостатък е трудната количествена оценка, изискваща квалифици-
ран анализ.  

Един от специфичните варианти на такава анкета се нарича жизнеописание (ав-
тобиография, анамнеза, description, curriculum vitae, C.V.) - свободно изложение или по 
стандартизирани въпроси (често се прилагат конструкции по принципа на семантичния 
диференциал на Ч.Озгууд) на житейския път на човека. 

 
ЗАКРИТИ (СТРУКТУРИРАНИ) ВЪПРОСИ. Тези въпроси (closed-ended question) 

съдържат списък на възможните отговори и задачата е да се направи избор между тях. 
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Количествената обработка става бързо, може да се направи и от неквалифицирани ли-
ца. Изискванията към стандартизацията са да изчерпва обема на въпроса и да включ-
ва негативни и позитивни варианти и отговори от типа ―не зная‖. Закритите въпроси са 
няколко вида:  

 Въпроси с отговори от типа „да-не". Лесни за формулиране, понятни за из-

следваните и на тях се отговаря бързо. 

 Въпроси с отговори от типа  „да-?-не", "да-затруднявам се да отговоря- 
не". Добавена е категорията неопределеност, тъй като някои изследвани ста-
ват раздразнителни и несговорчиви, ако ги заставят да отговарят само с да и 
не. Проблемът е, че тази средна категория става много привлекателна и ряд-
ко е информативна.  

 Въпроси с алтернативни отговори от типа „истина-лъжа". По същество 
малко се различават от дихотомичните въпроси, макар че са формулирани 
като алтернативни утвърдителни съждения. 

 Въпроси с трихотомични отговори. Отговорите са от типа: „обикновено - 

понякога - никога", „вярно - не зная - невярно", „съгласен - не съм уверен - не 
съгласен". Тези варианти са по-гъвкави от твърдите дихотомични („да-не") 
или алтернативни.  

 Въпроси с отговори от типа „харесва ми-не ми харесва". Изборът се прави от 
предложени една дума или фраза. 

 Въпроси с рейтингови скали за отговор. Отговорите са от вида: винаги, мно-

го често, често, от време на време, рядко, много рядко, никога. Основен 
проблем е различната интерпретация на термините за честота.  

 Въпроси с трихотомични отговори с избор. Това са въпроси, към които са 

дадени три варианта на завършване на изречението с конкретно съдържание. 
Счита се, че почти всяка мисъл може да се изрази по този начин. 

 Класификационни въпроси (за отделяне на елементи от класификация) - ко-

нюнктивни и дизюнктивни.  

 Въпроси с множествен избор (с „меню‖-отговор) - даващ възможност за из-

бор на няколко от няколко отговора. 
 
ПОЛУЗАКРИТИ ВЪПРОСИ. Комбинация на едните и другите чисти типове. Спи-

съкът завършва с „други‖. Дава се възможност освен за стандартен също и за свобо-
ден отговор. 

 
ПРЕКИ ВЪПРОСИ. Формулират се в лична форма и са предназначени за полу-

чаването на непосредствена информация. Те са еднозначни по отношение разбиране-
то на смисъла им от двете страни (изследовател и респондент). 

 
КОСВЕНИ ВЪПРОСИ. Не са еднозначни в смисъла си за страните. Определя-

ща е не формулировката на въпроса сама по себе си, а характерът на интерпретация 
на отговора. Обикновено тези въпроси са в безлична форма и на тях се отговаря по-
охотно, ако засягат интимни сфери. Могат да бъдат:  

 безлични (не засягат пряко личността на респондента),  

 проективни (отговор от името на някого или във връзка с въображаема ситу-

ация),  

 информационни (знанието е критерий за интереса). 
 
ВИДОВЕ ВЪПРОСИ ПО ТРУДНОСТ. Въпросите в анкетата могат да бъдат раз-

лични и това зависи от тяхната дължина, сложност на граматическата конструкция, 
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брой на алтернативите и др. Сложен е и въпросът за припомняне, за изчисление (нап-
ример на среден доход), за представяне на хипотетична ситуация, за обобщение. Отк-
ритите въпроси по принцип са по-трудни от закритите. По съдържание трудността на 
въпросите нараства по приведената горе класификационна схема. 

 
ПРАВИЛА  ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ. Към формулировката на въп-

росите  се отправят различни  изисквания:   

 Да съответстват на задачите на изследването. 

 Да дават възможност за отговор.  

 Да са съобразени с общата култура и психическите особености на най-слабо 
подготвените респонденти.  

 Формулировките да са ясни по смисъл, точни, недвусмислени, конкретни. Да 
се избягват малко разпространените думи (както чужди, така и родноезикови), 
специалните термини, жаргонни, цинични и пр. неподходящи думи. 

 Всеки въпрос да е логически отделен.  

 За изясняване на една характеристика трябва да се поставят няколко въпро-
са с цел контрол на отговорите. 

 Въпросите да са с правилен лексикален и граматичен строеж. Да са възмож-
но най-къси (лаконични). 

 При необходимост въпросът да съдържа предисловие и поясняващ пример. 

 Въпросът да е пригоден за статистическа обработка. 

 Въпросът де не е сугестивен (да внушава отговор) и еднозначно алтерна-
тивен, както и да не се принуждава респондентът да дава социално приемли-
ви и шаблонни отговори. 

 Въпросите да не са общи, а конкретни, свързани с опита на респондента. 

 Вместо прекия въпрос е по-добре да се зададе косвен или ред преки въпроси 
от по-частен характер. 

 Интимните въпроси се задават само в косвена форма. Това са въпросите за: 
надежди, амбиции, лична привързаност, мечти, страхове, грижи, унижения и 
разочарования, антипатии, отвращения, сексуален живот, неврози, религиоз-
ни, политически, идеологически разбирания, житейска философия. 

 Отговорите на закритите въпроси да са логически подредени, а при въпроси с 
множествен избор да се разработят варианти на подреждане на алтернативи-
те. 

 Откритите въпроси да имат достатъчно място за отговор. 

 Да се посочват или всички варианти на отговора, или нито един. Вариантите 
да са равноприемливи и уравновесени „за‖ и „против‖. 

 Количеството варианти на отговорите не трябва да превишават възможнос-
тите на паметта на изследваните. 

 Въпросът  и предлаганите варианти на отговор трябва логически да си съот-
ветстват. 

 Еталоните за измерване да са недвусмислени - за време, честота, степен... 

 Основните въпроси да са дублирани от контролни.  

 Анкетата не трябва да включва въпроси, изискващи оценка на своите нравст-
вени качества. 

 Въпросът не трябва да дискриминира респондента или неговата възможна 
позиция. [15; 100; 101; 148; 152; 199,57] 

Правила на Гилфорд (Guilford, 1959).  
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1. Отстранете възможността изследваните да проникнат в същността на това, 
което се изучава с помощта на въпроса. Това се прави не за да ги заблуди, а за да се 
отстрани възможността изследвания да отговори как си мисли, че у него е изразена 
съответната черта, която представа може да е силно изкривена. Идеалът е да се изс-
ледва човек за това, което не знае, чрез въпроси за това, което знае добре. 

2. Формулировките трябва да са недвусмислени, за да се намали невярното 
разбиране на въпросите и отговорите. 

3. Въпросите трябва да отразяват конкретни, а не общи аспекти на изучаваната 
област на поведение.  

4. Всеки въпрос трябва да е единичен и логически отделен. 
5. Избягвайте доколкото е възможно думи, определящи честота на действия. Те 

обикновено са безкрайно субективни. 
6. Избягвайте доколкото е възможно термини, изразяващи чувства. По същата 

причина. 
7. Чрез инструкцията осигурете изследваните да дават първите дошли им на ум 

отговори; да не се дава възможност да продължителен размисъл. Добрата формули-
ровка провокира незабавна и точна реакция. [80; 81] 

 
ЕТАПИ ПРИ ПЛАНИРАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АНКЕТНОТО ИЗСЛЕД-

ВАНЕ. Основните етапи при планирането и организацията на анкетното изследване са 

същите, както при всяко изследване и няма никаква съществена особеност. По-голямо 
внимание заслужава подготовката на инструментариума - анкетната карта, която за-

едно с инструкцията  за провеждането на анкетата съставя инструментариума на ан-
кетното изследване.  

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА АНКЕТНАТА КАРТА. Тя има четири части: титул, интродук-

ция (‖глава‖), основна част, заключение.  

 Титулната страница съдържа названието на анкетата и идентификаторите 

(кой провежда изследването - институции). 

 Интродукция:  обръщение;  пояснения; гаранции за анонимност; как да се по-

пълни картата; благодарност за участието.  

 Основна част: разполагане на въпросите (контактни, сложни, прости, разто-

варващи; общи открити, блок от закрити, открити за уточнение). 

 Заключение (социално-демографска част): пол; възраст; образование; про-

фесия; културна идентификация (семейство); етническа идентификация; мес-
тожителство. 

 
ПРАВИЛА ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА АНКЕТНАТА КАРТА. Съставянето на анкет-

ната карта става, като се спазват някои правила Пак там]: 
1. Наборът от въпроси да произтича от темата на изследването. Въпросите да 

са свързани помежду си, като отразяват логиката на респондента, а не на изследова-
теля. 

2. В анкетната карта да се включват само най-съществените въпроси, информа-
ция по които може да се получи само по този път. 

3. Въпросите в анкетната карта да са разнообразни по форма. 
4. Въпросите, отнасящи се до една тема (подтема),  да са обединени в смисло-

ви блокове. 
5. Дългите серии от еднообразни въпроси да се разделят на части от други бло-

кове. 
6. Да не се допуска влияние на едни въпроси върху други. 
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7. Връзката между отделните блокове (серии) въпроси да се осъществява чрез 
функционални въпроси. 

8. Уводните въпроси да са лесни за отговор (относно конкретни действия, съби-
тия), но да пораждат интерес, който с хода на анкетата трябва да расте.  

9. По-трудните въпроси (за съждения и оценки) да следват след по-лесните, а 
след тях – и най-трудните (изискващи вземане на решение). 

10. Най-важните и дискусионните въпроси да се задават в средата, а интимните 
- в края на анкетата. 

11. Да се отчита умората на респондента, настъпваща обикновено след 15-20 
мин. Ориентировъчната продължителност на анкетирането да е 30-60 мин.  

12. Анкетната карта да е пригодена за първична обработка, като се кодират от-
говорите. Варианти: в дясната част на страницата с последователен код за цялата ан-
кетна карта; в специална кодировъчна таблица накрая; в отделна от анкетната карта 
кодировъчна таблица. При последния вариант с малко на брой анкетни карти и много 
кодировъчни таблици могат да се анкетират голям брой хора. 

 
КОРЕКЦИЯ НА АНКЕТНИТЕ КАРТИ СЛЕД ПИЛОТАЖА. След пилотажното изс-

ледване се прави задълбочен анализ на анкетните карти с цел да се открият всички 
възможни грешки при съставянето им. Като индикатори за грешки се срещат:  

 наличието на много отговори от типа „всичко‖, „нищо‖, „не знам‖ (над 50%);  

 многото неуместни коментари и забележки;  

 многото недостатъци в реда на отговорите;  

 многото отказали да отговорят;  

 наличието на стереотипи и клишета в отговорите.  
Причините за това са:  

 неадекватността на термините на анкетьора и респондента (поради неотчита-
не на образователното и културното ниво на респондента);  

 неясно формулиране на въпросите;  

 пропуски в уводната част (неясна цел, неуточнен начин на попълване);  

 невключване на всички алтернативи при отговора;  

 ниска грамотност на респондента (особено при деца);  

 трудни и интимни въпроси в началото; подсказване на отговора;  

 разкриване на нагласата на изследователя;  

 предлагане на избор между несъпоставими и несъизмерими ценности.  
Причина могат да бъдат и действията на самия анкетьор:  

 подправяне на анкетните карти (допълване на празни места),  

 селективен подбор на респонденти, грешки в поведението и др.  
Има и други причини за неправилни, извратени отговори или изобщо за отказ от 

отговори:  

 предубеденост относно ползата от изследването;  

 недоверие в дискретността на изследователя;  

 плахост, смущение, чувство за непълноценност;  

 некомпетентност;  

 недостиг на време за отговор;  

 отрицателна реакция поради нарушаване на спокойствието и личните плано-
ве и др. 

 
КОРЕКЦИЯ НА АНКЕТНИТЕ КАРТИ СЛЕД ПИЛОТАЖА. При всички подобни 

случаи се налага корекция на анкетната карта, като се има предвид яснотата на всяка 
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формулировка, необходимостта въобще от въпроса, мястото му в анкетната карта. 
Преценява се информационността на всеки въпрос, като се прави опит чрез събраната 
информация да се извърши количествен и качествен анализ на проблема. Проверява 
се и видът на анкетната карта - дали тя осигурява високо ниво на сътрудничество. При 
необходимост се прави втори пилотаж (особено при представителни изследвания) и 
чак след това се оформя окончателният вид на анкетната карта. 

 
ПРОВЕЖДАНЕ НА АНКЕТНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ. Има определени правила за 

поведение на анкетьора по време на анкетирането. 

 Трябва да се представи.  

 Да даде общи пояснения за целта на анкетирането и работете с анкетната 
карта. 

 Да обясни как се гарантира анонимността.  

 Да отговори на поставени въпроси относно анкетата. 

 Ненатрапчиво да контролира поведението на аудиторията  (обсъждания, 
подсказване). 

 Да пресича провокативното и демонстративно поведение на някои хора. 

 Да помага при попълването на анкетната карта, но без да внушава отговори 
или да ги подменя. 

 Да организира сбора и косвения контрол на качеството на попълването на ан-
кетните карти. 

 
ОБРАБОТКА НА АНКЕТНИТЕ КАРТИ. Обработката на резултатите от анкетата  

може да бъде реализиран  ръчно, чрез бройно-аналитични машини, чрез ЕИМ. Всеки 
един от тях има своите предимства, съответна техника и приложимост. 

13.2. ВЪПРОСНИК 

 
ВЪПРОСНИК. Изследването чрез въпросник (questionnaire) представлява раз-

новидност на анкетния метод (нарича се още paper-pencil test). Състои се от еднотипно 
формулирани въпроси (в огромната част от случаите - закрити), изискващи еднотипен 
алтернативен отговор „да/не‖ или някаква друга, но обща за целия въпросник скала). 
Въпросите са номерирани и стоят в строго определен ред, като образуват съвкупности, 
свързани с оценъчни скали. Като правило, предполагат самостоятелна работа на рес-
пондента (наричат ги още и „схеми за самоотчет‖).  

Въпросниците обикновено са стандартизирани и представляват обективен изс-
ледователски метод. За пръв път се прилагат в психологията от Ф.Галтън (1880). [173]   

 
ВИДОВЕ ВЪПРОСНИЦИ. Въпросниците се делят на унидименсионални и мул-

тидименсионални в зависимост от това, дали измерват един или много интегративни 
комплекси от качества. Резултатът от изследването обикновено се изчислява в точки с 
помощта на съответния „профилен ключ‖. 

 
КОНТРОЛНИ СКАЛИ. Почти всички съвременни въпросници се комбинират с 

една или повече контролни скали: 

  „? - скала”, отчитаща въпросите без отговор. Превишаването на определен 

брой е сигнал за недостатъчна мотивираност на изследвания, неразбиране, 
ниско културно ниво. Критерий за достоверност и диагностична ценност. 
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 „L - скала”, отчитаща социалната желателност. Измерва склонността да се 

дават социално приемливи отговори. 

 „F - скала” - скала за валидност. Измерва тенденцията към неосъзнато вло-

шаване на резултата от изследването. Причината е мнителност, симулация, 
внушаемост, екстравагантност на изследваното лице. 

 „К - скала” - скала за корекция. Измерва тенденцията към неосъзнато подоб-

ряване на резултатите от изследването. 
 
ЛИЧНОСТНИ ВЪПРОСНИЦИ. Разработени са множество личностни въпросни-

ци, предназначени за комплексно изследване на личността или нейни черти. Тези въп-
росници са с универсален характер, разбира се, в рамките на своята методология. Те 
могат да се използват в качеството на психодиагностични методики, а и като изследо-
вателски методи в цялост и в съществени техни части (конструкти). Във връзка с това 
можем да препоръчаме тяхната употреба вместо конструирането на нови, тъй като те 
са стандартизирани и с многократно доказани качества. Част от тях са адаптирани за 
български условия. 

 
ЧЕКЛИСТ. Чеклистът (check-list) е една по-елементарна форма от въпросника, 

представляваща списък от характеристики (имена, заглавия и пр.) или въпроси (съж-
дения), служещи за пътеводител при извършването на систематично обследване, в 
това число и наблюдение.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЧЕКЛИСТА. Използва се за оценяване на начина на работа 

(учебни постижения), професионална годност и качество на труда, отношение към раз-
лични ценности, оценка на качествата на учебна документация (планове, програми, 
учебници) и продукти на труда и дейността и пр.  

 
ОЦЕНЯВАНЕ НА ОТГОВОРИТЕ. Ако не е предвиден друг начин на работа, вся-

ко съвпадение с айтем от чек-листа дава една точка повече в общата оценка. 
 
КОНСТРУИРАНЕ НА ЧЕКЛИСТ. Конструирането на един чеклист не е трудно. 

Основният проблем е емпиричната интерпретация на категорията на анализа. След 
това в списъка се включват само положителни или само отрицателни значения на от-
делните интерпретатори. 

 
ПРЕДИМСТВА НА ВЪПРОСНИЦИТЕ. Към предимствата на въпросниците се 

отнасят: 

 сравнително ниски разходи за сбора на данните,  

 свобода от предубеждения от страна на изследователя,  

 възможност за едновременно анкетиране на много хора, 

 изпитвано от респондентите (при определени условия) чувство за аноним-
ност,  

 предоставяната на респондента свобода в разпределението на времето за 
отговорите,  

 лека кодировка на данните и техния анализ за интерпретация на резултатите.  
 
НЕДОСТАТЪЦИ НА ВЪПРОСНИЦИТЕ.  

 Респондентите често не отговарят на някои от въпросите или допускат (пред-
намерено или не) изкривяване на отговорите.  
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 Много често отделни думи или цели въпроси са непонятни на респондентите, 
поради  недостатъчна грамотност или компетентност..  

13.3. ИНТЕРВЮ 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Интервюто е разновидност на анкетния метод, при която ин-

тервюиращият в личен контакт с респондента поставя устни въпроси и получава устни 
отговори, като съхранява неутрална позиция през време на интервюирането и фиксира 
резултатите. Според К.Уейк то представлява селекция (на базата на концепция), про-
вокиране (чрез стимули - въпроси), запис и кодиране на поведенчески актове и отно-
шения в естествена ситуация с емпирична цел. [259,360]   

 
СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ. Интервюто има редица сфери на приложение:  

 в разузнавателните изследвания - за уточняване на проблематиката и за раз-
работване на основата за анкета;  

 за контрол на информацията, получена чрез други методи - особено чрез ан-
кета, експеримент, наблюдение;  

 основен метод при малки извадки;  

 незаменим метод, когато не е възможно приложението на писмена анкета - 
например при изследване на девиантно и аномално поведение, при интимни 
теми, при неграмотни и малки деца;  

 като допълнителен метод при редица други методи - експеримент, анкета. 
 

13.3.1. РАЗНОВИДНОСТИ НА ИНТЕРВЮТО  

 
ТИПОВЕ ИНТЕРВЮ. Съществуват редица разновидности на интервюто: 

 еднократно и панелно;  

 индивидуално и групово (групова дискусия) [199,61-65],  

 интензивно и екстензивно;  

 директивно и недирективно [148,46-49];  

 рационално-психологическо, тематично и фокусирано [61,137-145; 176];  

 насочено (elite interviewing) и ненасочено (респондентът сам избира темата и 

напълно излага идеите си, прилага се много често в психоанализата) [61; 101; 
176; 240];  

 интервю лице в лице (Face-to-Face Interview), по телефона (Computer-
assisted telephone interview, CATI), по пощата (Mail Questionnaire) и др. 
[112,177-180; 148];  

 специализирано (specialized interviewing) – чрез специални бланки.  

 Особена и много значима категория са изследванията на общественото 
мнение, реализирани за пръв път през 1936 година от Г.Гълъп, които се пра-
вят по строго определена методика с квотна извадка от 2000 респонденти, 
представляваща модел на обществото в миниатюра. 

 В зависимост от степента на стандартизация интервюто бива: стандарти-

зирано (категоризирано, структурирано), частично (полу-) стандартизирано, 
нестандартизирано (неформално, свободно, неструктурирано) [199].  
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НАСОЧЕНО И НЕНАСОЧЕНО ИНТЕРВЮ. При провеждането на насоченото 

интервю интервюиращият решава, каква ще бъде темата, въпросите и тяхната форма 
и последователност.  

При ненасоченото интервю, всички или почти всички решения се вземат от рес-

пондента. 
Ненасоченото интервю винаги е неформализирано, докато насоченото може да 

е и формализирано, и неформализирано. [17] 
 
ИНТЕРВЮ С ТОЧНА И С НЕТОЧНА ФОРМУЛИРОВКА НА ВЪПРОСА. В пър-

вия случай интервюерът задава въпросите така, както са записани и в същия ред, а 
във втория – произволно.  

 
СТАНДАРТИЗИРАНО (ФОРМАЛИЗИРАНО, СТРУКТУРИРАНО) ИНТЕРВЮ. Та-

къв вид интервю, при което формата, редът и броят на въпросите са еднакви за всички 
респонденти. Най-разпространената разновидност. Комуникацията е строго регламен-
тирана чрез детайлно разработен въпросник и инструкция за интервюера, който е 
длъжен точно да се придържа към формулировката на въпросите и тяхната последо-
вателност. 

Формализираното интервю е предназначено за получаване на еднотипна ин-
формация от всеки респондент. Отговорите трябва да са сравними и да се поддават на 
класификация, т.е. различията да се дължат на мнението на респондента, а не на на-
чина на задаване на въпроса или на разбирането му. [Пак там] 

 
НЕСТАНДАРТИЗИРАНО (НЕФОРМАЛИЗИРАНО, СВОБОДНО) ИНТЕРВЮ. Не 

се цели получаването на еднотипна информация. Въпросите са формулирани само 
приблизително и в хода на интервюто може да се променя както формата, така и пос-
ледователността им. Минимална стандартизация на поведението на интервюиращия; 
без предварително подготвен въпросник или план на беседата; определя се само те-
мата – безпланоново (unscheduled) интервю или интензивно (свободно) интервю 

Неформализираното интервю може да е два вида:  

 Подготвително – за подготовка на формализирано интервю; за уточняване 

на значими въпроси или проблеми; за изучаване на речника на респонденти-
те и пр. 

 Независимо - има самостоятелна изследователска функция.  

 
КАЧЕСТВА НА СТАНДАРТИЗИРАНОТО И НЕСТАНДАРТИЗИРАНОТО ИН-

ТЕРВЮ. Даваме ги в следващата таблица: 

 

ОСОБЕНОСТИ 
СТАНДАРТИ-

ЗИРАНО  
НЕСТАНДАРТИ-

ЗИРАНО 

ред на въпросите определен неопределен 

формулировка определена неопределена 

брой на въпросите определен неопределен 

тема, съдържание определени неопределени 

сравнимост на резултати голяма малка 

надеждност голяма по-малка 

необходима квалификация на изследователя не висока висока 

разбиране на въпроса от респондента 
възможност за 

грешка 
винаги 
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ОСОБЕНОСТИ СТАНДАРТИЗИРАНО  НЕСТАНДАРТИЗИРАНО 

контакт, общуване формално тясно 

адаптация към респондента много  малка много голяма 

разход на време за интервюто малък голям 

разход на време за обработка на 
информацията 

малък голям 

 
ПОЛУСТАНДАРТИЗИРАНО ИНТЕРВЮ. Комбинация на двата чисти типа и съ-

четава техните положителни страни. Респондентите предварително се запознават с 
предмета на беседата. Провежда се чрез „пътеводител‖ от необходими (основни, стан-
дартизирани) и възможни (допълнителни, нестандартизирани) въпроси. Може да се 
мени и последователността, и формата на въпросите, но правилото е, че на всеки 
въпроси трябва да се получи отговор. 

 
НЕФОКУСИРАНО ИНТЕРВЮ. В него съзнателно се редуват въпроси, отнасящи 

се до различни теми и не образуващи нито логическа последователност, нито пред-
метно единство. Може да е и формализирано, и неформализирано. 

Към този вид техники се отнасят различните разновидности на асоциативни 
въпросници и тестове в психологията. 

 
„САМОФОКУСИРАЩО СЕ” (НЕНАСОЧЕНО) ИНТЕРВЮ. Основен метод в пси-

хоаналитичните изследвания. Тъй като, основната идея на Фройд е, че причина за 
възникването на невротични симптоми (страх, тревожност, мании пр.) е изтласкването 
от съзнанието на човека на осъждани от неговото Суперего епизоди. Лечението се 
състои в осъзнаване на тези епизоди, водещо до изчезване на невротичната симпто-
матика. Това е свързано с несъзнателно съпротивление от страна на пациента.  

Психоаналитикът не знае предварително какво търси и затова стратегията на 
интервюто е да се установи тази съпротива по смущението, паузите и други признаци. 
Такова интервю не може да е фокусирано, то е „самофокусиращо се‖. [Пак там] 

 
ФОКУСИРАНО ИНТЕРВЮ. Има за цел събирането на мнения и оценки по повод 

на конкретна ситуация или явление и нейните последствия или причини – конкретен 
проблем. Терминът е въведен през 1956 г. от Р.Мертън и неговите сътрудници.  

Мертън посочва 4 особености на това интервю.  

 Интервюираните трябва да са били участници в някаква определена ситуа-
ция (гледан филм, ТВ или радиопредаване, четена статия, участници в съби-
тие и пр.). Те се наричат „фокус-група”. 

 Хипотетично важните елементи, характера, процесите и общата структура на 
ситуацията трябва да са анализирани предварително от изследователя (съ-
държателен и ситуационен анализ).  

 На основата на този анализ се разработва ръководство за провеждане на ин-
тервюто, очертаващо областите на изследване и хипотезите. 

 Интервюто се фокусира върху субективните преживявания на лицата в ситу-
ацията. Освен отговор на хипотезите, се анализират и непредвидените реак-
ции, които са начало на нови хипотези. [18] 

 
ПРИНЦИПИ И ГРЕШКИ ПРИ ФОКУСИРОВКАТА. Основният принцип при фоку-

сировката на интервюто е то да се фокусира върху проблема, а не върху източника на 
информация  (тенденция да се оценява източника, а не информацията) или върху фак-

тите (опасност от акцент върху детайлите). 
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Фокусировката върху проблема има две страни: 
1. Фокусировка върху емоционалните реакции на респондента. Тази фокуси-

ровка е двустепенна: отначало се подават елементи-стимули на ситуацията (напр. 
повторно гледане на филма или припомняне), значими (или хипотетично значими) за 
респондента, а след това фокус-интервюто се насочва към изучаването на неговите 
преживявания. 

2. Фокусировка върху когнитивните структури – знание, ценностни и оценъч-
ни оттенъци, опит; определяне на зоната на компетентност и фокусиране върху нея.  

 
ФОКУС-ГРУПА. Изследванията на фокус групи (Focus group) са популярна 

форма на качествено, квалитативно изследване. Те може да са самостоятелни и също 
така да включват и други, количествени методи. Най-често се прилага интервюто, по-
ради което ги разглеждаме тук. 

Фокус-групата обикновено се състои от няколко човека, избрани по социоиконо-
мически, демографски или други важни за целите на изследването параметри. Тя може 
да се разглежда като дискусионна група за обсъждане на дадена тема или като група, 
с която се провежда интервю. 

Методът е свързан със следните термини. 

 Групово – анализират се не просто мнения на отделни индивиди, а груповото, 

на  взаимодействащи  си хора, обединени от общи интереси, идеи. 

 Дълбочинно – опит за получаване на много по-широка информация. 

 Фокусирано - съзнателно ограничение на кръга от обсъждани въпроси, прио-

ритет на максимално задълбоченото разглеждане на малък спектър пробле-
ми – не повече от 10.  

 Интервю – наличие на човек, който задава въпроси на групата (модератор). 

 Дискусия – по-сложна форма на разговор от въпросно-отговорната. 

 Субективна информация – цел е максимално пълния спектър на субективни 

мнения, оценки, възгледи. Основният въпрос е „как, защо и по какъв начин?‖, 
а не „колко?‖ [18; 31] 

 
ПРЕДИМСТВА НА ФОКУС-ГРУПАТА. Фокус-груповото обсъждане е по-

продуктивно от индивидуалното интервюиране по ред причини: 

 В хода на груповата дискусия обикновено се получава по-голямо богатство на 
идеи и мнения. 

 Повече възможности за интерпретация. 

 Контактът на изследователя с групата е пълноценен и пряк; в нея са включе-
ни лица, които го интересуват. 

 Фокус-групата е по-евтина като разход на време, труд и средства. 
 
СЪСТАВ НА ФОКУС-ГРУПАТА. Тя трябва да е на брой от 2 до 12 (условно) чо-

века (най-често 5-6), като отчита спектъра от хипотетично възможни различни мнения. 
Хората трябва да са близки по социоикономически статус, жизнен опит, степен на ком-
петентност, потребителски възможности, възраст и семеен статус, културни индика-
ции. Желателно е да са смесени по пол и с различни гледни точки по обсъждания въп-
рос. 

При деца на възраст от 6 до 12 г. разликата в годините не трябва да превишава 
1 год.; 13-20 г. -  2 год.; 20-25 г. е възраст, в която по-важни са социалните характерис-
тики; групи на възрастни: 25-40 г., 40-60 г., пенсионери.  [18] 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ. Във фокус-групите не се включват: 
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 лица, запознати с процедурата на провеждане на фокус-група;  

 лица, познати с другите и с модератора;  

 лица, професионално запознати с предмета на обсъждане;  

 професионални изследователи.  
 
РОЛИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФОКУС-ГРУПАТА. Почти винаги са унифицира-

ни и често едни и същи лица играят две и повече роли. 
Конструктивни роли: лидери на мнения, съюзници на модератора, сдържани 

участници, срамежливи.  
Деструктивни роли: конкурент на модератора; доминатор; мисионер (активно 

се придържа към някаква идеология); антагонист (критическа позиция по всеки въп-
рос); емоционално неприемащ; уточнител; веселяк; шушукащ (отвличащ другите с ше-
пот); конформист; пасивен участник. [Пак Там] 

 
ВРЕМЕТРАЕНЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ. Дискусията трае до 1,5-2 часа, в 

изключителни случаи до 6-8 часа. Необходимо е удобство за взаимно наблюдение и 
изслушване, кръгла маса, равнопоставени места. При воденето на дискусията се сти-
мулира максимално свободата на мненията.   

 
ГРЕШКИ ПРИ РАБОТАТА С ФОКУС-ГРУПИ.  

1. Фокус-групата не е всесилна изследователска методология. Тя е полезна при 
разузнавателни постановки, изследване на нагласи, възприятия и мотивации.  

2. Интерпретацията на резултатите често е невярна. Най-масовата грешка е 
опитът за количествена интерпретация на качествени резултати.   

3. Често се счита, че 3-4 фокус-групи могат да заместят адекватно масово изс-
ледване. 

4. Модераторът често се вживява и заема активна позиция в групата, забравяй-
ки, че целта му е де разбере какво мислят хората, а не те да потвърдят това, което 
мисли той. 

5. Социокултурни фокус-групи. Те са важни за разкриване на мненията на спе-
цифични респонденти. Честа се допуска грешката да се забравя, че хората може да са 
от един етнос и да са много различни в социално отношение. 

6. Дублиране на респонденти. Много важно е те да са различни, за да варират 
мненията им. Наличието на дори двама еднакви по характеристики хора вече е грешка. 
[227] 

 
КАЧЕСТВА НА ДОБРИЯ МОДЕРАТОР. Той е „капитан на кораб‖ и „диригент на 

оркестър‖. 

 Способност да не губи нишката на обсъжданията, да съотнася хода на диску-
сията с целта на изследването.  

 Способност да въодушевява участниците (активно слушане): внимание, раз-
биране, адекватно реагиране, съпереживяване, емпатия.  

 Способност да отстоява лидерската си роля.  

 Ефективно използване на времето за дискусия.  

 Съсредоточаване на обсъждането върху темата. [18] 
 
ДЕСТРУКТИВНИ ЛИЧНОСТНИ СТИЛОВЕ НА МОДЕРАТОРА. Деструктивните 

стилове на водене на групово интервю зависят от личностните качества на модерато-
ра. 

 Страхлив модератор.  
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 Авторитарен модератор.  

 Модератор-педант.  

 Разсеян модератор.  

 Слабо включен модератор - при определени обстоятелства може да бъде 
съзнателна тактика. 

 Модератор, влияещ на хода на дискусията.  

 Твърде активен модератор.  

 Лошо слушащ модератор.  

 „Твърде знаещ‖ и „наивен‖ модератор.  

 Модератор-комедиант.  

 Модератор-екхибиционист.  

 Съблазняващ модератор - внася в своите действия елементи на сексуална 
игра.  

 Болезнено любопитен модератор. [Пак Там] 
 
НАРАТИВНО ИНТЕРВЮ. Наративното интервю (Narrative Interviews) е метод за 

качествено изследване, който се прилага за да се получи жизнеописание в рамките на 
биографичния подход. В основата е понятието наратив – повествование, разказ. Нара-
тивното интервю има 5 стадия: 

1. Разяснителен стадий – създаване на атмосфера на доброжелателност. 
2. Уводен стадий – даване на обща идея за целите на интервюто.  
3. Стадий на разказа – повествованието трябва да се изложи без прекъсване и 

вмешателства от интервюера. Да не се бърза, колкото по-дълъг е монологът, толкова 
по-добре..  

4. Изследователски стадий - слушайки разказа, интервюерът се стреми да по-

лучи допълнителна детайлизирана информация, но без да се изменя главната насока 
на интервюто.   

5. Оценъчен стадий – да се оцени и интерпретира съвместно последовател-
ността и завършеността на разказа. 

Резултат от интервюто е текстът на разказа, съставен от множество кратки ис-
тории (short stories, critical Incidents). Те подлежат на категоризация, за да се извлече 
типичното поведение – качествен контент-анализ. Категориите се формират по индук-
тивен способ. На края може да се подложат на интерпретация от респондентите, с цел 
да се потвърди класификационната схема.  

 
ДЪЛБИННО ИНТЕРВЮ. Дълбинното интервю (in-depth interview) е индивидуал-

на беседа, проведена по предварителен сценарий. То предполага получаване на раз-
гърнати отговори, а не запълване на формална анкетна карта. Макар, че има обща 
схема, редът на въпросите и техните формулировки може да варира според поведени-
ето на респондента.   

Стремежът е да се подтикне изследвания към продължителни и обстойни раз-
съждения по важни за изследователя въпроси, да се изяснят всички аспекти.  

Интервюто се провежда в лична среща, без присъствието на странични хора и 
изисква много висока квалификация от интервюиращия. 

 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ. Дълбинното интервю може да трае от 30 мин. до 3-4 ча-

са в зависимост от задачите на изследването и самия респондент. Беседата се фикси-
ра на аудио или видеоносител и се подлага на обработка – транскрипт, текст. 

 



 
 

243 
 

СТОЙНОСТ. Това е една от най-скъпите форми на изследване, тъй като обик-

новено респондентът получава възнаграждение. Затова и обемът на извадката е огра-
ничен до 20-30 интервюта. 

 
СЛУЧАИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ. Индивидуалните дълбинни интервюта се предпо-

читат пред другите форми на интервюиране когато: 

 Темата е сложна за обсъждане и изисква специфични знания (експертиза).  

 Сред участниците в групата има конкуренти. 

 Анализ на единичен случай, когато акцентът е на индивидуалното. 

 Темата засяга дълбоко лични, интимни преживявания на респондента, които 
не е възможно да се обсъждат в широк кръг.  

 В дадената социокултурна група (етнос) има негласни забрани за обсъждане-
то на дадени теми. 

 Темата провокира високо ниво на групов натиск (социални норми) и води до 
конформизъм. 

 Респондентите са малко и са отдалечени един от друг.  
 
ВИДОВЕ ДЪЛБИННО ИНТЕРВЮ. Те са според броя на участниците: 

 Мини-интервю (mini-depth interview) - фокусирано индивидуално интервю 

(focussed depths), което в сравнение със стандартното индивидуално интервю 
покрива по-малък спектър от въпроси. 

 Интервю по двойки, диадично (paired interviews) - интервю с двама респон-

денти едновременно (познати, съпрузи, родител с дете). Прилага се при не-
обходимост от изследване  на различията в отношенията и поведението при 
общозначими теми.  

 Триангулярно интервю, триадично (triangular interviews) - интервю с трима 

респонденти, изразяващи различни гледни точки и роли: интензивен потреби-
тел (heavy user); пасивен (light user); не-потребител (non-user); нов потреби-
тел (new user); традиционен потребител (established user); бивш потребител 
(lapsed user).  

 

13.3.2. СТРУКТУРА НА ИНТЕРВЮТО 

 
ВИДОВЕ ВЪПРОСИ В ЕДНО ИНТЕРВЮ. Основната съставна част на всяко ин-

тервю са въпросите. Много от принципните неща, свързани с тяхната формулировка 
важат и за писмените въпроси при анкетирането. Но има и известна специфика, която 
ще разгледаме, следвайки книгата на С.А.Белановски „Индивидуальное глубокое ин-
тервью.‖ [17].  

 
ВЪПРОСИ, ПОДГОТОВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО И СПОНТАННИ ВЪПРОСИ. 

Едните са предварително обмислени и отговарят на темата и задачите на изследване-
то, а другите се задават непосредствено в интервюто като оперативна реакция на из-
казванията на респондента. Може да има и едното, и другото, но и само едното или 
другото.  

Присъствието на много спонтанни въпроси в едно интервю говори за недоста-
тъчна подготовка и необмисленост на позициите на автора. Тогава често се получава 
размиване на темата и като цяло невъзможност за съпоставяне на информацията с 
други респонденти.  
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ОБЩИ И ЧАСТНИ ВЪПРОСИ. Тези термини отразяват различия в логическите 

обеми на въпросите. При получаването на информация по една и съща тема интервю-
ерът има възможност за избор: да зададе един общ или много частни въпроси.  

Общият въпрос има важни методически преимущества: 

 Информацията като цяло е по-малко изкривена, отколкото при частните въп-
роси тъй като сред частните въпроси може да има такива, за които респон-
дентът не е компетентен, не е мислил или няма мнение, тогава и той импро-
визира при отговора; в този списък може да има различия – едни неща за са 
важни за изследователя и други за респондента; при отговорите на общи 
въпроси почти винаги отговорът е степенуван по важност, което липсва при 
честните въпроси. 

 Общите въпроси имат мотивиращ ефект върху респондента, внушават уве-
реност и солидност на изследователя. 

 Общите въпроси могат да се задават и от интервюиращи с по-ниска инфор-
мираност за детайлите на изследването. 

Частните въпроси са подходящи в случай на необходимост от получаване на 
конкретни данни и мнения. 

 
РАЗЛИЧНИ ПО СТРУКТУРИРАНОСТ ВЪПРОСИ. Нивата на структурираност са 

три. 
1. Неструктуриран въпрос (свободен по отношение и на стимул, и на реак-

ция): напр. „Какво ви направи най-силно впечатление във филма?‖ Изследваният сам 
определя фокуса на вниманието си. 

2. Полуструктуриран въпрос: 

 Структуриран по отговор, свободен по стимул: напр. „Какво узнахте от филма, 
което не знаехте по-рано?‖ 

 Структуриран по стимул, свободен по отговор: напр. „Какви са вашите впе-
чатления за тази чест, в която показаха ...?‖  

3. Структуриран въпрос (по стимул и по отговор). По същество е формали-

зиран или закрит тип. Интервюерът осъществява практически пълен контрол над отго-
ворите.   

 
ВИДОВЕ СТРУКТУРИРАНИ ВЪПРОСИ. По форма въпросите могат да имат 

различно ниво на структурираност: 

 Открит въпрос (Open-ended question). Откритите въпроси не изискват никак-

ва предварително определена структура на въпроса и съответно не обезпе-
чават определена структура на информацията. Изискват точно фиксиране на 
отговорите, и следваща продължителна по време транскрипция. Трябва да се 
ограничават в началото на изследването, когато респондентите са сравни-
телно малко и да се уточнят въпросите, които след това се структурират по 
друг начин. 

 Въпрос за допълване (Fill-in-the-blank question). Изисква прост отговор, обик-

новено име, честота, количество. Дава много качествена информация. 

 Двоичен въпрос (Binary question). Въпрос, който дава възможност за получа-

ването на информация, която може да се изрази в алтернативни (истина-
лъжа) категории. 

 Скалиран въпрос (Scaled-response). Съдържа списък на алтернативни отго-

вори, в нарастваща или намаляваща интензивност. Може да бъде баланси-
ран или не, рейтинг (за оценка) или ренкинг (за ранжиране). 
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 Нескалиран въпрос (Unscaled-response). От респондента се изисква да избе-

ре една или повече опции от списъка. Трябва да съдържа и възможност за 
свободен отговор, така, че респондентът да не се насилва да избира отговор, 
с който не е напълно съгласен. [201] 

 
НАСОЧВАЩИ И НЕУТРАЛНИ ВЪПРОСИ. Първите с формулировката си в ня-

каква степен предопределят отговорите на респондента, вторите нямат такова влия-
ние. 

Насочващите въпроси са два типа: 

 Съдържащи явни или неявни логически презумпции – обикновено започват с 
констатация, която може да е истинна или лъжлива; напр. „Загубихте ли си 
рогата?‖ – притежанието се подразбира, въпросът изисква уточнение кога и 
как. 

 Съдържащи оценъчни или емоционални изрази и реакции на отговорите – 
вербални или невербални. 

 
СТРУКТУРА НА ВЪПРОСНИКА ЗА ИНТЕРВЮТО (DATA-COLLECTION 

INSTRUMENT). Ако основна структурна единица на анкетата е въпросът или блокът от 
въпроси, то структурна единица на интервюто е темата - свързано (смислово единно) 
изложение по някакъв въпрос. 

Въпросникът за интервю представлява списък на теми, подлежащи на изясня-
ване. Темите не е задължително да са във въпросителна форма. Централен проблем 
е последователността им и степента на детайлизация на отговорите. 

 
ПРОЕКТИРАНЕ НА ВЪПРОСНИКА. Преди да се състави въпросника, изследо-

вателят трябва да си отговори на няколко основни въпроса:  

 Защо е необходимо да се прави изследването? Кои са целите? 

 Каква информация ни интересува? 

 Какъв анализ е необходим - описателен, сравнителен (има ли стандарти и 
норми), причинно-следствен?  

 Кои са научните въпроси и хипотези? [Ib.] 
 
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ТЕМИТЕ СПОРЕД ХАРАКТЕРА НА СМИСЛОВИТЕ 

ВРЪЗКИ. Съществува стандартна класификация: 
Повествование – изложение на хода на събитията във времето. Може да е 

права и обратна последователност, както и хронология с отстъпления.   
Описание – последователно описание на съставните части на сложен обект или 

явление. Връзката на елементите може да е пространствена, функционална или друга. 
Последователността най-често е: 

 по важност, по достойнство – отначало за най-важното; 

 по място – за горното, преди долното, за предното преди следващото; 

 по разположение на общата част – разделително описание (отначало обектът 
като цяло, след това съставните части), и съединително описание  - обратно-
то. 

Разсъждение - причинно-следствена последователност: от предпоставките към 
изводите; от констатациите към обобщението; от тезиса към аргументите и от тях към 
извода; от фиксация на измененията към анализ на причините; от елементите към 
връзките им; от установяването на закона към неговите модификации; индуктивни и 
дедуктивни умозаключения. 
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БРОЙ НА ТЕМИТЕ В ИНТЕРВЮТО. Въпросникът може да е прост – включва 
една тема и съставен – по няколко теми. Последният изисква много опит и е рисков. 

 
СТЕПЕН НА ЛОГИЧЕСКА ДЕТАЛИЗАЦИЯ НА ВЪПРОСНИКА. Може да е ниска 

и висока степен на логическа детайлизация според броя на подтемите. Това деление 
трябва да е: 

 обосновано, да е само по едно основание; 

 допустимо и необходимо; 

 съразмерно – сумата от логическите обеми на подтемите да е равна на логи-

ческия обем на основната тема; 

 взаимоизключващо – подтемите да не се кръстосват смислово и логически; 

 непрекъснато – отначало основната тема на подтеми и след това подтемите 
на по-низши подтеми. 

 
ПРАВА И ОБРАТНА «ФУНИЯ». Специфично построение на въпросника, според 

което, въпросите са подредени в ред така, че всеки от следващите е с по-малък логи-
чески обем (права) или по-голям логически обем (обратна фуния). Препоръчва се мо-
делът на правата фуния като най-добър вариант, тъй като позволява на респондента 
да си построи отговора и да допълни предишните. 

 
„ТЕМАТИЧНА” ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ. Прилага се, когато интервюто има за 

цел да се разпадне на няколко паралелни теми, всяка, от които се изследва с едни и 
същи въпроси. 

 
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ „ПРОБЛЕМ–РЕШЕНИЕ”. Моделът е на Д. Дервил. Вся-

ка тема се изследва с 5 въпроса: 
(1). Каква е същността на проблема?  
(2). Кое е причина за проблема?  
(3). Какви са възможните решения?  
(4). Кое решение е най-добро?  
(5). Как това решение може да бъде реализирано? 
 
„ФУНИЯТА НА ГЪЛЪП”. Състои се от пет въпроса и служи за съставянето и на 

формализирани, и на неформализирани въпросници. 

 Първият въпрос е предназначен за изясняване дали изследвания е осведо-
мен за проблема изобщо и дали е мислил по него. 

 Вторият въпрос е за изясняване как изследвания общо се отнася към проб-
лема. 

 Третият е предназначен за получаване на отговори по конкретни аспекти на 
проблема.  

 Четвъртият изяснява причините за тези възгледи на изследвания.  

 Петият е насочен да определи силата и интензивността на възгледите. 
 
СЪСТАВЯНЕ НА ВЪПРОСИТЕ. Три са основните критерии при съставяне на 

въпросите: релевантност на въпросите, тип на съответните респонденти, удобство на 

отговорите. 

 Релевантност - въпросите трябва да са непосредствено свързани с целта на 
анализа и да има голяма вероятност да дават необходимата информация. 

 Тип респонденти - даже и най-релевантният въпрос може да не е съобразен с 
качествата на респондентите (образование, подготовка и пр.). 
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 Удобство на отговорите -  въпросите трябва да предполагат сравнително ле-
ки отговори, за де не създават напрежение и неудобство на респондентите. 

Въпросите не трябва: да изискват от респондента справки, ползване на записки 

или друга информация при отговорите; да не са неудобни по каквато и да е причина; 
да не предизвикват негативна реакция; да не конфронтират изследователя и респон-
дента; да нямат специфичен отговор. [Ib.] 

 

13.3.3. ПРОЦЕС НА ИНТЕРВЮИРАНЕ 

 
ЕТАПИ НА ПРОЦЕСА НА ИНТЕРВЮИРАНЕ. Процесът на интервюиране има 5 

етапа: 
1. Съставяне на план на интервюто - списък от въпроси, графичен материал и 

пр. стимули за провокиране на отговори и съставяне на процедура за изпълнението 
му. Съставяне на бланка за записване на отговорите на интервюто (interview schedule).  

2. Провеждане на интервюто - събиране и класифициране на отговорите. 
3. Записване на отговорите - бележки, компютър 
4. Съставяне на номинални скали с категории, свързани с въпросите. 
5. Кодиране на отговорите. [188] 
 
ТЕХНИКА НА ИНТЕРВЮИРАНЕТО. Съществените въпроси на техниката на ин-

тервюирането са няколко:  

 определяне на мястото на провеждане  (да не е най-близко до тематиката);  

 темп - вариращ според вида и трудността на въпросите;  

 поведение на интервюиращия, начин на регистрация на данните. 
 
РЕГИСТРАЦИЯ НА ДАННИТЕ. Регистрацията на данните от интервюто и бесе-

дата става или от самия интервюиращ, или по-добре - от второ лице. Прилагат се тех-
никите на дословния запис в момента, запис по памет, запис с магнетофон, класифика-
ция, кодиране. 

 
ИЗБОР НА РЕСПОНДЕНТИТЕ. Р.Гордън определя три  типа  респонденти:   

 Ключови информатори - дават информация, касаеща стратегическите проб-

леми на изследването. 

 Специални респонденти - с уникални ролеви позиции в групата или органи-

зацията – учители, директори. 

 Типични представители. 
 
ИНТЕРВЮИРАНЕТО КАТО ОБЩУВАНЕ. Ч.Кенъл и Р.Кан

 
 разглеждат интервю-

то като процес на общуване, протичащ по следната схема [Пак там, 537-539]: 
Респондентът със своите (1). демографски характеристики, (2). личност, (3). 

информираност, (4). жизнен опит, (5). нагласи, (6). очаквания, (7). мотиви и (8). перцеп-
ция и интервюиращия с неговите (9). демографски характеристики, (10). личност, (11). 

професионална подготвеност и умения, (12). нагласи, (13). очаквания, (14). мотиви и 
(15). перцепция влизат в общуване, като реализират специфични поведения. Резулта-
тът е функция на изброените 15 фактора. 

 
ФАКТОРИ НА ОБЩУВАНЕТО. При контакта влияят редица бариери (препятст-

вия) и позитивни сили, които неутрализират препятствията. По принцип в началото 
доминират препятствията и една от задачите на интервюиращия е да диагностицира 
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препятствията (наричани още инхибитори) и да осигури положителна психологическа 
атмосфера. 

Р.Гордън описва феномени от двете категории. 
 
ПОМОЩНИЦИ ПРИ ОБЩУВАНЕТО. Да се отчита, че освен вербалната страна 

има и невербални индикатори на тези процеси. 

 Стремеж към изпълнение на очакванията. Ако на човек въздействат отвън 

нечии очаквания, той често съзнателно или несъзнателно се стреми да им 
реагира. Интервюерът трябва да внуши общите си очаквания за сътрудни-
чество, вежливо отношение, гостоприемство.  

 Потребност от признание и одобрение. Хората се нуждаят от признание и 

одобрение и то трябва да им се предаде от интервюиращия. 

 Използване на алтруистични мотиви. Потребност от служене на някаква 

висша цел или дълг. Важен мотив в хуманитарните изследвания. 

 Потребност от съчувствено разбиране. Стремеж да се жалват на събесед-

ника от житейски трудности и стремеж към самооправдание в ситуации на 
вътрешен морален конфликт. 

 Придобиване на нов опит в хода на интервюто.  

 Катарзис. Процес, при който човек след като си каже каквото мисли се осво-

бождава от неприятното емоционално напрежение.  

 Потребност от познание на смисъла на живота.  

 Външни стимули – основно оказване на помощ в решението на личните 

проблеми. 
 
БАРИЕРИ ПРИ ОБЩУВАНЕТО.  

 Необходимост да се намери време за интервюто.  

 Заплаха за Аз-а. Често респондентът е склонен да скрива информация, която 

счита за застрашаваща неговите позиции. 

 Етикет. Възможни мотиви – стремеж да се пощадят чувствата на интервюи-

ращия, нежелание да се разгласяват чужди секрети и пр. 

 Травма. Неприятен опит, свързан с някое предишно събитие. [17] 
 
УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТАКТ. Процесът съдържа няколко елемента. 

Събиране на сведения за респондента – за по-добра ориентация. 
Начало на интервюто. Дружеска атмосфера. Кратки, обосновани, уверени 

уводни думи - съобщаване на целта, гарантиране на анонимност, удостоверяване на 
личността. Отговор на всички въпроси на респондента. Понякога - маскиране на истин-
ските цели. Предизвикване на интерес и желание за сътрудничество. Делова официал-
ност, без интимничене и надменност. Добиване на съгласие на всяка цена. Форми на 
съпротива на респондентите:  

 „Аз съм твърде зает” - тогава се назначава друга среща в удобно за него 

време. 

 „Аз нищо не знам по тази тема” - възможно е и да е така, ако става дума за 

знание, а не за мнение. Да се изясни дали е вярно или не. „Кой може да каже 
предварително...‖ 

 „Не помня” - аналогично. 

 „Това може да ми навреди” - да се съхрани тайната на разговора.  

 „Твърде много учени станахте” - недоверие към науката изобщо. Основното 

правило е да не се встъпва в полемика с респондента. Да се изразява съгла-
сие и относително споделяне на мнението. [Пак там] 
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ОСНОВНА ФАЗА. Основните указания са да не се злоупотребява с активността 

на интервюиращия. Доброжелателност, внимание, придържане към плана. Да няма не-
ловки паузи, търсене на въпроси и т.н. Темпът на интервюто зависи от времето за об-
мисляне. 

 
РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМАТА. Целта на интервюто е да се получи задълбоче-

но разработване на темата и да се достигне до максимума от информация, която му е 
достъпна. Като основен метод в англоезичната литература се използва терминът 
«рrоbling», а в руската - «зондирование». Основната идея е, че интервюерът се стреми 
нито пряко, нито косвено да не влияе на изказванията на респондента, а само да по-
ощрява спонтанността на отговорите. Това става чрез различни техники на вмешател-
ство: 

 Пауза или мълчание. Ако респондентът мълчи, интервюиращият не бърза да 

задава нов въпрос. Това води до спонтанно разширяване на отговора при 
40% от случаите води до разширяване на отговорите. 

 Номинална поддръжка - вербални и невербални реакции на интервюиращия, 

които изразяват одобрение. 

 Отражение или «ехо» - повторение с въпросителна интонация на последната 

фраза на респондента. Да не се прекалява. 

 Въпроси-синоними – задаване на същия въпрос под друга форма. 

 Пряка молба да се разшири отговора.  

 Пряка молба да се разясни отговора.  

 Парафраза – опростено и преформулирано на езика на интервюиращия из-

казване на  респондента с цел да се убеди в правилността на разбирането. 

 Сумиращ въпрос - разширен тип парафраза, „Да видим, правилно ли съм ви 

разбрал...‖ 

 Конкретизиращи въпроси. 

 «Мутация» или изменение на темата. Въведение към новата тема. [Пак 
там] 

 
ЗАВЪРШВАНЕ НА ИНТЕРВЮТО. Благодарност, извинение за безпокойството. 

Да не се бърза с раздялата. 

13.3.4. ЛИЧНОСТТА НА ИНТЕРВЮИРАЩИЯ 

 
ЛИЧНИ КАЧЕСТВА НА ИНТЕРВЮИРАЩИЯ. Към интервюиращия се отправят 

извънредно високи изисквания. Списъкът на необходимите качества стъписва неспеци-
алиста:  

 организаторски способности, деловитост,  

 вежливост, доброжелателност, търпимост,   

 умение да задава въпроси и да ликвидира конфликти,  

 добросъвестност, изпълнителност, акуратност и педантичност,  

 умение да осигури анонимност и самостоятелност, дискретност, 

 жизнен опит, компетентност,  

 чувство за хумор,  

 умение да постави респондента в ролята на лидер на ситуацията,  

 умение да контролира гласа, мимиката и жестовете си,  

 точна, понятна и стилистически издържана реч. [51; 148,49-50]  
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 умение за общуване с много, абсолютно различни, непознати хора; 

 неговите демографски характеристики трябва да са сходни с тези на респон-
дента или приемливи за него;  

 външният му вид и маниерите му да съответстват на ситуацията, да не пре-
чат на общуването (особено при разлика в пола);  

Изискваните личностни и професионални качества за интервюиращия са много 
близки до качествата на учителя, затова учителят в много случаи се справя добре с та-
зи роля. Препоръчва се обаче интервюиращият да не работи в това структурно звено, 
което интервюира, затова трябва да се потърси навреме колега, който би могъл да 
проведе интервюто например в неговия клас. 

 
ТИПОЛОГИЯ НА ИНТЕРВЮИРАЩИТЕ. Добрият интервюиращ получава необ-

ходимата му информация, но и оставя у респондента чувство за морално удовлетво-
рение, намалява тревогата, помага за вземането на решения, повишава самооценката. 

Лошите интервюиращи са няколко типа: 

 „мисионери‖ - стремящи се вместо да получат информация да доведат рес-
пондента до някаква идея; 

 „моралисти‖;  

 „вятърничави‖ (несериозни);  

 властни;  

 тревожни;  

 сантиментални;  

 действащи по шаблон [17]  
 
ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА НА ИНТЕРВЮИРАЩИЯ. Включва подготвеност 

в три насоки: 

 Владеене на методиката на интервюирането. 

 Общопедагогическа подготовка. 

 Подготовка в предметната област на интервюто. 
 
ТИПОЛОГИЯ НА РЕСПОНДЕНТИТЕ. Необходимо е съобразяване с различните 

типове респонденти, най-разпространени от които са:  

 активен, заинтересован, реактивен;  

 несериозен, склонен към игра;  

 извънредно разговорлив, самовлюбен, самомнителен;  

 плах, свит, неуверен в себе си; 

 критикар, обичащ да спори, безапелационен;  

 бавно мислещ, бавно съобразяващ.  
 
ГРЕШКИ ПРИ ИНТЕРВЮИРАНЕТО. Интервюиращите са склонни да правят ня-

кои грешки и да нарушават основни правила, неспазването на които води до т.нар. 
„ефект на интервюиращия” - изкривяващо, фалшифициращо влияние върху резулта-

та от интервюто, обусловено от личността и поведението на интервюиращия [По: 17; 
100; 148; 176; 199]: 

Влияние на собствената позиция на интервюиращия. Типична грешка на на-
чинаещите изследователи. Увличане в беседата и заемане на активна позиция. Пре-
поръки за преодоляването: забрана за произнасяне на каквато и да е фраза, която не е 
въпрос; като цяло, на интервюиращия се забранява да говори много и особено да про-
изнася монолози. 

 Изказване на лично мнение, съвети, морални позиции от интервюиращия.  
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 Израз на пряко несъгласие с респондента, спор с него, опити да бъде убеден 
или разубеден. 

 Осъждане на възгледите на респондента.  

 Водене на интервюто от позициите на емоционално «поощрение» и «наказа-
ние».  

 Мислен спор.  

 Избирателно слушани.  

 Идеологически пристрастия на интервюиращия.  
Извънредна активност на интервюиращия – използване на твърде много въп-

роси, постоянно прекъсване на респондента, задаване на нов въпрос, преди да е из-
черпана предната тема. Допълнителни въпроси да се задават само при следните обс-
тоятелства:  

 да се помогне на интервюирания да се изкаже;  

 да се освободи от страх и напрежение;  

 за връщане към пропуснати и забравени моменти;  

 за насочване на вниманието. 
Ограничаване на отговорите. Прибързано решение, че темата е изчерпана и 

отговорите вече са нерелевентни. Стремеж да се достигне бързо до отговор, който им 
се струва, че е готов да даде респондента.  

Стриктно налагане на теми, които не са по силите на респондента или по 
които не е компетентен. Стремеж за стриктно изпълнение на плана на интервюто, 
дори и когато въпросите не са свързани с опита и компетентността на лицето и на кои-
то то не може да отговори. Това води до импровизиране и фантазиране и до негативна 
нагласа. 

Прекалено бързи преходи. Пълнота за сметка на задълбочеността.  
Лъжа и фантазии от страна на респондента.  
Изкривени възприятия, основани на стереотипи.  

 Интервюиращияj възприема респондента като необразован и слабоинформи-
ран човек. Типична грешка при интервюирането на малки деца, хора от мал-
цинствата и др. подобни. 

 Респондентът възприема интервюиращия като човек твърде млад, неопитен, 
несериозен. 

 Респондентът възприема интервюиращия като длъжностно лице, което прави 
ревизия или проверка. [17] 

 
ПРЕПОРЪКИ КЪМ ИНТЕРВЮИРАЩИЯ. Дават се следните препоръки, спазва-

нето, на които може да повиши качеството на интервюирането: 
1. Да се използват личните качества, да се следва собствения личен стил на 

поведение. Да не се стреми да е изкуствен. Да се запази неутрална позиция без власт-

ност. Да се слуша в търпелив, дружествен, но и разумно-критичен маниер. 
2. Фиксация на главната мисъл в отговора на респондента. Сигнал за това 

може да е пауза, жест, интонация и т.н.  
3. Емоционална рефлексия - избирателна форма на слушане, при която интер-

вюерът различава емоционалните нюанси на съобщението и рефлектира (отразява 
ги), без да прави опити за даване на оценка. 

4. Непротоколирани коментари. Респондентите са готови да дават разяснения 
или разширени коментарии, ако отговорите не се записват. Това трябва да се демонс-
трира от интервюиращия. За да е още по-добра ситуацията, трябва да се спазва и 
правилото да не присъстват странични хора. [Пак там] 
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13.4 КАЧЕСТВА НА АНКЕТНИТЕ МЕТОДИ 

 
ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ. Сферите на приложение на анкетните мето-

ди са много. Като основни достойнства се отчитат:  

 Възможността за сравнително евтино и масово получаване на информация. 

 Голямата скорост на събирането на информацията. 

 Лесната обработка на резултатите. 

 Възможността за приложение на статистически методи. 
За основен недостатък на анкетните методи почти единодушно се сочи субек-

тивността на информацията, а оттам и проблемите с обективността на резултатите. 
Но, първо, ефектът от субективността може да се намали, дори да се минимализира 
чрез съпоставяне с резултатите от анализа на статистически данни, документи, наблю-
дения, експеримент, чрез повторно анкетиране и т.н. и, второ, както пише А.Г.Здраво-
мислов, именно тази субективна информация интересува най-много изследователя в 
социалните науки. 

 
ПРЕДИМСТВА НА ИНТЕРВЮТО ПРЕД АНКЕТАТА. Като предимства на интер-

вюто пред анкетата се сочат:  

 неформалната обстановка на провеждане;  

 облекчената интерпретация поради наблюденията над поведението на изс-
ледваните;  

 по-сериозното отношение на респондента;  

 минималният брой въпроси без отговор;  

 по-голямата точност и искреност на отговорите;  

 малкото отпаднали от извадката;  

 изключването на недоразуменията и грешките;  

 по-голямата ефективност на контролните механизми.  
Общо се препоръчва интервюто да се провежда, когато извадката е малка и при 

необходимост от предимно качествен анализ на резултатите.  
 
НЕДОСТАТЪЦИ НА ИНТЕРВЮТО. Като недостатъци на интервюто се отбеляз-

ват:  

 по-големият разход на време и средства;  

 необходимостта от значително по-квалифициран персонал;  

 липсата на анонимност, влияеща върху истинността на информацията.  
 
ПРЕДИМСТВА НА АНКЕТАТА ПРЕД ИНТЕРВЮТО. Като предимства на анкета-

та пред интервюто се изтъкват:  

 значително по-малкият разход на време и средства;  

 универсалността;  

 удобството при изследване на еднотипни лица;  

 лекото приложение;  

 леката статистическа обработка (особено на стандартизираната анкета);  

 възможностите за оперативно изследване на големи групи хора.  
Общо се препоръчва приложението на анкетата при големи извадки и при необ-

ходимост от предимно количествен анализ. 
 
НЕДОСТАТЪЦИ НА АНКЕТАТА. Като недостатъци на анкетата се отбелязват:  



 
 

253 
 

 Анкетирането не отчита различното разбиране на въпросите от респонденти-
те. 

 Обективността на отговорите не винаги е висока, тъй като възможностите за 
недобросъвестно отношение са големи. 

 Списъкът от въпроси ограничава мислите на респондентите, а предвидените 
отговори ги заставят да дават определена информация, а не това, което 
действително мислят и чувстват. 

 Липсата на пряк контакт.  

 Неотчитането на ситуацията.  

 Неизвестността на изследването до момента на връщането и на последната 
попълнена анкетна карта.  

 Слабата възможност за установяване и поправяне на изопачаванията. [61; 
98] 

 
ГРЕШКИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АНКЕТНИТЕ МЕТОДИ. Типичните грешки, 

които се получават при всички анкетни методи без изключение са свързани най-вече с 
формулировката на въпросите и с отговорите на респондентите: 

 Сугестия - внушаване на предпочитаната от изследователя насока на отго-

вора, което може да стане по различни начини - и пряко и косвено. 

 Неяснота - предизвикваща отказ от отговор или неточен отговор. 

 Афективна окраска - темата на анкетата или някои от въпросите предизвик-
ват силна афективна реакция на респондента - гняв и др. подобни или пък 
безразличие и отегчение 

 Тенденция към прибързаност при отговорите. 

 Тенденция към нерешителност при отговорите. 

 Тенденция към избор на екстремни (крайни) отговори. 

 Тенденция към многословие при открити въпроси. 

 Тенденция към преувеличаване на различията. 

 Тенденция към избор на одобряващи и позитивни отговори. 

 Тенденция към отрицание. 

 Тенденция към отклоняване от отговорите. 

 Тенденция към приемане на риск, хазартни отговори. 

 Тенденция към създаване на друга представа за себе си чрез отговорите. 

 Тенденция към преувеличена позитивност или негативност на думи и чув-
ства. [176; 199]  

 
 



 
 

254 
 

 

14. ТЕСТ 

 

14.1. ТЕСТЪТ В НАУКИТЕ ЗА ЧОВЕКА 

 
ТЕСТЪТ КАТО ПСИХОДИАГНОСТИЧЕН МЕТОД. Тестът (от англ. test - опит, 

проба) е експериментален проверовъчен метод на психодиагностиката за изследване 
свойствата на личността. Той е един от основните методи в психологията и педагоги-
ката. По популярност той няма съперници в науките за човека. [13] 

 
ИСТОРИЯ НА ТЕСТИРАНЕТО. За предшественици на теста се смятат още ня-

кои ритуали на инициации в много отдалечени от нас времена. В средата на третото 
хилядолетие пр. Хр., във Вавилон са провеждани изпити за писари. По същото време в 
Китай се провеждали изпити за всички нива на държавната бюрократична структура. В 
Древния Египет за жреци са обучавани само издържалите „приемните‖ изпити. Подоб-
ни опити има в Елада (Спарта и Атина) и в Индия. Почти навсякъде на Изток основата 
на изпитите е умението да се пишат текстове. По същото време в Европа основата е 
умението да се говори. Насочването към писмените изпити в Европа и по-късно в САЩ 
дължим на практиката на монасите от Йезуитския орден.  

В психологията тестовете възникват от потребността да се съпоставят (сравне-
ние, диференциация и ранжиране) на индивидите по ниво на развитие или степен на 
изразеност на различни психологически качества. Те се прилагат от края на 19 век и се 
свързват с имената на Ф. Галтън, Ч. Спирмън, Дж. Кетъл, А. Бине, Т. Симон.  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ТЕСТА. Всеки тест има една и съща структура. Тези особе-

ности са в основата на определенията на теста:  

 Метод за проверка, при който в стандартизирани ситуации се разкриват отли-
чителни поведенчески черти на лица, които черти служат като индикатори за 
определени личностни свойства и позволяват подреждане на изследваните 
лица в една класификация, получена въз основа на група от сравними лица 
или въз основа на една идеална норма. [142]  

 Относително кратки стандартизирани изпитания, позволяващи да се даде ко-
личествена и качествена оценка на психологическите особености на човека. 
[12] 

 Тестът представлява систематична процедура за наблюдение и описание 
(измерване) на поведението (извадка от индивидуални поведения) с помощта 
на числови скали или точни категории (Л.Кронбах).  

 Стандартизирани методи за психодиагностика, позволяващи да се получат 
съпоставими количествени и качествени показатели на степента на развитие 
на изучаваните свойства. 

 Съвкупност от стимули, задачи и въпроси, и правила за условията на наблю-
дението, моделна ситуация, чрез която получаваме образци на поведение 
или преживявания (резултати, словесни отговори), които разглеждаме като 
съвкупност от показатели за изследвания признак.  

 „Тестът е научен рутинен подход за изследване на една или повече емпирич-
но отделими характеристики на личността‖, за да се получат, доколкото е 
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възможно, количествени данни за степента на изявеност на дадената харак-
теристика (Линерт) 

 
ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ. Тестирането има някои особености. 

 Всеки тест съдържа дразнител или задача, предизвикващ поведенческа ре-
акция и инструкция за регистриране и интерпретация на поведенческия отк-
лик.  

 Типично за всеки тест е стандартизирането на ситуацията, с цел да се пос-
тигне по-голяма надеждност и обективност и сравнимост на резултатите.  

 Тестът е систематична и стандартизиране процедура. Неговото съдържание 
е свързано с областта, която измерва. Стандартизирана е процедурата на 
провеждане (всички лица се поставят в една и съща ситуация или в сравними 
ситуации) и начина на оценяване, като задължително се получава количест-
вена оценка.  

 Тестът измерва само поведението, което се проявява при тестирането, т.е. 
оценяването е условно – тестът измерва поведението сред възможните по-
ведения, влизащи в теоретичния конструкт. 

 Тестът се отличава със сравнително проста и кратковременна процедура, 
обикновено изисква минимално оборудване и поради това е евтин. 

 Резултатът от тестирането е удобен за математическа обработка и за срав-
нение на качествата на хората. [Пак там] 

 
СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ. Тестовете имат много сфери на приложение: 

Училището – за селекция на входа на училището (готовност за обучение), за 
проверка на достиженията по различните дисциплини (дидактични тестове), за диаг-
ностика на надарени деца и деца със затруднения и пр. 

Трудовата дейност – за подбор и разпределение на персонала. 
Армията - за селекция и разпределение на войниците в различните родове 

войски при мобилизации (от 1917 г.). 
Клиничната практика – диагностика на различни функции и нарушения на лич-

ността.  
Психологическото консултиране. 
Психологическите изследвания. 
 
КОМПОНЕНТИ НА ТЕСТА. Всеки тест съдържа  следните компоненти:  

 Стимулен материал (набор от задачи, инструкции или въпроси).  

 Стандартна инструкция за изследвания за целта на теста и правилата за из-

пълнение на задачите. 

 Ключ (key) за скалиране, включващ схемата за съотнасяне на задачите със 

скалите на измерваните качества и показващ кой айтем към коя скала се от-
нася.  

 Ключ за кодиране, даващ възможност за изчисляване на суров тестов бал по 

всяка скала и при всеки вариант на отговор. 

 Ключ за интерпретация на получения индекс, представляващ нормите, с ко-

ито се съотнасят получените резултати. [81] 
 
КЛАСИФИКАЦИИ НА ТЕСТОВЕТЕ. Няма единна психологическа класификация 

на тестовете. има много класификации: 
Според вида на изследваните свойства:  
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 Тестове за достижения, резултат от обучение или тренировка (Achievement 

Test, Competency test) - за училищна успеваемост (за обученост, дидак-
тически, училищни), за креативност, за знания. 

 Тестове за способности (Aptitude Test) – за общи способности (интелект, кон-
центрация, сензорни и моторни, за умствено развитие) и тестове за специал-
ни способности в различни сфери на дейността и за функционални възмож-
ности (готовност за училище, пригодност за професионално обучение и 
професия, социални тестове и др.) 

Според начина на провеждане: индивидуални и групови;   
Според основния принцип на оценка на изпълнението: тестове за равнище и 

за скорост. 
Според субективността на оценката от изследователя: обективни (тестове за 

достижения и психофизиологически тестове) и субективни (проективни). Кетъл (Cattell, 

1957) дефинира обективният тест като тест, целта, на който е скрита от изследвания и 
затова и резултатите не могат да бъдат фалшифицирани; данните, получени с негова 
помощ, могат да бъдат оценени независимо от лицето, провеждащо тестирането и 
интерпретацията. [Пак там] 

Според степента, в която изследвания осъзнава целта и значението на теста: 
директни и индиректни. 

Психометрични личностни тестове: многофакторни тестове, клинични тесто-

ве, тестове за нагласа, мотивация, интереси, темперамент и др. 
Според зависимостта от езика: вербални и невербални. 
Според формалната си структура: прост, елементарен и комплексен (със суб-

тестове, тестова батерия и профил). 
Продукт-ориентирани и процес-ориентирани тестове  
Нормативни и критериални тестове.  
Преки и косвени тестове .  
Стандартизирани (преминали през стандартизация и с проверени надеждност 

и валидност и хандикап-тестове.  
Според вида на задачата: тест-въпросник (оценката се прави според отговори-

те на въпроси), тест-задание (според изпълнението на определени задачи) и проек-
тивни тестове (проектиране на своите качества върху други лица или ситуации). [66; 

244] 
По предмета на тестиране (какво качество се оценява): интелектуални, лич-

ностни, междуличностни. 
По особеностите на задачата: практически, образни, вербални тестове. 
По характера на тестовия материал: бланкови, апаратни. 
По обекта на оценка: процесуални, тестове за достижения, тестове за състояния 

и свойства. [13] 
 
ТЕОРИИ ЗА ТЕСТА. Системата от основни положения на теориите за тестира-

нето (аксиоматика на теста) са два типа [176]: класически и алтернативен. 
 
КЛАСИЧЕСКА ТЕОРИЯ. Детерминистичен модел. Може да се изрази с форму-

лите: 
където: Xi - характеристики на чертите; Yi - измерен резул-

тат; Ti - истинска стойност; Ei - грешка; j1 - корелативна връзка 
между две измервания  (YI , YII), интерпретирана като коефициент 
на надеждност; j2 - корелативна връзка между измерваното  Y  и 
друг, външен критерий  Z, интерпретирана като коефициент на ва-
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лидност. 
 
 
 
 
 
 

АЛТЕРНАТИВНИ ТЕОРИИ. Като пример може да се посочи Стохастичният 
модел на Г.Раш (Rasch) - всеки айтем от теста притежава определено ниво на труд-
ност D и всеки изследван има определено ниво на компетентност X. D и X са изме-
рения на индикаторите r и p. Оценката се определя от вероятността да се получи 

специфична корелация на r и p. 
 
ОСНОВНИ АТРИБУТИ НА КАЧЕСТВЕНИЯ ТЕСТ. Според Т.В.Барлас, това са:  

 стандартен тестови материал;  

 ключ за обработка;  

 тестови норми;  

 сведения за основните характеристики на теста - валидност и надеждност, 
които позволяват на ползвателя да оцени качеството на теста;   

 схема за интерпретация, чрез която може да се „преведе‖ количествения по-
казател в описание на психологически особености. [12] 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Психо-

логическите тестове, прилагани в педагогическите изследвания могат да се класифи-
цират по предмета на диагностика: 

  интелектуални,  

 тестове за способности,  

 социалнопсихологически тестове и  

 личностни тестове.  
 
ЛИЧНОСТНИ ТЕСТОВЕ. В психологията са разработени огромно количество 

тестове за диагностика на също така множество личностни черти. С течение на време-
то се е оформило становището, че има пет личностни фактора, които най-често са 
приемани като устойчиви от независими изследователи в различните страни. Те се 
наричат на жаргона на психолозите „голямата петорка” (Big Five). Като най-

общоприет се счита варианта на „петорката‖ на Л. Голдберг:  

 Екстраверсия, енергичност.  

 Съгласие, дружелюбие.  

 Съзнателност, самоконтрол.  

 Емоционална стабилност, устойчивост.  

 Интелектуална и културна откритост към нов опит. 
 
ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ТЕСТОВЕ. Интелектуалните тестове са предназначени за 

изследване и качествена оценка на нивото на интелектуално развитие на индивида. 
Чрез тях може да се определи  нивото на развитие на мисленето и другите когнитивни 
процеси - възприятие, внимание, въображение, памет и пр., както и други личностни 
качества: ниво на активност и мотивация, увереност, настойчивост, съсредоточеност и 
др.  

При всички тестове се изчислява коефициент на интелигентност IQ (Intelligence 
Quotient), по формулата:  
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100
възраст Календарна

 възраст Умствена
IQ  

 
Изследваните решават задачите от теста и на базата на правилните решения се 

определя умствената им възраст, по принципа, че всяка задача в него е с трудност, 
достъпна за повечето хора с определена възраст (това е определено експериментал-
но). Всъщност тестовете се различават най-вече по вида на задачите, който се опре-
деля от своя страна от концепцията за интелигентност. 

В психологическата и педагогическа практика е широко прилагана класификаци-
ята на типовете интелект, която е разработена още от Уекслър. 

 

IQ Ниво на интелекта Процент на проява 

130 и повече Много висок интелект 2.2 

120-129 Висок интелект 6.7 

110-119 „Отлична норма‖ 16.1 

90-109 Ниво на повечето хора 50.0 

80-89 Занижена норма 16.1 

70-79 Пограничен клас 6.7 

69 и по-малко Умствен дефект 2.2 

 
 
ТЕСТОВЕ ЗА СПОСОБНОСТИ. Тези тестове (aptitude test) се прилагат изключи-

телно често в педагогиката. Служат за диагностика на нивото на развитие на общите и 
специални способности (професионални, музикални, математически, спортни и т.н.), 
определящи успеха професионалната дейност и творчеството.  

Разновидност на тези тестове са тестовете за креативност - методики за изу-
чаване и оценка на творческите способности на хората (способност да раждат нестан-
дартни идеи, бързо да решават проблемни ситуации, да вземат нестандартни реше-
ния).   

 
ТЕСТОВЕ ЗА АКАДЕМИЧНИ СПОСОБНОСТИ. Тестове  диагностициращи спо-

собността за обучение (academic aptitude tests). Биват общи – например за интелект и 
специални – математически, езикови, музикални и пр. В САЩ широко се прилагат при 
приема на ученици (DAT), студенти (SAT, ACT, LSAT, MCAT) и докторанти (GRE). 

Например, Диференциалният тест за способности (DAT) включва 8 субтеста; 
Батареята от тестове за общи способности (GATB), прилагана за подбор на работници 
- 12 субтеста по 9 фактора.  

 
СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ. Те са предназначени за диагности-

ка на характеристиките на личността при дейност и поведение в рамките на малка гру-
па – клас, трудов колектив, семейство. Освен социометричните тестове, които са 
разгледани специално, най-често се прилагат тестове за диагностика на социалнопси-
хологическия климат и атмосфера и др. 
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ПРОЕКТИВНИ ТЕСТОВЕ. Проективните тестове са личностни тестове, пред-

назначени за изучаване на психологическите особености на хората и тяхното поведе-
ние. В основата им е механизмът на проекция – неосъзнатите психологически свойства 
на своята личност и поведение се приписват на другите. За качествата на изследвания 
се съди по възприемането и оценката от него на ситуации, в които са попаднали други 
хора. 

Няма единна класификация на проективните тестове. Тук ще представим един 
широко използван вариант [13]. 

1. Конститутивни тестове – съдържание на работата на изследвания е при-
даването на смисъл на материала, структуриране. Напр. тест на Роршах.  

2. Конструктивни тестове - за създаване (конструиране) на цяло от отделни 
части. 

3. Интерпретативни тестове - за тълкуване, интерпретация на събития, 
предполагаеми ситуации, изображения. Напр. ТАТ. 

4. Катартические тестове - предполагащи творческа дейност в особени орга-
низирани условия, напр. психодрама.  

5. Експресивни тестове - рисуване или аналогична дейност на свободна или 
зададена тема. Напр. рисувателни тестове „нарисувай човек‖, „Къща, дърво, човек‖. 

6. Импресивни тестове – изискващи избор на едни стимули пред други. Напр. 
тест на Люшер. 

7. Адитивни тестове – за завършване на фраза, разказ и др.  
 

14.2. ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕСТ 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Дидактическият тест (англ."test" - проба, изпитание, проверка) 

е стандартизирана система от въпроси и задачи, проверяваща в еднакви условия ни-
вото на обученост или готовността за обучение. Той е вид тест за достижение. Има и 
други определения: 

Дидактическите тестове измерват резултатите от усвояването на определено 
учебно съдържание, което е включено в някаква учебна дейност и преследва опреде-
лени цели и задачи. (Г.Бижков) 

Дидактическите тестове отчитат постигнатото равнище на знания и умения в 
дадена област в определен  момент от педагогически процес (Л.Гей). 

Дидактическият тест е систематична процедура за определяне количеството, 
което е научил ученикът (какво и колко) (Н.Гронлунд). 

Дидактически е тестът, който е проектиран за оценка на моментното състояние 
на личността относно знанията и уменията (А.Ребер). [24] 

Система от задачи с нарастваща трудност и специфична форма, позволяваща 
качествено и ефективно да се измери нивото и да се оцени структурата на подготовка-
та на учениците (В.С.Аванесов).   

Система означава, че в теста са събрани задачи със системообразуващи свойс-
тва.  

Специфичността на формата на тестовите задачи е в това, че отговорите могат 
да се дефинират недвусмислено като истинни или лъжливи. [2] 

Дидактическият тест е съвкупност от задачи, предназначени за определяне на 
степента на усвояване на определени аспекти (части) от учебното съдържание. Тесто-
вете трябва да са:  

 относително краткосрочни;  

 еднозначни - да не допускат произволно тълкование на резултата;  
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 правилни - да  изключват възможността за формулиране на многозначни от-

говори;  

 относително кратки;  

 информационни – да дават възможност за количествена оценка по интервал-
на или абсолютна скала;  

 стандартни, пригодни за широко практическо използване. 
 
ИСТОРИЯ НА ТЕСТИРАНЕТО В ОБРАЗОВАНИЕТО. През ХIХ век в Европа 

съществуват две традиции в оценката на знанията на учениците:  

 „Немска система‖ -  устно изпитване пред комисия, по един-два сравнително 
обемисти въпроси, като отговорът е свидетелство за владеенето на целия 
курс.  

 „Английска система‖ – писмено развиване на 10-12 кратки въпроси от различ-
ни теми. Тази система става праобраз на тестирането. 

Първите дидактически тестове са създадени през втората половина на ХIХ век в 
САЩ. Историята им е свързана с имената на Фишер, Рик, Стоун и др. Те бързо се раз-
пространяват в практиката, но още през 1881 г. е регистрирано и първото движение за 
отрицание на тестовете за сметка на общото впечатление на учителя от ученика.  

В 1884 г. в САЩ излиза първата книга с тестови материали за училище и с при-
ложение на статистически методи за количествена оценка на знанията и уменията. 

Началото на държавна тестова система за оценка на знанията на абитуриентите 
от американските колежи е положено в 1900 г. 

Е.Торндайк посочва следните етапи в тестирането: 

 Период на търсения (1900-1915) – осъзнаване и първоначално внедряване на 
тестовете. 

 Години на „шум‖ (1916-1930) - окончателно осмисляне на ролята и мястото на 
теста и неговите възможности и ограничения. Особено значение има тести-
рането през 1917 г. в САЩ на огромни маси мобилизирани хора за нуждата на 
армията. 

 Съвременен етап: повишаване на качествата на тестовете – обективност, на-
деждност, създаване на национални системи за тестиране. [2; 4] 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕСТОЛОГИЯ. Особено интензивно се развива тестологи-

ята (науката за теста и тестирането) през ХХ век. [207] Първите научни трудове 
по теория на тестирането се появяват в т.н. поведенчески науки (Behavioral Sciences). 
Тази теория се нарича психометрика (Psychometrika) и педагогически измервания 
(Educational measurement).  

Според В.С.Аванесов, педагогическата тестология е призвана да се занимава с 
въпросите на разработката на тестове за обективен контрол на подготовката на учени-
ците - знания, умения, навици и представи. Тук трябва да се добавят интелектуалното, 
физическо и културно развитие, творческите способности, възпитаност и ниво на раз-
витие на емоционално-чувствената сфера. Педагогическата тестология е приложна 
методическа теория на научната педагогика. [4] 

 
ПРОТИВНИЦИ НА ТЕСТИРАНЕТО. Както беше посочено, първите протести 

против тестирането са още от началото на неговото приложение. Те не са престанали 
до ден днешен.  

Според O.Brim и R.B. Cattel, основните противници на тестирането са три типа: 

 Хора, в чиято ценностна система правата на хората и равенството им са во-
дещи и които подозират процедурата на тестирането за възможност за сегре-
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гация и дискриминация – основно хора от малцинствата и защитници на тех-
ните права.     

 Хора, които не са склонни към интроспекция, авторитарни, нетърпими към 
мнението на другите, консервативни. 

 Хора от естетически и нарцистичен тип, които имат емоционално и сантимен-
тално отношение към "уникалната, художествена личност" и не приемат 
оценката й чрез числа и формули. 

Типични аргументи на противниците на тестирането: 

 Тестовете се използват за расова и класова диференциация. 

 Приложението на тестовете унижава достойнството на личността, особено в 
случаите, когато получаваните оценки са под средните; 

 никакви методи на измерване не могат да заменят преподавателя и неговия 
личен опит; 

 в педагогиката няма и не може да има точна измерителна единица и затова 
не си струва да се хабят време, сили и средства за разработката на неточни 
методи. [Пак там] 

 Конвенционалните стандартизирани тестове убиват творческото мислене. 
[149] 

 Принизяване на ролята на учителя и недоверие към умението му да оценява 
справедливо. [4] 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ. Дидактическите тестове широко се използват в педагогическата 

практика. Специфичните им особености ги правят подходящи за приложение в научно-
изследователската работа. Определено може да се твърди, че по-скоро е рядкост да 
се срещне изследване в областта на дидактиката и психологията на обучението, в ко-
ето не е употребен поне един дидактически тест.  

 
ДИДАКТИЧЕСКИЯТ ТЕСТ КАТО МЕТОД ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА. Специфич-

ните особености на дидактическия тест, отличаващи го от останалите методи и форми 
на контрол и оценка, са: 

1. Система от въпроси и задачи, предназначени за проба, проверка на точно оп-
ределени знания и умения. 

2. Равни условия за всички изследвани, и оттам възможност за сравняване на 
резултатите. 

3. Наличие на еталон (стандарт) за правилното решение на всяка задача. 
4. Технология за пооперационалното съпоставяне на отговора на изследваните 

с еталона. 
5. Количествено оценяване на решението на задачите. 
6. Строго определена методика на разработване и контрол за надеждност и ва-

лидност. 
 
ФУНКЦИИ. Дидактическият тест изпълнява редица важни функции в учебния 

процес: гносеологическа, дидактическа, контролно-осведомителна, възпитателна, ди-
агностична (изследователска), прогностична, регулираща, селективна, стимулираща. 
[10]  Той служи за основа на сравняването на постиженията на отделните индивиди и 
групи, за вземане на управленчески решения, за установяване на типичните затрудне-
ния на учащите се и т.н. [24]  

 
АГЕНТИ НА ТЕСТИРАНЕТО. В процеса на тестирането участват различни лица: 
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 Издател (Test Publisher) – носи отговорност за качеството на теста, съответ-

ствието на неговите заявени и реални характеристики. 

 Ползвател (Test User) - юридическо или физическо лице, използващо теста 

или резултатите от тестирането за оценка на нивото на подготовка на рес-
пондентите в определена област. 

 Тестиращо лице (Test administrator) - човек, непосредствено провеждащ тес-

тирането и на базата на инструкцията. 

 Първичен оценител (Rater) – поставя първичните балове на базата на ключа 

на теста.  

 Независим експерт, проверяващ (Scorer). 

 Респондент (respondent) – лице, подлагано на тестиране. 
 

 

13.2.1. ВИДОВЕ ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ  

 
КЛАСИФИКАЦИИ НА ТЕСТОВЕТЕ. Съществува голямо разнообразие от вари-

анти на тестови методики, истинско богатство за изследователя. Това дава възмож-
ност за всеки конкретен случай да се подбере най-подходящата разновидност.  

В зависимост от целта си тестовете са за предварителен, текущ, заключителен 
контрол.  

В зависимост от степента на приложимост - нестандартизирани и стандарти-
зирани.  

По начина на изпълнение - писмени, устни, моторни.  
Според еталона - нормативни (ориентирани към средната норма) и критериал-

ни (ориентирани към целта на учебната програма).  
По начина на провеждане - индивидуални и колективни.  
Според характера и трудността на задачите в теста: репродуктивни, рефлек-

сивни и репродуктивно-рефлексивни.  
Според начина на кодиране на отговора: с графичен код,  с числов код, с буквен 

код.  
Според начина по който се дава отговора: структурирани (елективни),  нест-

руктурирани  (инвентивни), смесени. 
Според конструкцията си тестовете  могат да бъдат прости  (хомогенни, с едно-

типни задачи) и сложни (хетерогенни, комбинирани), традиционни и нетрадиционни 
(интегративни, адаптивни, многостепенни).  

Според структурата си - обикновени (еднократни) и тестова система. Тестови-
те системи са два вида - тестова батерия (профил) и тест-стълбица. 

Според съдържанието си тестовете са за постижения, за скорост и за отноше-
ние, а според вида на програмата  - тест с „твърда програма” и адаптивен тест. 

Тестовете за постижение диагностират нивото на обученост, тестовете за 
скорост отчитат не само правилното изпълнение, но и времето за това, тестовете 
за отношение разкриват отношението на изследвания към знанието, собствения труд, 
успеваемостта. [4; 24 и др.] 

 
ТЕСТ И СУБТЕСТ. С понятието субтест (Subtest) се означава определено подм-

ножество от тестови задачи от един тест, които допускат независима обработка на ре-
зултатите с частична, специфична цел. Тестът може да съдържа няколко субтеста, но 
може и да е монолитен. 
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ТЕСТОВЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ. Тестовете за предварителен конт-

рол (placement tests) установяват входното равнище на учениците по измерваните по-
казатели и и показват в каква степен са развити необходимите задължителни предва-
рителни умения и способности за обучение по дадената тема. 

 
ТЕСТОВЕ ЗА ТЕКУЩ КОНТРОЛ. Наричат се и процесуални тестове (formative 

tests). Прилагат се след изучаването на дадена тема или друга курикулярна единица. 
Имат за цел ад дадат детайлна оценка на достиженията и особено да фиксират типич-
ни грешки, които подлежат на корекция. 

 
ТЕСТОВЕ ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН КОНТРОЛ. Заключителните тестове (summative 

tests) се провеждат в края на определен етап от обучението – 1-2 пъти в рамките на 
учебната година или в края на завършена образователна степен (матура), имат глоба-
лен характер, в тях се включват най-важните елементи на учебното съдържание и 
имат бариерен характер. Може да се използват и за индивидуална, и за групова оцен-
ка. 

 
СТАНДАРТИЗИРАН И НЕСТАНДАРТИЗИРАН ТЕСТ. Различават се по това, че 

при първия оценките на всеки изследван се съотнасят с оценките на всички останали. 
Това дава възможност за сравняване на резултатите. В процедурно отношение нестан-
дартизираният тест се прави по-лесно и по-бързо, но резултатите от него имат ограни-
чено значение. 

 
ТЕСТОВА БАТЕРИЯ (ПРОФИЛ). Съвкупност от тестове на едно и също ниво, 

но засягащи различни страни от подготовката на изследваните.  
 
ТЕСТ-СТЪЛБИЦА. Последователна комбинация от тестове на различни нива, 

като всяка следваща задача е с по-висока трудност. 
 
ДИНАМИЧЕН (АДАПТИВЕН) ТЕСТ. Наричат се още ―Tailored-test‖ („по поръч-

ка‖). Разработени са като комбинация на принципите на тестовата батерия и тестовата 
стълбица. След правилен отговор на задачите от едно равнище следва задача от по-
високо равнище, но при неправилен отговор - задача от същото или по-ниско равнище 
(целта е да се диагностицира по-добре основата на неуспеха). Има три варианта на 
адаптивно тестиране.  

 Пирамидално тестиране – при отсъствие на предварителни оценки на всички 
изследвани се дават задачи със средна трудност и вече след това в зависи-
мост от отговорите на всеки поотделно се дават по-лесни или по-трудни за-
дачи.  

 Тестирането започва от произволна задача с последващо приближаване до 
реалното индивидуално ниво. 

 Тестирането се прави от банка задачи с предварително определена трудност. 
Основата на адаптивния тест са задачите, на които предварително са опреде-

лени нивото на трудност и диференцираща сила по опитен път. Всяка задача е емпи-
рично апробирана на достатъчен брой ученици. [4] 

 
КОМПЮТЕРНО АДАПТИВНО ТЕСТИРАНЕ (КАТ). Дава възможност за реализа-

ция на алгоритъм на тестиране, който пряко зависи от индивидуалните особености на 
изследваните, при което оперативно се оценява както успешността, така и скоростта 
на работата на изследвания. 
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След всеки отговор, компютърът избира следващата задача с отчитане на цяла-
та предистория на отговорите. Нови задачи се задават дотогава, докато  информаци-
онната функция на теста не достигне предварително установен стандарт. 

По такъв начин, при всички изследвани се достига еднакво ниво на точност, тъй 
като оценката се основава и на количеството правилно изпълнени задачи, но и отразя-
ва нивото им на трудност. КАТ е особено подходящо за оценка на успешността на обу-
чението по индивидуализирани програми. [135] 

 
НОРМАТИВНИ И КРИТЕРИАЛНИ ТЕСТОВЕ. Тестовете може да бъдат групира-

ни в две големи групи - нормативни и критериални. Различията са в предполагаемите 
цели, начина на подбор на съдържание, еталона и процеса на интерпретация на ре-
зултатите. Иначе задачите могат да са едни и същи.  

 
НОРМАТИВНО-ОРИЕНТИРАН ТЕСТ. Нормативният тест (Norm-referenced test) 

е предназначен за сравнение на успеваемостта на ученика с нормата, т.е. с типичната 
успеваемост, установена чрез тестиране на представителна извадка. Резултатите се 
дават във вид на стандартизиран тестови бал. Този тест дава оценка на достиженията 
на отделния човек в сравнение с достиженията на другите. Тази информация е добра 
за насочване в клас за изоставащи, но не дава представа за реалните и конкретни зна-
ния и умения. Достоверността на такава оценка зависи от съдържанието на теста. 

Основната причина да се правят и прилагат нормативни тестове е необходи-
мостта да се класифицират учениците. Те определят различията в достиженията меж-
ду и сред тях и позволяват да се направи ранжиране. Те са особено полезни за обра-
зователните системи, в които има класове с различни нива (за надарени, нормални, за 
изоставащи и пр.). Нормите в тях се изработват трудно, те са скъпи и затова практика-
та показва, че не може да се използват дълго време без корекции – практиката показ-
ва, че е максимум 7 години.  

Използването на стандартизирани нормативни тестове в училище обикновено 
се критикува поради ниската информативност относно знанията и уменията на конк-
ретния ученик и перспективите за бъдещето му. Като алтернативи се прилагат крите-
риални тестове и други подходи. 

 
КРИТЕРИАЛНО-ОРИЕНТИРАН ТЕСТ. Критериалният тест (Criterion Referenced 

Test, Criterion Oriented Test) е предназначен за измерване на частта от учебния мате-
риал (Subject Area), която е усвоена от ученика. Също така и тест, предназначен за 
доказване на съответствието на определен критерий (Criterion measure), достигането 
на определено ниво на владеене на знания и умения. Резултатите се дават във вид на 
първичен тестови бал.  

В критериално-ориентираните тестове (КОРТ) всяка задача може да се разглеж-
да като критерий, показващ мярата за подготвеност за следващата. В теста КОРТ в 
максимално чист вид са представени аналитично определени знания и умения, изиск-
вани от критерия на задачата. [134]  

Критериалните тестове определят какво знаят и могат учениците, а не как се 
сравняват с другите. Критериите се определят от комплекта образователни цели, кои-
то стоят пред теста и които се дефинират институционално. Особено подходящи са за 
глобално оценяване на възможностите и резултатите на клас, училище или още по-
висше ниво. Счита се, че данните от тях са по-ценни и по-информативни.  

КОРТ обикновено са свързани с цялата област (Domain) на знания и умения по 
дисциплината - Domain Referenced Test, но може да са насочени и към част от нея, 
свързана с конкретен стандарт. 
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Специфичен вид КОРТ са т.н. тестове за минимална допустима компетент-
ност (Minimum Competency Tests). Те имат принципно облекчен характер, тъй като 
включват само задължителния минимум, който трябва да се владее от всички випуск-
ници на определено ниво. Дори в теорията се спори дали това са изобщо тестове, тъй 
като не дават възможност за диференциация на изследваните. [4] 

 
КОМБИНИРАН ТЕСТ. Тест, в който се комбинират (Combined test) задачи от 

двата чисти вида тестове. Обикновено задачите тип КОРТ се включват при необходи-
мост от мащабни масови проверки на подготовката на популацията. 

 
УЧИТЕЛСКИ ТЕСТОВЕ. Учителските тестове (teacher-made tests) имат преиму-

ществото да са гъвкави и да отразяват нуждите на конкретните класове и училища. Те 
могат да се приспособяват към специфични програми и дават информация за ученици-
те, каквато интересува учителя. Те най-често са от типа КТ. Те допълват стандартизи-
раните тестове, които се прилагат в широк мащаб. Изискват специализирана подготов-
ка на учителя и не са по силите на всички. 

 
ТРАДИЦИОННИ ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ. Традиционният тест представля-

ва система от задачи с нарастваща трудност и със специфична форма; система, поз-
воляваща качествено и ефективно измерване на нивото и оценка на структурата на 
подготовката на учениците. 

При традиционния тест, изследваните отговарят на едни и същи задачи, по едно 
и също време и в еднакви условия и за еднакви отговори получават еднакви оценки. 
[Пак там] 

 
ИНТЕГРАТИВНИ ТЕСТОВЕ. Интегративните тестове включват задачи, решава-

нето, на които изисква приложението на интегративни знания и умения, т.е. от множес-
тво сфери на знанието. Те не са свързани с конкретна учебна дисциплина; всяка зада-
ча трябва да се решава на базата на подготовката по най-малко две дисциплини. 
Предназначени са за заключителен контрол. [Пак там] 

 
ВИДОВЕ ТЕСТОВЕ СПОРЕД ВИДА НА ЗНАНИЯТА, КОИТО ТЕСТИРАТ.  Това 

е едно от най-важните основания за класификация на тестовете, с много голямо прак-
тическо значение. По тази причина му отделяме специално място.   

 
ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЗНАНИЕ. Знанието се определя като проверен от обществе-

но-историческата практика и проверен от логиката резултат от процеса на познание на 
действителността, адекватно отражение в съзнанието на човека във вид на представи, 
понятия, съждения, теории.  

Знанието може да е донаучно и научно. Главен критерий за различие е степента 
на рационална  обоснованост. Рационалното познание е сложен способ на отражение 
на действителността посредством мисленето, за което са характерни: опора на чувст-
веното отражение; абстрактност и обобщеност на възникващите образи; възпроизвеж-
дане на обектите на ниво същности, вътрешни закономерни връзки и отношения. Към 
основните форми на рационално познание се отнасят понятията, съжденията, умозак-
люченията, законите, хипотезите, теориите.  

Знанието може да бъде осмислено или неосмислено. Разбирането е мислено 
проникване в същността на познаваемата действителност, абстрахиране и обобщение 
на нейните закономерности. Според З.И.Калмикова, има няколко нива на разбиране: 

 Елементарно – напр. четенето, при което става преход от графични знаци 
към думи.  



 
 

266 
 

 Лексическо – връзки между думите и съответните предмети и явления. 

 Синтактическо – уточнява се значението на думите в зависимост от техните 
формално- логически връзки в изречението. [Пак там] 

 
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗНАНИЯТА НА Б. БЛУМ. В нея има три сфери на образо-

вателна дейност и йерархии на нивата на подготовка.  
1. В познавателната сфера:  
1.1. Знания, позволяващи възпроизвеждането на факти и названия.   
1.2. Разбиране на възпроизвежданите знания.   
1.3. Приложение на знанията, особено в нова ситуация.  
1.4. Умение за анализ и синтез на признаци.  
1.5. Умение за даване на оценка, за правене на общ извод. 
2. В психологическата сфера:  
2.1. Възприемане на отделни показания, признаци, реагиране на тях.  
2.2. Проявяване на интерес към нужната информация.  
2.3. Организация, структуриране, систематизация на получената информация.  
2.4. Умение за йерархизиране на получаваната информация по нива.  
3. В психомоторната сфера:  
3.1. Представа за това как трябва да се действа.  
3.2. Готовност за изпълнение на действия под ръководството на педагога. 
3.3. Самостоятелно изпълнение на действията. [Пак там]  
 
ВИДОВЕ ЗНАНИЯ ПО В.С.АВАНЕСОВ. Той дава следната класификация на 

видовете и нивата на знанията, пригодна за нуждите на педагогическото тестиране. 
Всеки от изброените видове знания се свързва с определена форма на тестова зада-
ча: 

 Знание на имена.  

 Знание на смисъла на имената.  

 Знание на факти.  

 Знание на определения.  

 Сравнителни, съпоставителни знания.  

 Знание за противоположности, противоречия, антоними и пр. обекти.  

 Асоциативни знания.  

 Класификационни знания.  

 Причинни знания, знания за причинно-следствени отношения.  

 Процесуални, алгоритмични, процедурни знания, основни в практическата 
дейност.  

 Технологични знания.  

 Вероятностни знания.  

 Абстрактни знания.  

 Методологически знания. [Пак там] 
 
 
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВИДОВЕТЕ ТЕСТОВЕ СПОРЕД НИВОТО НА УСВОЯВА-

НЕ НА ЗНАНИЕТО НА В.П.БЕСПАЛКО. Това е една от най-широко използваните кла-

сификационни схеми. [19] 
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ТЕСТ ЗА НУЛЕВО НИВО (ЗНАНИЕ-РАЗБИРАНЕ). Такова ниво на усвояване, 

което позволява асоцииране на новата информация и на тази основа отнасяне на вид 
към род при:  

 външно представяне на признаците на понятието (компилация) и  

 външно зададени пооперационни правила за действие (подражание). 
 
 
ТЕСТ НА ПЪРВО НИВО (ЗНАНИЕ-РАЗПОЗНАВАНЕ). Равнище на усвояване, 

което позволява на учащите се при повторно възприемане на информацията да разли-
чат правилното от неправилното й използване. Реализира се чрез задачи за идентифи-
циране, за различаване и класификация на обекти, явления, понятия. 

 
 
ТЕСТ НА ВТОРО НИВО (РЕПРОДУКТИВНО ДЕЙСТВИЕ, ЗНАНИЕ-КОПИЕ). Ни-

во на усвояване, позволяващо да се възпроизвежда и анализира информация, да се 
решават типови задачи върху изучаваните учебни елементи без помощ или подсказва-
не. Тестът се реализира чрез задачи за заместване на думи, изречения, формули или 
друг съществен елемент на текста, чрез конструктивни задачи, чрез типови (стандарт-
ни) задачи. 

 
 
ТЕСТ ЗА ТРЕТО НИВО (ПРОДУКТИВНО ДЕЙСТВИЕ, ЗНАНИЕ-УМЕНИЕ). Ниво 

на усвояване, при което учащият се е способен самостоятелно да възпроизвежда и 
преобразува информацията за анализиране на известни обекти на изучаване и дости-
гане до субективно нова информация и да прилага знанията си в разнообразни, нети-
пични, реални случаи. Тестът се реализира чрез практически задачи в реална жизнена 
обстановка. 

 
 
ТЕСТ НА ЧЕТВЪРТО НИВО (ТВОРЧЕСКО ДЕЙСТВИЕ, ЗНАНИЕ-ТРАНСФЕР). 

Ниво на усвояване на информация, което дава възможност за получаване на обектив-
но нова информация в процеса на анализиране на нови свойства на известни обекти, 
намиране и изследване на нови методи за действие с обектите или откриване на нови 
обекти. Тестът се реализира чрез проблемни задачи, които са различими от учениците, 
реални са и са актуални. Трудност е създаването на еталон за оценка на резултатите 
от теста.  

 
 

13.2.2. ВИДОВЕ ЗАДАЧИ В ТЕСТА 

 
ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ. Тестовите задачи (Item, Test item) са отделни структурни 

компоненти на теста. Те се характеризират с определено ниво на трудност (Difficulty 
level). 

 
 
ВИДОВЕ ЗАДАЧИ В ТЕСТА. Задачите в един тест могат да бъдат от няколко 

вида (Item Type). Тук ще представим накратко по-често срещаните. Изложението е по 
редица източници: 12; 54; 57; 118; 135; 203.  
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ЗАДАЧИ С ДВА ОТГОВОРА. Това са задачи от типа „да-не‖ или „вярно-

невярно‖ (алтернативен, дихотомичен отговор). Те са логически ясни, кратки, прости по 
конструкция. Водят до бързина при тестирането, имат високо ниво на технологичност - 
такъв тест се съставя бързо и също бързо се обработва, като самата обработка не 
изисква квалифициран персонал.  

Такива задачи се включват, когато информацията може да се получи с помощта 
на повече въпроси и когато случайните отговори нямат особено значение за оценката. 
Главната им слабост е именно значителният брой на случайните отговори, които дават 
изследваните, и оттам - ниската им надеждност. 

Въпреки това, този тип задачи има своите привърженици – особено в началото 
на подготовката и при самоконтрола на самостоятелната работа (R.L.Ebel).  

Формулировката на отговорите става като се спазват едно от следните правила:  

 да се използват отрицателната частица "не", отрицаващи предлози и думи;  

 отговорите да са противоположни – полярност; 

 еднородност – да се подбират два отговора, които се отнасят към един род, 
вид или отразяват две основни страни на явлението; 

 кумулация – съдържанието на втория отговор включва в себе си (кумулира) 
съдържанието на първия и съдържа нова информация.  

 
 
ЗАДАЧИ С ТРИ ОТГОВОРА. Това са задачи с тривалентни, несъвместими отго-

вори. Те засягат предимно материал, който може да се изрази количествено и който 
варира под влияние на някакъв фактор. Както при задачите с алтернативен отговор и 
при тези е възможно налучкване на отговора, което може да се компенсира чрез дуб-
летни форми на контрол. 

Формулировката на отговорите става като се следват правилата, изложени по-
горе за задачи с два отговора. Има още един вариант - градуиране. Освен това, може 
да се прилагат и два принципа едновременно в една задача. 

Варианти на отговорите: 

 (1) повече, (2) по-малко, (3) не се изменя;  

 (1) увеличава се, (2) намалява, (3) първо се увеличава, а след това намалява; 

 (1) Вазов, (2) Чинтулов, (3) Славейков (изброяване на имена, формули или 
предмети);  

 (1) сила и време, (2) път и сила, (3) път и време; 

 (1) етюди, ноктюрни, полонези (2) полонези, опери, симфонии (3) симфонии, 
балади, валсове; 

 (1) оси, (2) оси и плоскости, (3) оси, плоскости и точки.  
Особеност на този тип задачи е, че в тях грешните отговори са грешни в различ-

на степен. Затова често отговорите се оценяват с +1, 0 и -1. [4] 
 
 
ЗАДАЧИ ЗА СВОБОДНО КОНСТРУИРАНЕ НА ОТГОВОРА. Тези задачи (Free 

response item) още се наричат и „тип есе‖ добре отразяват особеностите на мисленето, 
предполагат високо ниво на активност, дават възможност за тренировка на писмен или 
устен отговор. Същевременно оценката на самия отговор е субективна, оттам и предс-
тавата за подготовката на ученика е приблизителна. Включват се в теста, когато е не-
обходимо да се провери нивото на креативност на мисленето и когато изследователят 
се интересува от пътя, по който се стига до решението. 
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ЗАДАЧИ ЗА ДОПЪЛВАНЕ, ПРЕДПОЛАГАЩИ ЕДНОЗНАЧНИ ОТГОВОРИ. За-

дачите изискват отговор - дума, буква, цифра, символ. Те изключват субективизма, 
бързо се изпълняват. В теста могат да се включат повече задачи - широк обхват. 

 
 
ЗАДАЧИ ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ. Задачи за потвърждаване на дадена мисъл, идея 

и т.н. По качествата си са твърде близки до задачите с 2 и 3 отговора. 
 
ЗАДАЧИ ЗА СЪОТНАСЯНЕ. Имат вид на две колонки от понятия, като задачата 

е чрез стрелки да се покаже каузалната връзка между понятия от едната и от другата 
колонка. 

 
ЗАДАЧИ С ЧЕРТЕЖ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ. Имат графична форма. Представ-

ляват чертежи, в които трябва да бъде посочен липсващ (излишен) елемент, да се но-
мерират части, да се открие грешка, да се означат елементи с думи и т.н. 

 
 
ЗАДАЧИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ГРАФИКИ, РИСУНКИ, СХЕМИ, ТАБЛИЦИ. Таб-

лично представен структуриран отговор. 
 
 
ЗАДАЧИ С ИЗБОР НА ЕДИН ВЕРЕН ОТГОВОР ПРИ ДАДЕНИ НЯКОЛКО ОТ-

ГОВОРИ. Включват няколко отговора, като само един от тях е правилен, а останалите 

отразяват типични грешки, допускани при решаването на задачата. От изследваните се 
иска да изберат само един отговор от посочените. Съставянето на такива задачи е 
доста трудно, а в някои случаи - невъзможно. 

Трудността е във формулирането на дистракторите – да са неправилни, но 
правдоподобни. [Пак там] 

 
 
ЗАДАЧИ С НЯКОЛКО ВЕРНИ ОТГОВОРА. Наричат се още задачи с множест-

вен избор (Multiple-choice item). Всеки от отговорите има коефициент на истинност и 
общата оценка отчита пълнотата на отговора. Например ако 3 от предложените 5 отго-
вора са правилните, за напълно верен се счита само отговор, който посочва само тях. 
Наличието на повече от предвидените отговори се отчита като грешка, за да се избег-
не некоректността чрез задраскването на всичките отговори.  

 
 
ЗАДАЧИ ОТ ПРОЦЕСУАЛЕН ИЛИ АЛГОРИТМИЧЕН ТИП. Задачата предполага 

списък от събития или предмети. От изследвания се иска да ги подреди според хроно-
логията или логическия им ред. 

 
ДРУГИ ВИДОВЕ. В специализираната литература се описват и други видове за-

дачи, но те са с по-ограничено приложение и с по-комплицирано конструиране:  

 Задачи за тълкуване 

 Задачи за асоциация 

 Задачи за преформиране и преобразуване 

 Задачи за анализ и корекция 
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13.2.3. КОНСТРУИРАНЕ НА ТЕСТА 

 
ЕТАПИ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ДИДАКТИЧЕСКИЯ ТЕСТ: 

(1). Дефиниране на измервания конструкт и съставяне на концепция за теста.  
(2). Разработване на първична система от въпроси и задачи.  
(3). Анализ на качествата на айтемите от първичната система.  
(4). Изпробване и евентуална ревизия. Изследване на качествата на теста. Дос-

тигане до окончателния вариант на теста. 
(5). Еталонаж (нормиране) на теста.  
(6). Стандартизация на теста.  
(7). Разработване на инструкция за използване на теста.  
(8). Разработване на паралелни форми на теста.  
(9). Адаптация на теста 
 
ДЕФИНИРАНЕ НА ИЗМЕРВАНИЯ КОНСТРУКТ И СЪСТАВЯНЕ НА КОНЦЕП-

ЦИЯ ЗА ТЕСТА. Целта на дидактическия тест зависи от неговия вид и най-вече от то-

ва, дали е насочена към средната норма, или към целта на учебната програма. Тя за-
виси и от целите на учебния предмет, темата, урока, подредени в таксономия на опе-
рационализираните цели. Резултат от определянето на целта е ограничаването на 
обема на теста. За това се дават следните препоръки: 

 Обемът да не е нито много голям, нито много малък. За оптимален се счита 
обхватът учебно съдържание от 1-2 теми или раздел на учебната програма 
до материала от една учебна година. 

 Необходимо е да се направи подбор на основното, главното - общи законо-
мерности, принципи, начини на работа. 

 Обемът на теста зависи и от функциите му по отношение на проверката и 
оценката на знанията - дали е за текуща оценка, за предварителна или за 
заключителна оценка. [24] 

 Обемът на теста зависи и от отношението му към изследователския процес и 
от мястото му в него (в кой етап на изследването се прилага, като основен 
или като допълнителен метод). 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕСТА. С това понятие са означава отражението на съдър-

жанието на образованието в системата от тестови задачи. Проверяемите знания от 
своя страна са тази част от учебното съдържание, усвояването на което е задължи-
телно – нормативни знания и умения, регламентирани с държавни стандарти.  

Критерии за отбор на съдържанието на теста (В.С.Аванесов):  
1. Съответствие на целите на тестирането.  
2. Значимост на проверяваните знания в общата система от знания.  
3. Взаимовръзка на съдържание и форма.  
4. Съдържателна правилност на тестовите задачи.  
5. Репрезентативност на съдържанието на учебната дисциплина в съдържание-

то на теста.  
6. Съответствие на съдържанието на теста на съвременното ниво на науката.  
7. Комплексност и балансираност на съдържанието на теста.  
8. Системност на съдържанието.  
9. Вариативност на съдържанието.  
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10. Съответствие на нивото на трудност на съдържанието и целите на тестира-
нето. [4] 

 
ЛОГИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕСТА. Освен педаго-

гически, към съдържанието на теста се отправят и логически изисквания.  
1. Определеност на съдържанието. Във всяка задача предварително се опре-

деля еднозначният отговор и вариантите на пълнотата му.  
2. Непротиворечивост на съдържанието. Относно една и съща мисъл не 

трябва да възникват едновременно утвърждаващи я и отричащи я съждения. 
3. Обоснованост на съдържанието. Наличие на доказателства и аргументи за 

истинност и правилност на всяка задача. 
4. Автологичност на текстовете в теста. В теста думите се използват само 

в прякото им, непосредствено значение, в теста се съдържат само точни термини и 
никога - метафори,  излишни думи и знаци, повторения, непонятни, рядко употребяеми, 
неизвестни за учениците думи и символи, чужди думи, затрудняващи възприемането 
на смисъла. Оптималното количество думи в задачата е 5-9  [Пак там]. 

 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИ. Критерият (Criterion) е характеристика на инди-

вида, която предсказва тестът, измервана чрез него. Още може да се определи с тер-
мините „признак‖ или „симптом‖. 

Значението на критерия (Criterion measure) е понятие и измерение, което се 
използва за доказване на критериалната валидност. Това може да е средния успех на 
ученика през годината или през курса на обучение.  

 
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЪРВИЧНА СИСТЕМА (БАНКА) ОТ ВЪПРОСИ И ЗАДА-

ЧИ. Всеки тест се състои от тестови единици (айтеми), чийто брой е от 1-2 до 20-30 в 

зависимост от вида на теста и предназначението му. Тестовите единици имат формата 
на въпроси и задачи. 

При съставянето на теста се генерира банка от задачи (Pool of items) с подхо-
дящо разпределение на тези задачи по ниво на трудност (target distribution of items' 
difficulty). 

 
ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ФОРМУЛИРОВКАТА НА ЗАДАЧИТЕ И ОТГОВОРИ-

ТЕ. При подготовката на теста е необходимо авторите да се придържат към някои ос-

новни правила: 

 Не трябва да се включват отговори, неправилността на които в момента на 
тестирането не може да бъде обоснована от учениците. 

 Неправилните отговори трябва да бъдат конструирани но основата на типич-
ните грешки и трябва да бъдат правдоподобни. 

 Правилните отговори трябва да се разполагат сред неправилните в случаен 
ред. 

 Въпросите не трябва да повтарят формулировките на учебника. 

 Отговорите на едни въпроси не трябва да подсказват отговорите на другите. 

 Въпросите не трябва да съдържат „клопки‖. [2] 
 
ПИЛОТНО ТЕСТИРАНЕ. Задачите от първоначалния вариант на теста се изп-

робват – пробно, пилотно тестиране (Pilot testing) в малка група, като тестирането се 
съпровожда с наблюдение на поведението им и с интервю. Обикновено съдържа 2-3 
пъти повече задачи. Например, при разработката на известния американски тест SAT, 
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1326 задачи, включени в три версии на теста, са били избрани от 2 565 задачи, използ-
вани в пилотните тестове. 

 
АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВАТА НА АЙТЕМИТЕ. В първия си вариант тестът предс-

тавлява набор от задачи с неопределени качества. Те се подлагат на проверка, след 
която в окончателния вариант на теста остават само тези айтеми, които отговарят на 
определени условия. Преди да разгледаме самите условия, ще споменем два важни 
момента: проверката трябва да стане в репрезентативна извадка и броят на задачите 
в първия вариант на теста трябва да е по-голям от предвидения, защото някои от тях 
непременно ще отпаднат като неудовлетворяващи изискванията. Анализът на айтеми-
те става по три показателя - на трудността, на чувствителността, на дистракторите. 

 
АНАЛИЗ НА ТРУДНОСТТА НА ЗАДАЧАТА. Извършва се, като за всяка задача 

се изчислява индекс на трудност (Difficulty level, Item difficulty, difficulty value, Item 
difficulty index) с различна формула според вида на задачата. [4; 24; 207] 

Има разлика между трудност и сложност на задачата. Сложността зависи от 
учебния материал и формата на задачата, а трудността зависи от предварителната 
подготовка и интелектуалните възможности на учениците.  

Общо формулите показват процента на правилно решилите задачата. Той тряб-
ва да е 15-85%. От теста отпадат задачите с трудност под 15 (много трудни) и над 85 
(много лесни).  

При много ниска трудност на теста се получава т.нар. „ефект на тавана‖ (ceiling 
effect) - над едно определено ниво (таван) тестът не е способен да даде диференцира-
на оценка. 

 
АНАЛИЗ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА (СЕЛЕКТИВНОСТ, ДИФЕРЕНЦИРАЩА 

СИЛА, ДИАГНОСТИЧНА СИЛА). Цели да провери способността на задачата да опре-

деля еднозначно степента на подготовката. Най-често за тази цел се използва полу-
междуквартилният размах, изчисляван за всяка задача с нормална трудност. 

Използва се и индекс на Инграм. За целта всички тестирани по резултатите от 
целия тест се делят на 3 групи - силни, средни и слаби, като първата и последната гру-
па (всъщност първи и трети квартил) имат еднакъв брой членове. Индексът се изчис-
лява по формулата: 

Във формулата Ru/Rl е количеството правилни отговори в 
силната (слабата) група [100]. Индексът заема стойности от +1 до 
-1, като се изисква в окончателния вариант на теста да останат за-
дачи с индекс DP > +0,4. 

 
АНАЛИЗ НА ДИСТРАКТОРИТЕ. Неправилният, но правдоподобен отговор в 

американската тестология се нарича дистрактор (от англ. tо distract - отвличам). В Анг-
лия вместо това се използва думата foil - правя да изпъкне (нещо) чрез контраст, служа 

за фон.  
Качествата на дистракторите е критерий за диагностична сила. Колкото по-

добре са подбрани, толкова по-качествена е задачата. Майсторството на автора на 
теста се проявява най-вече в конструирането на дистракторите.  

Привлекателността на всеки отговор се проверява емпирично.  
  
ИЗПРОБВАНЕ И ЕВЕНТУАЛНА РЕВИЗИЯ. Изследване на качествата на теста. 

Окончателният вариант на теста се анализира за обективност, надеждност и валид-
ност. Това става по общата схема, която вече посочихме, с приложението на различни 
методи и с богато статистическо осигуряване. 

 
N

RR
DP lu 

2
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НОРМИРАНЕ НА ТЕСТА. Съставна част от процедурата на стандартизация. 

Представлява система за оформяне на оценките. Най-често се използва  нормалното 
разпределение в качеството на еталон (оттам и еталонаж).  

Тестовата норма (test norm) показва типичните или средни показатели за успе-
ваемост, установена при тестирането, представителни за цялата популация. Нормата 
(Norm) се използва в качеството на стандарт. Нормативното разпределение е разпре-
деление на тестираните по оценки. 

Нормирането се провежда в т.н. нормативна група (norm group). 
 
 
ПРИРАВНЯВАНЕ НА ТЕСТА. Тестовете се приравняват, когато съществуват 

различни форми на теста или когато системата за оценяване е различна от институци-
оналната (у нас от 2 до 6). Приравняването е привеждане към обща скала. 

Методи на приравняване: 

 Тестиране на еквивалентни групи с различни форми на теста; анализ - равни-
те оценки да имат равни процентилни рангове. 

 Всички изследвани изпълнявате всички форми на теста и аналогичен анализ. 

 Общ тест или части от теста  с всички изследвани – „свързващ тест‖.   

 Статистически модели на тестови оценки – „теория задача-отговор‖. 
Съществуват таблици за преход към 5-бална система (2-6), разработени за три 

нива на трудност на теста - процентите на верните отговори за определена оценка и за 
различна трудност на теста. [21,209] 

 

трудност 2 3 4 5 6 

труден до 20% 21-35% 36-50% 51-65% 66-100% 

среден до  25% 26-45% 46-60% 61-80% 81-1005 

лек до 35% 36-55% 56-70% 71-90% 91-100% 

 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ТЕСТА. Значението на стандартизацията за теста е 

много голямо, тъй като по този начин фактически се определя областта на приложени-
ето му. 

Стандартизация означава унифицирани процедури за провеждането на теста и 
оценката на изследваните. Заключителен момент от стандартизацията е разработката 
на норми за теста.  

Качеството на стандартизацията зависи от инструкцията на теста, от изисквани-
ята за квалификация на изследователя, достатъчна за приложение и оценка на резул-
татите.  

Първоначалният индивидуален бал (Individual test scores, individual's score), из-
числен с помощта на ключа, не е показател, който може да служи за интерпретация. 
Той се нарича в тестологията „суров тестов бал” (Absolute score, Raw score). Той 
трябва да се стандартизира и да се ревалоризира в тестов бал (Test score) - оконча-
телен бал, получен от индивида и изразен в стандартни единици. 

Стандартизацията зависи от вида на теста – нормативен или критериален. При 
нормативните тестове целта е да се види положението на всеки отделен случай в 
сравнение с групата, за която е съставена нормата. При критериалните тестове се 
определят критериални норми, които зависят не от статистическите показатели на гру-
пата, а са предварително формулирани с еталона (стандарта). На базата на стандарта 
предварително се определят особени реперни точки, които съответстват на определе-
но ниво на ефективност на тестваната дейност. Те се наричат критериален бал, кри-
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тически, граничен бал, (Cut score). Ако полученият бал е по-голям от критериалния, се 
взема едно решение, ако е по-малък - друго. Оценява се не степента на отклонение на 
бала от центъра на скалата, а достигането или не на някакво определено критическо 
ниво на скалата. 

Всяко заключение при използването на статистически тестови норми е относи-
телно. Те зависят от извадката, с която е направена стандартизацията на теста – в 
този смисъл се говори за репрезентативност на тестовите норми. 

 
 
РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕСТА. Към теста се 

прилагат методически указания относно следното: 

 Кога, при какви случаи, как да се използва, в каква последователност, колко 
може да продължи работата с теста. 

 Варианти - за работа в клас и самостоятелно вкъщи, като изследователска 
методика. 

 Указания за учителя (изследователя) и за учениците. 

 Указания за оформянето на оценките.  
 
 
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ТЕСТА. Разработват се, 

като се имат предвид някои правила: 

 Разясняване на методиката на тестирането пред учениците, особено това, 
как се получава оценката. 

 Точни инструкции за всички - тестиращи и тестирани. 

 Ясно формулирани въпроси и задачи. 

 Основата на теста е достатъчно добре усвоен и затвърден учебен материал. 

 Осигуряване на коректно изпълнение на теста от всички. 

 Осъществяване на разбор на резултатите от теста с учениците. 

 Окончателност на поставената оценка. 

 Стремеж към обективност и безпристрастност, като при  наличие на някакви 
съмнения въпросът се решава в полза на ученика.  

 
 
РАЗРАБОТВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТЕСТА. Алтернативната 

форма (Alternate forms of a test) е общ термин, използван за обозначаване на всяка от 
трите категории: паралелни форми (parallel forms), еквивалентни форми и сравними 
форми. Това са все варианти, близки до основната форма по надеждност, валидност и 
обективност. Те съдържат други задачи, които измерват същите характеристики. Целта 
е да замести основната форма, ако е необходимо ретестиране в скоро време.  

  
 
АДАПТАЦИЯ НА ТЕСТА. Представлява комплекс от мероприятия, обезпечава-

щи адекватността на теста в нови условия. Прилага се най-често при заимстване на 
чуждестранни методики. Включва анализ на изходните теоретични положения на авто-
рите на теста, превод, проверка на валидността и надеждността и стандартизация в 
новите условия. 
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13.2.4. РАБОТА НА УЧЕНИКА С ТЕСТА  

 
ПРЕДИ ТЕСТА. Най-важното е организацията, планирането и управлението на 

времето, с което човек разполага. Подготовката трябва да започне още в клас, в ежед-
невните уроци.  Да се води последователна ритмична подготовка. Да се степенува ин-
формацията по важност. Трудните пасажи да се прочитат неколкократно. При необхо-
димост да се търси помощ веднага от учителя, родители и др. лица. Да се търси 
алтернативен източник, който може да е по-лесен за възприемане. [181] 

 
НЕПОСРЕДСТВЕНА ПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТА. Подготовката трябва да се пла-

нира отрано. Тя трябва да започне с предмета, по който ученикът среща най-много 
трудности. На ден не бива да се чете повече от 3-5 часа, с почивки, за да се избегне 
преумората.  

Да се ползват инструментални помощни средства: сигнални картички, схеми на 
текста, резюмета, за да се подпомогне запомнянето и да се кондензира информацията 
(до идеи, формули, концепции, факти). Тези материали да се ползват при свободно 
време. Много полезно средство е и учебният чеклист, съдържащ списък на всичко нуж-
но за изпита - кое да се прочете, проблемите, които трябва да се решат, навиците, кои-
то трябва да се овладеят, главните идеи, теории, дефиниции, формули. В края да се 
задраскват пунктовете, които са реализирани. 

Полезна форма е груповата подготовка, от 3-6 ученика, обединени от цели и 

ресурси. Започва се с еднократни сбирки и ако работата потръгне, се преминава към 
регулярни срещи. Всяка среща трябва да се планира - време, теми, предварителна 
подготовка (може да е еднаква или различна за всеки), дискусии, подготовка за теста. 

 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕСТА. Трябва да се прочете внимателно инструкцията. 

Следва цялостно прочитане за да се получи представа за теста (брой въпроси, относи-
телно време за решаване). Ако е разрешено, в полето на въпросите може да се нанесе 
дума, формула, име и др. за подсещане.  

Темпът за решаване е индивидуален. Върви се от общото към специфичното. 
Дават се някои важни технически съвети [181; 192]:  

 Отговорът на някои въпроси трябва да се базира на конкретен текст, а не на 
паметта. Честа грешка е, че учениците отговарят на въпроси без да имат тек-
ста пред себе си, само по памет. В такива случаи знанието е съмнително - 
много е забравено, често впечатленията са от преразкази, а не от оригинали-
те (най-често от филми), от възприятия в твърде ранна възраст и т.н. Учите-
лят може да научи децата да подчертават тези части от текста.  

 В някои случаи отговорът трябва да се основава на собствения жизнен опит. 
Детето не винаги може да разбере това веднага. Учителят може да го подпо-
могне с подсещащи въпроси от рода на: „Къде съм срещал това?", „Какво е 
свързано с тази дума?" и пр.  

 Много проблеми при отговорите произтичат от недоброто прочитане на въп-
росите. Причина може да е неумението да се чете (при по-малки ученици и 
по-слабо владеещи езика), както и неправилната формулировка на въпроси-
те. 

 Изборът на отговор често се прави спонтанно - първият, който се асоциира с 
нещо в текста. Детето трябва да се научи да не бърза, да осъзнае добре въп-
роса, да го перифразира, да каже какво се изисква като отговор и чак след 
това да търси сред възможните отговори верните. 



 
 

276 
 

 Учениците трябва да се стимулират към рисково поведение. Има случаи, в 
които няма сигурност в отговора. Трябва да се изчисли най-вероятният отго-
вор, вместо да не се отговори изобщо на въпроса.  

 Учениците трябва да се научат да проверяват отговорите си. За тази цел те 
трябва да отбелязват на лист хартия тези въпроси, с които са се чувствали 
неуверени и повторно да се върнат към тях. Препоръчва се преди проверката 
да се направи малка разсейваща пауза - тоалетна, освежаване, напитка и пр. 

 Да не се създава истерична напрегнатост около теста. Учениците знаят, че 
изпълнението на теста е важно за тях и всяко действие или израз на учителя 
в това направление може да усложни допълнително обстановката. При не-
възможност за отговор веднага, се прескача въпроса и се върви напред. Въз-
можно е подсещащата дума да се съдържа в друга задача. Следва връщане 
към нерешените задачи.  

 Да се отговори на въпроса устно, преди да се търси верният отговор сред 
възможните. 

 Ако отговорът изисква довършване на започнато изречение, да се избират 
само граматически правилни варианти. 

 Ако отговорът покрива широка област (5, 76, 87, 109, 500), верният отговор 
най-често е по средата. 

 Много важни са ключовите думи в текста на въпросите като: болшинство, по-
някога,  рядко, често и пр. особено абсолютните класификатори от рода на 
всички и никой, винаги и никога.  

 Ако тестът допуска използването на помощни материали (текстове, формули 
и др.), те трябва да се приготвят навреме и в най-удобния вид. Най-трудни са 
тестовете върху дадена книга (т.н. open-book tests). Те трудно може да се 
попълнят успешно без предварително подготвени схеми, съдържание, конс-
пекти и пр. 

 При задачите за допълване (Short answer/fill-in-the-blank) изискващи опреде-
ления или описания  (няколко думи или 1-2 изречения) е важна точността на 
изразите. Тя трябва да се тренира. 

 При въпросите тип есе, е важно да се определи насоката на въпроса - обяс-
нение или сравнение. Нарушението на този принцип води до грешки в отго-
ворите. Характерни думи от този род са: сравнение, контраст, критика, опре-
деление, описание, обсъждане, дискусия, оценка, проверка, обяснение, 
илюстрация, интерпретация, очертаване, доказване, указване, сумиране. 
Есето се планира (схема). Това го прави по-читаемо; дава гаранция, че няма 
да се пропусне нещо важно и ако не бъде завършено по някаква причина, 
схемата обикновено получава поощрение. При писане се оставя пространст-
во между пунктовете, така, че в последствие да се допълни при възможност. 
Препоръчва се първо да се формулира основният отговор, а след това да се 
аргументира и подкрепи с факти, данни, идеи.  
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14.3. КАЧЕСТВА НА ДИДАКТИЧЕСКИЯ ТЕСТ 

 
СТАНДАРТИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ТЕСТИРАНЕ. Към дидактическия тест се 

отправят и други изисквания, които са критерий за неговото качество [24; 76; 257].  
Основните девет стандарти за педагогическо тестиране са дефинирани в доку-

ментите на Американската асоциация по педагогически изследвания (AERA) и Амери-
канската психологическа асоциация (APA) и Националния съвет на САЩ по измерва-
ния в образованието (NCME). [193; 226; 243; 244]  

Много от необходимите общи изисквания към изследователските методи: обек-
тивност, надеждност и валидност бяха вече изложени. Тук ще се спомене само харак-
терното за тестовете.  

 
ОБХВАТ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕСТА. В теста трябва ясно да е посочено от из-

дателя (автора) предназначението и обхвата. Трябва да е посочено и за кого не е 
предназначен тестът (ако има такова изрично изискване). Предназначението на теста 
не зависи от Вашите намерения. Едното и другото се сравняват по-късно. [Ib.] 

 
НАЧИН НА ВАЛИДИЗАЦИЯ И НОРМИРАНЕ. В теста трябва да се посочи кога и 

как е извършена валидизацията и нормирането.  
Извадките, на базата на които е извършена валидизацията и нормирането на 

теста трябва да са достатъчно представителни. Те трябва да бъдат посочени, за да се 
прецени възможността за приложение на теста за определената цел. 

Елементите в извадката трябва да съответстват на спецификата на групата, за 
която е предназначен тестът (възраст, опит, социални характеристики). [Ib.] 

 
УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕСТА. За да се управлява (test administration) оптимално, 

тестът трябва да има подробни, точни и ясни инструкции, очертаващи недвусмислено 
процедурата. Трябва да са дефинирани ситуациите на приложение, последователност 
на работата, условията, при които се получават данните, времевите граници, матери-
алното обезпечение, обслужващият хардуер и софтуер, изискванията - място на про-
веждане, време от деня и пр. [Ib.] 

 
ОТЧЕТ НА ТЕСТА. Тестът подлежи на отчет (test reporting). Тестът трябва да 

съдържа методи за обобщено представяне на резултатите и оценките, като дава въз-
можност за разумно обосноваване. Този отчет трябва да е достъпен за потребителите 
и удобен за интерпретация и използване. [Ib.] 

 
КУЛТУРНА НЕУТРАЛНОСТ. Тестът не трябва да оскърбява или засяга хората 

по отношение на пол, език, етнически произход, цвят на кожата, географски регион или 
други показатели. Трябва да се провери документацията, за да се минимизира влияни-
ето на културните показатели в индивидуалните оценки. За тази цел се прави изслед-
ване от различни по демографски характеристики хора, които оценяват айтемите за 
оскърбителност и културна зависимост. [Ib.] 

 
ИКОНОМИЧНОСТ.  Тестът трябва да е икономичен по отношение на ресурси.  

 Пари и материали, необходими за размножаване на един тест.  

 Разход на време при провеждане на теста. Времето за изпълнение на теста 
не трябва да надвишава 1-1,5 часа. При малките ученици – много по-кратко. 
Времето за оценяване на резултатите зависи от формата на задачите и сте-
пента на компютъризация на тестирането. 
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ДОСТЪПНА ТРУДОЕМКОСТ. Определя се от броя на операциите, които трябва 

да се извършат, за да се реши правилно всяка задача. В това отношение задачите се 
делят на три групи:  

 Първа група - до 3 операции,  

 Втора група - от 3 до 10 операции,  

 Трета група - над 10 операции. 
 
ОБЕКТИВНОСТ. Както вече се знае, това е критерий за независимостта на про-

цеса и резултата от тестирането от изследователя (константност).  Осигурява се чрез 
стандартизация на процедурата и интерпретацията. 

 
НАДЕЖДНОСТ. Тестът трябва да е достатъчно надежден, за да позволи оценка 

на индивидуалните особености на изследваните лица.  
Надеждността (reliability) се определя от отстраняването на различни източници 

на грешки при измерването: умора, нервност, внушение, грешка при отговорите, неп-
равилно разбиране на инструкциите. Различните типове надеждност се обединяват в 
общ коефициент на надеждност (Inter-rater reliability coefficient).  

При алтернативни форми на теста коефициентите на надеждност трябва да да-
ват възможност за  ранжиране.  

Техниките за установяване на надеждността трябва да са разнообразни. Да се 
използват надеждни статистически методи. Да се проверява надеждността при раз-
лични групи. [Ib.] 

За да е надежден, тестът трябва: 

 Да дава устойчиви, възпроизводими резултати. 

 Да е еднозначен – да измерва именно това и само това, за което е предназ-
начен. 

 Да е точен и чувствителен – да реагира и на най-малките изменения на изс-
ледваното свойство. 

 
ПРЕДСКАЗВАЩА ВАЛИДНОСТ. Тестът трябва да предсказва приемливо учеб-

ните възможности и достижения. Той трябва да дава ясно емпирично потвърждение 
или не на съответната хипотеза. 

В качеството на критерий се използват други тестове, сортиране, ранжиране, 
оценки на учителя, като всеки от тях има предимства и недостатъци. Прилагат се рег-
ресионен и корелационен анализ. Оценката се прави на необходимото равнище на 
вероятност. [Ib.] 

 
СЪДЪРЖАТЕЛНА ВАЛИДНОСТ. Съдържателната валидност отразява степен-

та, в която въпросите на теста измерват знанията и уменията в дадена област. Това се 
прави чрез анализ на плана и процедурите, използвани при конструирането на теста. 
Самите знания и умения трябва да са дефинирани точно. Преценява се доколко отго-
варят едно на друго. [Ib.] 

 
КОНСТРУКТНА ВАЛИДНОСТ. Конструктната валидност на теста измерва сте-

пента, в която тестът измерва признак, производен от задачата, която е била създаде-
на за да обясни определено поведение. Добрият тест действа като едно единно цяло, 
т.е. теорията (конструктът) съответства на практиката (емпирични данни). Концептуал-
ната рамка на теста трябва да е строго определена.  
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Конструктната валидност се измерва по много начини, но основният е вътреш-
ната съгласуваност на айтемите (връзка, множествена корелация).  [Ib.] 

 
ДОСТОЙНСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ТЕСТА. Тестът не е идеален метод за 

оценяване и изследване. Той си има своите силни страни и принципни слабости.  
 
ПОЛОЖИТЕЛНИ КАЧЕСТВА НА ТЕСТА. Дидактическият тест притежава реди-

ца положителни качества:  

 Надеждност, обективност, валидност на оценката.  

 Оптимална трудност.  

 Изключителна гъвкавост при достигане на тесни контролни и изследователс-
ки цели.  

 Оперативност и икономичност отношение на време и средства.  

 Количествен диференциран характер на оценката, точни критерии, еталони, 
норми на оценка; удобство за статистическа обработка на резултатите. 

 Стандартизация на условията и резултатите, относителна независимост от 
квалификацията на ползвателя (изпълнителя), единни изисквания, възмож-
ност за сравнение.  

 Съпоставимост на информацията, получена от различни изследователи и при 
различни изследвани. 

 Справедливост, защитеност от случайности в оценяването и субективизма на 
екзаменатора, значителен възпитателен ефект. 

 Възможност за компютризация,  
 
СЛАБОСТИ НА ТЕСТА. Наред с това тестовете имат и някои слаби страни:  

 Съкращаването на времето за изпитване увеличава времето за подготовка и 
създаване на теста, а освен това съществува възможност за злоупотреба с 
него. [10]   

 Информацията за положението на ученика не сочи причините за това. 
[21,376] 

 Диагностичната им възможност намалява с усложняването на теста. Колкото 
с по-високо ниво е, толкова е по-ненадежден тестът.   

 Тестът е разработен на основата на определено учебно съдържание и има 
като теоретична база  определен модел на личността. Те не винаги са прием-
ливи за изследователя, а и с течение на времето се променят. Затова и тес-
тът е ограничен в своята надеждност и валидност от времето, мястото, теори-
ята. По тази причина прилагането на готови тестове (особено от други стра-
ни) трябва да става внимателно и след критичен разбор. 

 Опасност от „слепи‖ (автоматични) грешки: неразбиране на инструкцията и 
неправилни отговори, неправилно приложение на ключа от изследователите 
и пр. 

 Опасност от профанация и елементарно невежество. Те са „детските болес-
ти‖ на тестирането. 

 Стандартизацията на тестовата ситуация създава условия за неизявяване на 
уникалната индивидуалност на нестандартния човек. Затова от доста години 
в САЩ големи маси учители ги отричат за сметка на методи за оценяване, 
които подчертават индивидуалността. 

 Репродуктивност - тестовете подтикват към механично заучаване на отговора 
и към стандартно приложение на готови знания. Те са „стандартизираща и 
обезличаваща форма на контрол‖.  
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 Суха атмосфера, бездушност и формализиран характер на процедурата, 
усещане за безразличие от страна на изследователя. Напрежение и тревож-
ност. 
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15. КОНТЕНТ-АНАЛИЗ  

 

15.1. ТЕОРЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОНТЕНТ-АНАЛИЗА. С термина „контент-анализ‖ 

(content analysis) се означава метод за качествено-количествен анализ на съдържани-
ето на документите с цел откриване или измерване на социални факти и тенденции, 
отразени в тези документи. [148,57-60; 213]  Той е интердисциплинарен метод на соци-
алните науки, прилаган с цел да се разбере по-добре не само съдържанието на текста, 
но и социалната позиция на автора му, неговите ценностни ориентации, идейно-поли-
тическата му насоченост като комуникатор и възприемането му от реципиента. [213]  
Афористично казано, контент-анализът е „научно обосноваване на изкуството да се че-
те между редовете‖ [61,145].  

 
ИСТОРИЯ НА МЕТОДА. Първите опити за създаване на подобни методики са 

от началото на ХХ век - в САЩ, СССР и други страни, но това не е контент-анализ в 
строгия смисъл на думата. Методът е обоснован през 30-те години от на ХХ век Х.Ла-
суел.  

През 50-те години на ХХ век активно работят в тази област Каплан, Янис Б.Бе-
релсон, който издава през 1952 г. основната книга – „Контент-анализът в комуникаци-
онните изследвания‖. През 1959 г. Чарлз Осгуд създава методиката на свързаните 
символи, доразвита през 60-70-те години на ХХ век от Оле Холсти [213].  

 
ОСНОВНА ИДЕЯ. Главната цел на контент-анализа е последователното, систе-

матично и надеждно фиксиране на единиците на изследваното съдържание и кванти-
фикацията на получените данни - в текста на анализираните документи се отделят 
ключови понятия, стереотипи, стандартни фрази и се приемат за единици на текста. 
Смисловото съдържание на текста може да се анализира чрез количествено съпоста-
вяне на основата на съпоставянето на отношенията на различните елементи на текста 
един към друг и към целия обем информация. [61; 101]  

 
КОМУНИКАЦИЯТА – ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА НА КОНТЕНТ-АНАЛИЗА. В осно-

вата на контент-анализа като метод стои понятието комуникация, тъй като чрез него се 
изследват самият комуникативен процес и продуктите му. Комуникацията се определя 
като връзка, съобщение, общуване между две и повече лица, социални групи и т.н. в 
процеса на дейността им, при което се предават и приемат определени сигнали; фор-
ма на дейност, която прави възможно общуването и разбирането между хората. 

 
СХЕМИ НА КОМУНИКАЦИЯТА. В литературата се срещат няколко схеми на ко-

муникацията, най-пригодни за контент-анализ от които са на:  

 Р.Якобсон: Адресант → Адресат → Контакт →  Съобщение →  Код →  Кон-
текст.  

 К.Шенън: Източник на информация и предавател → Местоназначение на ин-
формацията и приемник →  Канал за свръзка → Източник на шум.  

 О.Холсти: Кой предава? → Защо предава? →  Как предава? →  Какво преда-
ва? →  С какъв ефект предава? →  На кого предава?  
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ВИДОВЕ КОМУНИКАЦИЯ. Комуникацията бива няколко вида: междуличностна, 

масова, вътреличностна (интрасубектна), групова, специална (между специалисти), ес-
тетическа (чрез произведенията на изкуството). [101]  

 
ФУНКЦИИ НА КОМУНИКАЦИЯТА. Тя реализира две основни функции:  

 експресивна - да отразява вътрешното състояние на субекта - и  

 инструментална - да отразява най-близките му намерения и цели. [61]  
 
СЪОБЩЕНИЕТО В СТРУКТУРАТА НА КОМУНИКАЦИЯТА. Основата на кон-

тент-анализа е съобщението като модел на комуникационната система в отношение с 

другите елементи. [213]   
 
ВИДОВЕ КОНТЕНТ-АНАЛИЗ. Методологическите подходи към анализа на текс-

тове са много. Те се различават основно по степента на формализация на аналитични-
те процедури. Обособени са няколко вида анализ 

  Неформализиран, качествен (традиционен). 

 Формализиран (количествен) контент-анализ.  

 Съдържателен контент-анализ (substantive content analysis) – анализ, пос-

тавящ акцент на съдържанието на комуникацията.  

 Структурен контент-анализ (structural content analysis) – анализ, акценти-

ращ на формата на комуникацията.  

 Логически анализ: информативно–целеви анализ на текста, целящ да разк-

рие комуникативните интенции на автора (читателя) и адекватността на ко-
муникативното взаимодействие.  

 Дискурс-анализ.  

 Конверсационен анализ.  
 
КАТЕГОРИИ (НАПРАВЛЕНИЯ) НА КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ПО Я.БЕРЕЛСОН. Те 

са следните [199,203]: 

 Анализ на това, което съществува само в текста като такъв (характерис-

тиките на съдържанието на комуникацията): състав на съобщението, форма 
на съобщението. (език, структура, жанр, ритъм, тон и т.н.). 

 Анализ на особеностите на автора и причините (повода) за съобщението. 

Разкриване на това, което е съществувало преди текста и което по един или 
друг начин е получило отражение в него (текстът като индикатор за изучава-
ния обект - за обкръжаващата действителност, автора, адресата). 

 Анализ на ефекта от съобщението върху адресатите. Разкриване на това, 

което ще бъде след възприемането на текста от адресата (оценка на ефекта 
от въздействието).  

 
КЛАСИФИКАЦИЯ НА Р. МЕРТЪН. Мертън прави следната класификация на 

видовете контент-анализ:  

 Преброяване на символите.  

 Класификация на символите, характеризиращи отношението на автора на 
текста към  предмета на описание.  

 Анализ по елементи (части) на съобщенията – определяне на приоритетите 
на комуникатора. 
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 Анализ на съвкупния информационен ефект от съобщенията по честота на 
появяване и по обем на отделните тематични части в информационните съ-
общения,  

 Структурен анализ: съотношение на различни теми, нагласи, оценки, идеи в 
пропагандата на някаква идея или цел.  

 Анализ на продължителни и комплексни пропагандни кампании: взаимоотно-
шение на различните пропагандни средства и различните видове съобщения, 
техните  съотношения във времето, последователност, честота, обем. [168] 

 
НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ПО О.ХОЛСТИ. Таблицата е обобще-

ние на идеите на О.Холсти [213]:  
 

ЦЕЛ 
РАЗДЕЛ ОТ 

СЕМИОТИКАТА 
ВЪПРОС 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ 
ПРОБЛЕМ 

Описание на 
характеристиките 
на комуникацията 

Семантика 
(знак/референт) 

синтактика 
(знак/знак) 

Какво? 

Описание на тенденции в 
съдържанието на 

комуникацията, съотнасяне на 
известни характеристики на 

източниците със съобщенията, 
съпоставяне на съдържанието 

със стандартите 

Как? 
Анализ на техниката на 

убеждение, анализ на стила 

На кого? 

Съотнасяне на известните 
характеристики на аудиторията 
със съобщенията, описание на 

моделите на комуникация. 

Изводи за 
причините на 

комуникацията 

Прагматика 
(предавател/знак) 

Защо? 
Анализ на психологическите и 

културни характеристики на 
индивидите. 

Изводи за ефекта 
от комуникацията  

Прагматика 
(знак/получател) 

С какъв 
ефект? 

Анализ на потока на 
информацията, оценка на 

отговорите на комуникацията. 

 
ДРУГИ ТИПОВЕ АНАЛИЗ НА СЪОБЩЕНИЯ. Близко по съдържание е по-

нятието „Анализ на дискурса” (discourse analisys), употребявано по-често по отношение 
на устни изказвания, но и на писмени текстове, като самият анализ е по-често качест-
вен [236]. В практиката се срещат и различни варианти на психологически анализ, мо-
тивационен анализ (Д.Уинтер), наративен анализ (Х. Уолкер), двуфакторен вариант 
на контент-анализ (Л.Зилгелман, Е.Ширяев) [130]. 

 
ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОНТЕНТ-АНАЛИЗА. Различават се следни-

те области на приложение на контент-анализа [101; 213]:  

 Изучаване на особеностите на създателите на съобщенията - явни и скрити. 

 Изучаване на реалните особености на явлението, отразени в съдържанието 
на съобщението. 

 Изучаване на спецификата на различните средства за комуникация, особе-
ностите на формите и начините за организиране на съдържанието. 

 Изучаване на особеностите на реципиентите (адресатите). 
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 Изучаване на ефекта (ефективността) от комуникацията върху реципиента ка-
то представител на различни макро- и микрогрупи и успешността на общува-
нето. 

 Изучаване на правилата на езика (кода), с помощта на който се осъществява 
комуникацията. 

 За обработване и уточняване на данни от други изследвания - открити въпро-
си на анкета, „словесни портрети‖, проективни методики и др.  

 За изучаване на научната литература - еволюция на интересите на учените, 
анализ на цитирането и др. подобни. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. По отношение на дру-

гите методи за педагогически изследвания контент-анализът може да бъде основен 
метод, паралелен (в съчетание с други) и спомагателен (контролен) . 

 
ДОКУМЕНТИТЕ – ОСНОВА НА КОНТЕНТ-АНАЛИЗА. Обектите, подлагани на 

изследване при контент-анализа, са  документите. Те са специално създадени от чове-
ка материални предмети, предназначени за предаване и съхраняване на информация 
за факти от действителността под формата на текст. [148]   

 
ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ.  

 По форма документите са няколко вида: иконографски (филми, фотографии, 
картини), фонографски (записи на магнетофон, грамофон и др.), писмени (ръ-
кописни, машинописни, печатни), вербални (само буквен текст), статисти-
чески (само цифров текст), смесени. [Пак там] 

 По статус, документите се делят на официални и неофициални. 

 По функционални особености документите се класифицират на информаци-
онни, регулативни, комуникативни и културно-възпитателни. 

 По целево назначение те са два вида. Документи създадени независимо от 
изследователя – съществуването им нито пряко, нито косвено не се опреде-
ля от изследването: свързани с темата, официални документи, статистически 
сведения, медийни материали, лична преписка и т.н. „Целеви” документи - 
подготвени точно в съответствие с програмата и задачите на изследването: 
отговори на открити въпроси на анкети и интервюта, протоколи от наблюде-
ния, отразяващи мненията и поведението на хората; официални справки, из-
готвени по поръчка на изследователя; насочена статистическа информация. 

 
ТИПОВЕ ИНФОРМАЦИЯ В ДОКУМЕНТИТЕ. Дели се на: 

 Първична – описание на конкретни ситуации, на отделни субекти и   

 вторична – има по-обобщен, аналитичен характер; отразява по-дълбоко скри-
ти социални връзки. 

 
ВЕРБАЛНИ ДОКУМЕНТИ. Вербалните документи са най-често подлаганите на 

анализ в педагогическите изследвания. Те са няколко вида.  
 
ЛИЧНИ (НЕОФИЦИАЛНИ) ДОКУМЕНТИ. Съставят се от частни лица по лична 

инициатива - писма, автобиографии, дневници, мемоари, заявления, речи, лични бе-
лежки... [142; 148]  

Информационният идеал на изследователя е да разполага с цялата съвкупност 
от жизнеописания на участниците в една или друга социална ситуация. 
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Формата на изобразяване на индивидуалните намерения в лични документи се 
обуславя от нивото на грамотност на индивида, общото ниво на епистоларна култура 
на обществото, съобразяването с вътрешната и външната цензура и др. Особено вли-
яят върху формата и достоверността на информацията като цяло специфичните моти-
ви на авторите на лични документи. Според теорията на Г.Олпорт [61,146], това са 13 
мотива, които може и да се съчетават:  

 Самооправдание на собствените постъпки и действия.  

 Стремеж за демонстрация на вътрешния си мир.  

 Стремеж към подреждане на мислите и постъпките си.  

 Литературни подбуди.  

 Оформяне на личните си планове.  

 Снемане на психологическото напрежение.  

 Парична изгода.  

 Задължение (например да се пише автобиография).  

 Психотерапевтични цели.  

 Стремеж за изповед.  

 Научен интерес.  

 Обществена полза (да даде урок на другите хора).  

 Стремеж към безсмъртие. 
 
ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ. Те произлизат не от частно лице, а от учреждение 

или организация. Те отразяват обществените връзки, колективната гледна точка, ре-
зултат са от колективен опит. Делят се на няколко  вида:  

 текуща документация (директиви, заповеди, входящи и изходящи докумен-
ти, договори, преписки, предложения),  

 периодични отчетни документи (отчети, справки, ведомости),  

 непериодични документи с обзорен характер (отчети, доклади, рапорти), ар-
хиви (с постоянно и временно съхранение).  

Според произхода си официалните документи се делят още на документи на 
държавни и административни институции и на документи на обществени организации. 

Анализът на официалните документи игнорира априорната постановка, че са 
обективни, и включва:  

 ситуацията, в която се е появил документът,  

 кой е имал отношение към него,  

 цели и задачи на документа,  

 кой и от какво е заинтересован с оглед на съставянето му,  

 как е събрана и обработена информацията, отразена в него. [148]  
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ. Документи, съставени за целите на соци-

ологическите изследвания - анкети, бланки и др. Те дават информация общо за епоха-
та и за социалния контекст на основната информация. 

 
КОСВЕНИ ДОКУМЕНТИ. Печатни издания (без пресата), използвани като до-

пълнителен материал - справочници, литературно-художествени произведения, науч-
но-педагогическа и учебна литература, детска литература и др. 

 
ПРЕСОВИ ДОКУМЕНТИ. Периодичните издания. 
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ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ. Независимо от вида 
им при използването на документите трябва да се спазват някои изисквания: 

 Деленето на основни и косвени документи е според целите на изследването. 

 При всички случаи да се съпоставя вербалната и статистическата част на 
смесените документи. [61] 

 Първичните източници трябва да се подложат на предварителна обработка 
съобразно с целите и задачите на изследването. 

 Чрез контент-анализа се обхваща един предшестващ по време момент - дан-
ните се отнасят до него, а не до настоящето. [142] 

 
ТЕКСТ. Съставната част на документа и основа на контент-анализа е текстът. 

Под  текст се разбира цялостна комуникативна единица, система от комуникативни 
смислови елементи, функционално обединени в единна затворена йерархическа се-
мантико-смислова структура с обща концепция или замисъл. [53]  Той изпълнява отра-
зителна функция, служи като средство за комуникация и управление. [148]   

 
ИЗКАЗВАНЕ. Съдържанието на текста се определя като съвкупност от съдър-

жащите се в него сведения и оценки, обединени в някаква съвкупност с единна кон-
цепция, замисъл. 

Текстът се дели на изказвания - комуникативно значими отрязъци, съотнасящи 
се с действителността, които са и единици на анализа на текста. 

 
 АНАЛИЗ НА ТЕКСТ. Текстът се подлага на контент-анализ в две насоки - изуча-

ва се създаването на текста и неговото разбиране. Емпирични показатели на анализа 
са:  

 темата, жанрът, видът информация (събитийна, коментарна, художествена, 
справочна),  

 модалността на изказването (директивност, консултативност, неутралност),  

 целите на комуникаторите,  

 критичността на информацията,  

 стандартизираността  (лексически, граматически, стилистични щампи),  

 степента на отразяване в текста на различни мнения (на ръководителя, на ко-
муникатора и др.),  

 значението - денотативно и конотативно (подтекст) и др. 
 
ДЕЙНОСТЕН ПОДХОД ПРИ АНАЛИЗА НА ТЕКСТОВЕТЕ. Един от най-

продуктивните подходи е дейностният. Целият текст се разглежда като описание на 
определена проблемна ситуация, в която има субекти и отношения между тях. При 
формализирания анализ на документите, всестранно се разглежда самата дейност, 
характеризират се нейните субекти, целите и мотивите за техните постъпки; обстоя-
телствата и причините, породили потребността от тази или друга дейност (бездейст-
вие); обекта, към който е насочена. 

 
ТРАДИЦИОНЕН КОНТЕНТ-АНАЛИЗ. Традиционният (неформализиран) анализ 

на документални източници има особено значение при изучаване на уникални доку-
менти: броят им е малък и не може да се подходи количествено. 

Логика на традиционния анализ:  

 Индуктивен подход.  

 Отчитане особеностите на контекста.  
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 Интеграционен характер на смисловите фрагменти на текста в зависимост от 
развитието на целите и направлението на анализа. 

 Определяне на секвенциите и построяване на логическа схема. 

 Разкриване на референтни влияния: пряка идентификация на автора с неяв-
на референтна група; паралели между съдържанието на съобщенията и тези 
на референтната група; свързаност със съобщенията на референтната група: 
презентация на източника, скрит източник, използване на штампи, клишета, 
стереотипи за референтната група; изкривяване на съдържанието в интерес 
на референтната група.  

Ограниченията на традиционния метод произтичат от субективността на възп-
риятията и смисловите интерпретации и масовизацията на документалните източници 
като предпоставка за формализация на аналитичните процедури.  

 
ПРИНЦИПИ НА КОНТЕНТ-АНАЛИЗА. Според А.Н.Алексеев те са:  

 Да се възходжа от текста към извънтекстовата реалност - социалната дейст-
вителност. Текстът да се разглежда като индикатор за явления и процеси, ко-
ито не могат да се измерят пряко. 

 Изследването трябва да бъде строго - процедурите да са обосновани и възп-
роизводими, проверими. 

 Измервай само това, което действително искаш да измериш! [100,104] 
 
УСЛОВИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА КОНТЕНТ-АНАЛИЗА. Те са: 

1.Пълнота на обхвата на материалите (текстовете). 
2.Систематичност на обхвата - да се обхване не само необходимото за изслед-

ването, но и всички останали смислови групировки в текста. [61] 

 

15.2. КОЛИЧЕСТВЕН КОНТЕНТ-АНАЛИЗ 

 
ЕТАПИ НА РАБОТА. Реализацията на контент-анализа преминава през няколко 

етапа. Ще проследим последователността на работата, като се спрем по-подробно на 
тези етапи, при които има нещо характерно. 

1. Определяне на темата, целите, задачите, научните въпроси и хипотези на из-
следването. 

2. Формирането на извадка от документи.  
3. Определяне на принципите за класификация. 
4. Определяне на категориите на анализа. 
5. Определяне на единиците на анализа.  
6. Определяне на единиците на отчет.  
7. Разработване на инструкция за кодиращия.  
8. Пилотаж на методиката. 
9. Събиране на първична информация.  
10. Количествена обработка на информацията.  
 
ИЗВАДКА ОТ ДОКУМЕНТИ. Формирането на извадката става в следната после-

дователност:  

 избират се източниците,  

 определя се числото на съобщенията, датите на съобщенията,  
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 избира се изследваното съдържание.  
Обемът на извадката е общо около 200-600 текста (10-12 годишни протокола, 

12-16 вестника, списания, радио и телевизионни дни и т.н.). 
При подбора на документите  (текстовете) се изхожда от следните критерии 

[148,57-59]: 

 Формализуемост - изследваното съдържание да позволява задаване на ед-
нозначно правило за надеждно фиксиране на нужните характеристики. Труд-
но е например формалното описание на лирическия герой на поетически 
текст. 

 Статистическа значимост - интересуващите ни елементи на съдържанието 

да се срещат достатъчно често. 
 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИИТЕ НА АНАЛИЗА. Това са най-общите, ключови 

понятия, съответстващи на изследователските задачи. Към категориите на анализа се 
отправят следните изисквания [133]: 

 Изчерпателност - да обхващат всички части на съдържанието. 

 Да са взаимно изключващи се - едни и същи части от текста да не могат да 
бъдат отнесени към различни категории. 

 Да са надеждни - да не съществуват разногласия между различните изследо-
ватели за отнасянето на елементите към някои от тях. 

 Да са валидни (уместни) - да съответстват на поставените задачи и на изс-
ледваното съдържание. 

 Да са избегнати крайностите - многочислени и дробни категории, повтарящи 
текста, както и твърде крупни категории, опростяващи текста и водещи до по-
върхностност. 

 
 
СЪСТАВЯНЕ НА КЛЮЧ-КЛАСИФИКАТОР. След като се определят категориите 

на анализа, се съставя ключ-класификатор (тезаурус) за всяка категория. Той предс-
тавлява списък на думите, понятията, съжденията, влизащи в категорията. С помощта 
на този списък предметите се индивидуализират и се отделят от съвкупността. [Пак 
там]   

 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА АНАЛИЗА. Единиците на анализа могат да 

бъдат смислови (качествени) и единици на отчет (количествени). Това са лингвис-

тични единици или елементи на съдържанието, служещи в текста като индикатори на 
интересуващите ни явления – теми, значими за анализа и разкриващи съдържанието 
на текстовата единица. 

Те могат да бъдат дума (термин, символ, име), съждение или завършена мисъл, 
тема, персонаж, автор (социално-демографски или други характеристики), цяло съоб-
щение, социална ситуация и др. [148]  

В специалната литература [133]  се употребява и терминът контекстуална еди-
ница. Има се предвид, че единицата на анализа не се разглежда изолирано, а на фона 

на по-широки лингвистични или съдържателни структури. Например, ако единицата на 
анализ е дума, контекстуалната единица  е изречение, в което думата се намира. 

 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ОТЧЕТ. Единиците на отчет са количестве-

на мяра на взаимовръзката между текстовите и извънтекстовите явления. Най-често 
срещаните видове единици са:  
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 време-пространство (брой редове, площ в квадратни сантиметри, време в ми-
нути и др.);  

 честотата на поява на признаците на дадена категория в текста;  

 появата въобще на категорията и др. 
 
РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНСТРУКЦИЯ ЗА КОДИРАЩИЯ. Това е задължително, 

дори когато кодиращ е самият изследовател. Инструкцията включва система от прави-
ла, съпроводени от пояснения за събиране на информация. В нея влизат:  

 алгоритъмът за действие,  

 операционалното определяне на категориите,  

 операционалното определяне на единиците на анализа,  

 ключ-класификаторът,  

 правилата за кодиране, примери,  

 указания за действие в спорни моменти.  
Пълнотата на инструкцията се определя от степента на квалификация на коди-

ращия. 
 
ПИЛОТАЖ НА МЕТОДИКАТА. Провежда се в 30-50 текстови единици по общи-

те правила. Съпровожда се с анализ и решение за необходимите корекции. 
 
 
СЪБИРАНЕ НА ПЪРВИЧНА ИНФОРМАЦИЯ. Обикновено минава през следни-

те етапи:  

 Избор на фрагменти от текста, в които пряко или косвено се говори за интере-
суващите ни признаци.  

 Нанасяне на фрагмента от текста в лявата част на регистрационна карта.  

 Формализация и трансформация на текста в прости еднородни изречения.  

 Нанасяне на трансформираните изрази в дясната страна на картата.  

 „Дробно класифициране‖ - шифроване на конкретни теми на документите.  

 Съставяне на матрица за количествена обработка (кодировъчна матрица).  

 Изчисляване на количеството знаци за всяка категория. 

 Ранжиране на категориите по количеството знаци. 
 
МАТРИЦА ЗА КОЛИЧЕСТВЕНА ОБРАБОТКА. Ако изследването е без ясна хи-

потеза или има много излишна информация, матрицата включва всички категории; ако 
хипотезата е ясна, включва само категориите, важни за изследването.  

В матрицата са включени класификационните единици (категории) и номерата 
на документите. Със знак се отбелязва наличието в документа на съответен текст, къ-
дето присъства категорията. Самите категории са подредени по значимост за изслед-
ването, а единици на анализа са най-често трансформираните прости изречения и ду-
ми. Те се ранжират по степен на изразеност в тях на качествените характеристики. 

 
КОЛИЧЕСТВЕНА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА. Информацията, получе-

на от контент-анализа, се подлага на статистическа обработка. Някои от процедурите 
са стандартни - честотно разпределение, процентно разпределение, изчисляване на 
коефициенти на вариация, корелация, асоциация, проверка на хипотези чрез статисти-
чески критерии и др. Специално при контент-анализа се изчисляват някои специфични 
коефициенти. 
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СПЕЦИАЛНИ КОЕФИЦИЕНТИ. Относително тегло (статус) на категорията 
- отношение на регистрираните единици, свързани с категорията, към общия брой еди-
ници на анализа. 
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Коефициент на Янис. Прилага се при наличието на положителни и отрицателни 

оценки по отношение на избрана позиция (оценка, съждение, аргумент). Съществуват 
два варианта - ако преобладават положителните и ако преобладават отрицателните 
оценки. Формулите са следните, като първата е за случаите на преобладаване на по-
ложителните оценки.  
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В тях f е броят на положителните оценки; n - на отрицателните, r – брой едини-

ци от съдържанието на текста, имащи пряко отношение към проблема; t - общият брой 

текстови единици в анализирания текст. [148]  
 
РАЗЧЕТ НА СЪВМЕСТНОТО СРЕЩАНЕ (СВЪРЗАНОСТ, ЗАВИСИМОСТ) НА 

КАТЕГОРИИ. За пръв път е приложен от А.Болдуин през 1942 г. и основно е разрабо-

тен от Ч.Осгуд през 1959 г.  
Отчита се вероятността за самостоятелна поява на всяка категория в текстове-

те, а след това и възможната вероятност за съвместна поява на 2, 3 и повече катего-
рии. Последната се сравнява с фактическата и се определя дали съвместната поява е 
случайна или не.  

Например, ако категория А се среща в 40% от съобщенията (Р = 0,4), а катего-
рия В - в 20% (Р = 0,2), теоретичната вероятност е 0,08 (Рав = Ра.Рв = 0,4.0,2 = 0,08). 
Ако в повече от 8% от текста категориите А и В се срещат съвместно, то тази поява не 
е случайна. На тази основа се изчисляват ниво на значимост на зависимостта, плеяди 
взаимосвързани единици и т.н. 

 
СИЛА НА ОЦЕНЪЧНИТЕ СЪЖДЕНИЯ. За тези цел се използва скалирането 

чрез сравнение по двойки (pair-comparison scaling). 
 
ПРОВЕРКА НА НАДЕЖДНОСТТА. За проверка на надеждността (достовер-

ността) на информацията се прави два вида анализ: 

 „Външен” анализ – изучаване на обстоятелствата на възникване на докумен-

та, неговият исторически и социален контекст.  

 „Вътрешен” анализ – в собствения смисъл на думата изследване на съдър-

жанието на документа. 
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ПОЛОЖИТЕЛНИ КАЧЕСТВА НА КОНТЕНТ-АНАЛИЗА. Контент-анализът е изс-
ледователски метод с много положителни страни:  

 елиминиране на ефекта от присъствието на наблюдателя и оттам висока 
обективност,  

 висока степен на надеждност - документите са най-удобни за верификация,  

 възможност за повторение на изследването,  

 възможност за контрол от независим изследовател,  

 възможност за изследване в исторически план и за лонгитюдна процедура. 
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16. БЮДЖЕТ НА ВРЕМЕТО 

 
СЪЩНОСТ. Бюджетът на времето е обективна социологическа категория, отра-

зяваща цялата съвкупност от разностранни дейности на изследваните. За изучаването 
му се прилага метод, който носи същото име. 

В продължение на определен отрязък от време се регистрират всички разходи 
(във времеви единици) от едно лице или група за извършването на известна дейност 
или операция. 

Целта на статистическия анализ е разкриването на съотношението между от-
делните съставни части на времето на хората. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ В ПЕДАГОГИКАТА. В педагогическите изследвания методът се 

прилага за  

 изследване на особеностите на разпределението на времето на различните 
категории участници в педагогическия процес;  

 за разработване на нормативи - за труд, за оптимален дневен режим и др.;  

 за оценка на ефективността на една или друга дейност или на педагогическо 
въздействие;  

 за търсене на най-рационалната структура на дневната и седмичната програ-
ма и др. 

 
НАЧИНИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВРЕМЕВИТЕ РАЗХОДИ. В практиката се сре-

щат множество варианти: 
1. Микрохронометраж - измерване на време, изразходвано за отделните еле-

менти на процеса, които циклично се повтарят - елементи на урока, на дневния режим 
и др. [153]  

2. Автохронометраж - самостоятелно определяне на продължителността на 
елементите на собствената заетост. Самоотчет. 

3. Анкетиране. Интервюиране. Може на следващия ден. 
4. Хронометраж от страничен наблюдател. 
5. Попълване на хронокарти. 
6. Метод на моментните проби - наблюдателят периодично обхожда работни-

те места, регистрирайки в специална бланка количеството едноименни времеви разхо-
ди. На тази основа се изчислява средното тегло на всеки вид разход. Използва се при 
анализ на уроци, на самостоятелни и контролни работи, на самоподготовка и др. 

 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО съдържа  

 определяне на вида хронометраж;  

 продължителност от време за хронометриране (урок, денонощие, седмица 
или друг времеви отрязък);  

 определяне на точността на фиксиране (в часове или в минути). 
 
КЛАСИФИКАЦИОННА СХЕМА НА ВРЕМЕТО. Особено важни са разработване-

то на класификационна схема на времето и определянето на начина на протоколира-
не. 

Класификацията на елементите на времето е от съществено значение за резул-
татите от изследването, тъй като имплицитно включва в себе си хипотезата на изсле-
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дователя. Известни са различни подходи. Тук ще посочим някои от тях, като всеки има 
своите предимства и слабости и може да се прилага само в рамките на определена 
концепция. 

 
КЛАСИФИКАЦИОННИ СХЕМИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ БЮДЖЕТА НА ВРЕМЕТО НА 

УЧИТЕЛЯ. 
Г.Бижков прилага следната схема:  

 Урочно време;  

 Учебно-възпитателна дейност в учебното заведение;  

 Задоволяване на естествените потребности;  

 Учебно-възпитателна дейност извън учебното заведение;  

 Домашен труд, покупки, услуги, работа със собствените деца;  

 Обществено-политическа заетост;  

 Културни занимания и развлечения. [21,246-247] 
Л.Л.Каганов [69] дели времето на учителя на:  
(1). Работно време:  

 в учебното заведение - занятия, факултативи, изпити, консултации, допълни-
телни занятия, подготовка за занятия, екскурзии, практикуми, кръжоци, класно 
ръководство, участия в педагогически съвети, заседания, съвещания и др., 

 извън учебното заведение - подготовка на занятия, подготовка на учебно-тех-
нически средства, дидактически материали, проверка на тетрадки, подготовка 
за работата на класния ръководител, съставяне на отчети и др.;  

(2). Извънработно време:  

 заето време - свързано с работното, но невлизащо в него, грижи за членовете 
на семейството, домашен труд, физиологични потребности, придвижване до 
работа и обратно и др.,  

 свободно време - самообразование, обществена дейност, пасивен отдих, ак-
тивен отдих.  

 
КЛАСИФИКАЦИОННИ СХЕМИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ БЮДЖЕТА НА ВРЕМЕТО НА 

УЧЕНИКА 
М.Андреев [9] предлага следната схема:  

 Време, изразходвано за учебни занятия в училище и за подготовка на уроци-
те и домашната работа, възложена от учителите;  

 Време, изразходвано за физиологични нужди (сън, храна, хигиена);  

 Време, изразходвано за обществено-политическа и друга социална дейност;  

 Време, изразходвано за стопанско-битова дейност в къщи;  

 Свободно време.  
И.П.Раченко прави следната класификация:  

 Учене - учебни занятия в училище, работилници, производствено обучение, 
допълнителни занятия, възпитателни мероприятия;  

 Труд - помощ на родителите, самообслужване, работа на опитното поле...  

 Свободно време - четене на книги, вестници, телевизия, радио, театър, спорт, 
туризъм, игри, обществени работи и др.;  

  Физиологични потребности - храна, сън, тоалет и др. 
Слабост на схемата на Раченко е, че в нея не е даден учебният труд в къщи - 

подготовката за занятия, което е доказателство, че идеални схеми няма. [141] 
 
ХРОНОГРАМА НА УРОКА. Добрият дидактически анализ на урока е невъзмо-

жен без разкриване на количествените съотношения между частите му. И в това отно-
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шение има различни опити. Сред най-интересните е подходът на Н.В.Черпински, който 
предлага схеми за анализ на структурата на урока и за анализ на ефективността му на 
базата на загубеното учебно време в него. [153]   

Загубите на учебно време се делят на преки и косвени. Отчита се времето за 
всяка загуба и броят на заетите ученици. Изчисляват се общо загубите в човекоминути, 
оттам и коефициент на ефективност (продуктивност) на урока. 

 
СИСТЕМИ ЗА АНАЛИЗ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА УЧИТЕЛЯ. Има няколко такива 

системи - на Х.Перкинс, М.Райт, Н.Фландърс, Ж.Де Ландшер и Е.Байер и др. Ще пред-
ставим последните две, които са и най-популярни. Общото е регистрацията чрез наб-
людение на поведението на учителя (основно вербално) през 3-4 секунди (използва се 
записваща техника. 

 
СИСТЕМА НА Н.ФЛАНДЕРС. Диалогът между ученика и учителя се разбива на 

10 категории. От тях 7 се отнасят до речта на учителя, а 2 - до речта на ученика, а де-
сетата е неутрална. Речевото общуване на учителя е подразделено на две основни 
категории - пряко (1-3) и непряко (5-7) влияние върху ученика. В речевото общуване на 
ученика са определени също две категории - отговор на учителя (8) и реч по собствена 
инициатива (9) [199,172]:  

 
СИСТЕМА НА Ж.ДЕ ЛАНДШЕР И Е.БАЙЕР: 
1. Организация на класа  

 изясняване на правилата за участие на учениците;  

 организиране на поведението на учениците в класа;  

 ред: определяне на правилата на работа, определяне на последователността 
на работите, контрол, неутрален подход, разбиране;  

 решаване на ситуации на конфликт или конкуренция. 
 
2. Насочване  

 предаване на информацията: изложение на материала, отговор на поставе-
ните от него въпроси;  

 поставяне на проблеми: задаване на въпроси и формулиране на проблеми, 
определяне на реда и начина на извършване на упражненията;  

 определяне на методите за решение;  

 подпомагане на отговорите: формулиране на препоръчителната насока, за-
даване на допълнителни въпроси;  

 изразяване на оценъчно мнение за отговорите;  

 ненастойчиво поднасяне на идеи. 
 
3. Поведение  

 стимулиране: създаване на стимулираща обстановка, предлагане на избор;  

 използване на индивидуалния опит на учениците;  

 структура на мисленето на учениците: избистряне на спонтанните впечатле-
ния, насочване на учениците към  прецизиране, допълване, генерализиране и 
синтезиране на спонтанните си впечатления, стимулиране на учениците да 
изказват собственото си мнение;  

 поставяне на изследователски идеи пред учениците: съобразяване на труд-
ността, ориентиране на търсенията на учениците, отговори на въпроси за 
информация. 
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4. Персонализация  

 стимулиране на учениците да използват своя извънучилищен опит;  

 интерпретация на индивидуални ситуации;  

 индивидуализация на подхода: по отношение на индивидуалната ситуация на 
ученика, чрез различни педагогически техники - вербални и невербални. 

 
5. Положително оценяване  

 одобряване чрез стереотипни реакции;  

 одобряване чрез повтаряне отговора на ученика;  

 одобряване чрез специфични реакции;  

 одобряване по друг начин. 
 
6. Негативно оценяване  

 неодобряване чрез стереотипни реакции;  

 неодобряване чрез повтаряне отговора на ученика по ироничен и подиграва-
телен начин;  

 неодобряване чрез специфични реакции;  

 неодобряване по друг начин;  

 диференцирана (несправедливо) оценка. 
 
7. Конкретизация  

 използване на материала: фигуративно представяне, символно представяне, 
за конструиране и манипулация;  

 насочване на учениците да си служат с материала: фигуративно предст-
авяне, символно представяне, за конструиране и манипулация;  

 аудио-визуални техники: употребявани от учителя, употребявани от ученици-
те;  

 писане на дъската. 
 
8. Позитивна афективност  

 похвала, изтъкване на достойнства, даване за пример; демонстриране на 
грижа;  

 окуражаване;  

 обещаване на награда;  

 изразяване на чувство за хумор;  

 награждаване. 
 
9. Негативна афективност  

 критика, ирония, обвинения;  

 заплаха, закана;  

 укоряване;  

 наказване;  

 цинично отношение.  
По данни на авторите типичното разпределение на времето но учителя в урока 

е [Ib.,173-177]: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27% 34,5% 2,1% 3,7% 11,4% 2,7% 13,3% 1,4% 3,8% 
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ВИДОВЕ ПРОТОКОЛИ. При реализацията на метода ―бюджет на времето‖ се 

използват няколко вида протоколи. 
 
СВОБОДЕН ПРОТОКОЛ. Без предварителни указания и разграфени бланки. 

Фиксират се дейностите в часове (от - до). Предимствата му са, че точно и пълно отра-
зява структурата на времето, но същевременно изисква допълнителна обработка от 
квалифицирано лице (втори протокол), като изследователският опит показва, че един 
седмичен протокол изисква едночасова обработка. 

 
ПРОТОКОЛ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ДАДЕНА СТРУКТУРА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ДЕЙНОСТИ. Дадена е форма на протокола и дейностите. От изследваните се иска са-

мо фиксиране на времето. 
Този вид протокол има предимството, че е с възможностти за по-бърза обработ-

ка, освен това засяга категории, които са от значение за изследването и дава възмож-
ност за сравнение поради стандартизацията си. Недостатъците произтичат от свойст-
вената му вероятност за некоректност или нееднакво разбиране на смисъла на поняти-
ята, свързани с различните дейности. Чрез него също не се дава точен образ на вре-
мето - отразяват се само някои от дейностите. 

 

N дейност начало край продължителност 

     

 
ПРОТОКОЛ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ДАДЕНА СТРУКТУРА ЗА ВСИЧКИ ДЕЙНОС-

ТИ. При него се дава само формата, без фиксиране на дейностите. Целта е получава-

нето на единна форма за всички протоколи. 
 
КОМБИНИРАН ПРОТОКОЛ. От изследваното лице се попълва свободен прото-

кол, а след това и вторичен протокол с предварително дадена структура - дневен или 
сборен (седмичен). 

 
ПОПЪЛВАНЕ НА ХРОНОКАРТА. Хронокартата е специална бланка, която 

включва списък на дейностите и графи за всеки час от денонощието. Изследваният за-
чертава за всяка дейност и за всеки час съответните квадратчета. [127]  

Друг вариант на хронокарта предвижда запълването й с условни знаци за всеки 
вид дейност. [Пак там]  

 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. Става по общата схема, като особено 

внимание трябва да се обърне на мотивирането на изследваните лица; уточняването 
на някои понятия - урок, час (учебен), категориите от класификационната схема и др.; 
запознаването с начина на попълване на инструментариума и т.н. 

Обикновено изследването на бюджета на времето се съпътства от допълнител-
на анкета - за субективни оценки на определени времеви съотношения, особености на 
личността и др. При необходимост от сравнение и корелационен анализ се включват и 
въпроси-филтри. 
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17. КВАЛИТАТИВНИ (КАЧЕСТВЕНИ) МЕТОДИ 

 
КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ ДАННИ. Под качествени данни се разбират 

данни, които се изразяват по нечислов начин. Техни носители са рисунки, фотографии, 
видеоматериали, различни символи и знаци, вещи, предмети и пр. Но най-често във 
вид на вербална информация - текст или реч. 

Съдържанието на качествените данни носи смисъл, непосредствено характе-
ризиращ самия им носител, докато количествените данни показват мащаба, обема, 
интензивността на характеристиките на изучаваното явление.  

Качествените данни разкриват значението на социалното явление, количест-
вените показват доколко често то се случва или доколко интензивно е представено в 
реалността.  

Качествените данни обозначават предмета на изследване, количествените 

показват доколко силно той е проявен в обекта.  
Качествените данни в по-голяма степен са ориентирани към създаване на 

съждения за явлението, количествените - за оценка на значимостта на това съжде-
ние.  

Тези различия в природата на данните водят до това, че качествените изслед-
вания се свързват повече с етапа на генериране на теория, а количествените - с ней-
ната верификация. [17] 

 
КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ. Количествената (позитивистска) методология приз-

нава за научни,  достоверни и доказателствени само количествените методи. Прило-
жението на качествени методи в рамките на количествен подход се допуска, но в ка-
чеството на вспомагателни, като данните от тях се считат за предварителни, 
недостоверни. [Пак там] 

Количествените методи се считат за формализирани и масови, насочени към 
фиксация на строго определен набор от анализируеми променливи и количественото 
им измерване, последвано от статистическа обработка. Характерна тяхна особеност е, 
че инструментариумът е разработен предварително и промяната е невъзможна. [Пак 
там] 

 
КВАЛИТАТИВНИ (КАЧЕСТВЕНИ) МЕТОДИ. Качествените методи са неформа-

лизирани, ориентирани не към сбор на масови данни, а към задълбочено разбиране на 
изследваните явления. Липсата на формализация прави невъзможен масовият обхват 
на обекти, в резултат единиците на анали са сведени до минимум. Отказът от ширина 
се компенсира с „дълбочина‖ на анализа – детайлно изучаване на явлението в негова-
та цялостност и непосредствена взаимовръзка с други явления.  [Пак там] 

 
ВИДОВЕ КВАЛИТАТИВНИ МЕТОДИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЖАНРОВЕ. В 

специализираните източници се описват много видове методи за квалитативни изс-
ледвания. Няма единна класификация. Все пак, най-често методите се делят на: 

1. Интерпретативни методи – предметът на анализа се изследва в неговия ес-

тествен вид и среда.  

 Обективна херменевтика (Hermeneutics)  

 Конверсационен анализ   

 Етнографско изследване (Ethnography)  

 Кейс стъди (case study) 
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 Създаване на  минитеория (grounded theory)  
2. Реконструктивние методи 

 Наративно интервю (повествование)  

 Лайтмотивно интервю  

 Включено наблюдение (наблюдаващо участие)  

 Биографични родови (generic) изследвания 

 Групова дискусия – „мозъчна атака‖, „синектика‖ и др.  

 Беседа 

 Игрови методи – моделиране на ситуации  
3. Експериментални методи 

 Социален експеримент – провокиране на социални действия по авторски 
сценарий („драматическа социология‖).  

 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ФУНКЦИИ НА КАЧЕСТВЕНИТЕ МЕТОДИ. Качествените 

методи изпълняват важни познавателни функции, които не могат да се реализират от 
количествените методи.  

 Връзка със социалните проблеми.  

 Компенсиране на слабостите на теорията.  

 Формиране на цялостен образ на обекта или проблема.   

 Установяване на значими социални факти.  

 Динамизация на изследователския процес.  

 Изследване на обекти, които отчасти или изцяло не подлежат на количестве-
но описание.  

 Преодоляване на смисловия разпад и логическите спекулации поради „разс-
тоянието‖ между измерваните променливи.  

 Преодоляване на митологизираните представи в началния етап на изследва-
нето. 

 Взаимодействие с алтернативни концепции. [Пак там] 
 
ОСНОВНИ РАЗЛИКИ МЕЖДУ КАЧЕСТВЕНИТЕ И КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ. 

Следвайки С.И.Григориев и Ю.Е.Растов [40] можем да сумираме различията между 
тях. 

1. Предназначение: 

 Количествени методи: макро- изследване. 

 Качествени методи: микро- изследване. 
2. Цел на приложението: 

 Количествени методи: да дадат обяснение на причините на изучаваното яв-

ление. 

 Качествени методи: да разберат изучаваното явление (случай, процес). 
3. Изследователски задачи: 

 Количествени методи: да измерят параметрите на явлението; да установят 

взаимовръзки между отделните параметри. 

 Качествени методи: да установят общата картина на явлението; да концеп-

туализират явлението, да го интерпретират. 
4. Позиция на изследователя: 

 Количествени методи: „страничен наблюдател‖. 

 Качествени методи: „съчувстващ участник‖. 
5. В центъра на вниманието на изследователя е: 
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 Количествени методи: социални структури и институции; обективни факто-

ри; общи социални процеси. 

 Качествени методи: индивида; субективни фактори; особени, частни проце-

си. 
6. Изследователските хипотези се формулират: 

 Количествени методи: преди сбора на данните. 

 Качествени методи: в хода на сбора на данни.  
7. Изследователски инструменти: 

 Количествени методи: разработват се преди полевия етап; формализирани; 

еднакви за всички. 

 Качествени методи: определят се и преди полевия етап, и в неговия ход; 

неформализирани; отразяват индивидуалния изследователски опит. 
8. Изследователски процедури: 

 Количествени методи: стандартизирани, предполагат дублиране. 

 Качествени методи: нестандартизирани, дублират се рядко. 
9.Единици на анализа: 

 Количествени методи: факти, събития, изказвания, актове но поведение. 

 Качествени методи: субективни значения на фактите за индивида. 
10. Логика на анализа: 

 Количествени методи: дедуктивна: от абстракции към факти чрез операцио-

нализация на понятия. 

 Качествени методи: индуктивна: от факти към концепция. 
11. Основни способи на анализ: 

 Количествени методи: класификация; статистически методи; систематиза-

ция. 

 Качествени методи: описание на случаи без тяхното отъждествяване; 

обобщения на оценки; въображение. 
12. Данните от изследването се представят във вида: 

 Количествени методи: статистически разпределения, скални показатели, 

индекси. 

 Качествени методи: изказвания, документи, интелектуални продукти от гру-

пови дискусии. 
13. Валидността (надеждността) се доказва чрез: 

 Количествени методи: повторение на установените връзки. 

 Качествени методи: описание  на случаи и изказване на мнения. 
14.Стил на изследване: 

 Количествени методи: „ твърд, хладен‖. 

 Качествени методи: „мек, топъл‖. 

 

17.1. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕДИНИЧЕН СЛУЧАЙ  

 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕДИНИЧЕН СЛУЧАЙ (CASE STUDY). В исторически план 

традицията за изследване на единични случаи води началото си от Чикагската социо-
логическа школа и антропологическите изследвания на Малиновски. Постепенно с 
времето се създават еднотипни основания и започва да се говори за обща методоло-
гическа школа. 
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СЪЩНОСТ. Методът се прилага в случаите, когато не се използват големи из-

вадки и не се следва строго правилото за статистическа представителност. Проверя-
ват се ограничено количество променливи чрез задълбочено, лонгитюдинално обслед-
ване на единствен пример или случай. Това е систематично наблюдение, сбор на 
дани, анализ и интерпретация на информацията. Анализът е контекстуален. Резултат 
е задълбочено разбиране за станалото, причините за него и какво е важно за едно по-
широко изследване. Методът е особено подходящ за генериране, а не за проверка на 
хипотези.  

В специализираните източници [197] се описват шест типа case study.  
1. Илюстративен (Illustrative Case Studies). Използват се 1-2 примера, за да се 

демонстрира ситуацията. Тези примери интерпретират други дани, те дават представа 
за темата. Примерите трябва да са характерни и да съдържат най-важните вариации, 
за да предизвикат интерес. Техният избор е най-големият проблем за изследователя, 
особено при голямо разнообразие на променливи.  

2. Изследователски (Exploratory Case Studies). Изследването се прави преди 

осъществяването на крупномащабно изследване, когато съществува значителна неоп-
ределеност на програмно ниво - цели, хипотези, методи и пр. По този начин се уточня-
ват програмните параметри. Големият проблем е, че резултатите от анализа могат да 
въздействат на крайния резултат, като го отклонят в неправилна посока. Друга тенден-
ция е разширяването на тази изследователска фаза и неадекватното представяне на 
разнообразието. 

3. Критически (Critical Instance Case Studies). Прилага се при необходимост от 

проверка на различни възможности, цели, хипотези. Много разпространено приложе-
ние е обследване на ситуации, представляващи уникален интерес и слабо или изобщо 
не подходящи за генерализация (екстремни). Друг, по-рядко срещан случай е провер-
ката на универсалността на изводите чрез примери. Този метод е особено подходящ 
за конкретен причинно-следствен анализ. Най-големият проблем - източник на грешки 
е неадекватната спецификация на оценъчния въпрос. 

 4. Помощен (Help Case Studies). Прилага се при интерпретациони проблеми. 

Използва се за подсказка. Коригира и уточнява контекста на интерпретацията, измен-
чивостта. Във всеки конкретен случай  оценъчните въпроси трябва да са конкретни.  

5. „Ефект на програмата” (Program Effects Case Studies). Дава възможност да 

се определи влиянието на програмата и обезпечава логически извод за причините за 
успеха или неуспеха. Има инструментален характер. Прилага се в сферите на репре-
зентативно изследване, като случаите се подлагат на обследване чрез анкети, наблю-
дение и др. методи. Може да служи и за допълнителна информация след проучване с 
други методи.  

6. Кумулативен (Cumulative Case Studies). Предоставя информация, която е съ-

бирана друго време. Анализът е ретроспективен или е насочен към бъдещето или към 
друго изследване. 

 

17.2. БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 
СЪЩНОСТ. Биографичният метод е синтетично описание на човека като лич-

ност и субект на дейността. Метод, който почти единствен дава възможност за изслед-
ване на личността в процес на развитие, исторически и едновремено генетически, тъй 
като дава възможност за изучаване на жизнения път. 



 
 

301 
 

Приложението на биографичния подход в психологията започва още У.Щерн 
(1909), Ш.Бюлер (1933), Е.Ериксон (1950) и др. В социологията - Чикагската школа: 
В.Томас и Ф.Знанецки (1918-1920).  

Като инструмент за детайлен анализ биографичният метод служи за разкриване 
на процесите на когнитивна репрезентация на определени събития в живота на човека.  

На анализ подлежи историята на живота. Биографията се разбира като социа-
лизация и интеграция на фона на определени социални проблеми и процеси.  

В литературата се води полемика между за това, какво представлява биографи-
ята - действителен социален феномен, социален артефакт или система от културни 
символи, подлежащи на реконструкция и декодиране. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ. Биографичният метод има своеобразна изследователска логика: 

не се има предвид честотата на случаите, а типологията на различни варианти в от-
делните случаи, формирането на обозрим репертоар от възможности. Предпоставка е 
разбирането, че социалните процеси се проявяват в обществото с определена вариа-
тивност. Всеки случай може да служи за основание за отделяне на нов тип или за  
фалшификация на вече съществуваща типология. 

Извадката или е фокусирана върху определена социална група, или е квотна по 
определен признак, или е конструирана по метода на насищането (всеки случай е раз-
личен от предишните). Целта е да се включат колкото може повече контрастни вариан-
ти. 

Методи за получаване на жизнеописанието: 

 лайтмотивно интервю, позволяващо да се осигури възможност за сравне-

ние на биографичните  материали; 

 наративно интервю – повествование, хронологичен разказ на преживяното, 

автобиографичен разказ; 

 устна история, история на живота, история на семейството; 

 събиране на биографичен материал чрез конкурси, обяви. 
 
ТРАНСКРИПЦИЯ НА СЪБРАНИЯ МАТЕРИАЛ И СЪЗДАВАНЕ НА ТЕКСТ. Точ-

ността на фиксацията варира от интерес към чисто съдържателната, предметна стра-
на до анализ на комуникативното поведение на респондента в процеса на интервюи-
ране, вкл. невербалните реакции. 

Анализът на данните става по различен начин: 

 профилна оценка - идентификация на единиците на анализа към предвари-
телно определена система от категории; 

 съдържателен анализ; 

 анализ на процесуалните жизнени структури на основата на наративно ин-
тервю: секвенционално деление на текста, сортировка (съобщения, аргумен-
ти, коментари, собствено нарации - повествователен текст), кодиране, прави-
ла за генерализация и типизация; 

 обективна херменевтика, реконструкция на биографични конструкции; 

 дискурсивен анализ; 

 конверсационен анализ; 

 психоаналитичен подход - колективен жизнен опит и колективна памет.  
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17.3. ЕТНОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

 
ЕТНОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ.  Етнографското изследване (Ethnographic 

Research) е форма на изследване, съсредоточено върху значения, получени чрез по-
лево наблюдение на социокултурни явления.  

Етнографското изследване започва с избор на определена социокултурна група, 
обзор на литературни източници, имащи отношение към нея и идентификация на про-
менливи, които представляват интерес за изследователя и възприемани като същест-
вени за членовете на социокултурната група. 

 
НИВА НА ИЗСЛЕДВАНЕ: 

 Макро-етнография – изучаване на широки социокултурни групировки. 

 Микро-етнография - изучаване на социокултурни групировки с локално зна-

чение.   

 Emic перспектива – изследване на възприятието от членовете на групата на 

тяхната култура. Това обикновено е основната тема на етнографията.  

 Etic перспектива – изследване на начина, по който другите (не-членове, 

странични) чувстват и интерпретират поведението и явленията, свързани с 
дадената култура. 

 
НАСОКИ. Център на етнографските изследвания са всички символи и матери-

ални артефакти, произведения на изкуството, дрехи, технологии. Целта е да се разбе-
рат културните конотации, свързани с тях. 

Насоки на изследвания. 

 Символите на една култура се възприемат в тяхната цялост. Съставяне на 
концептуална карта (conceptual mapping) – свързани символи на различни 
форми на поведение и в различни контексти.  

 Изследване на процесите на социално учене, за да се разбере как културните 
образци се предават и усвояват от поколенията. 

 Изследване на процесите на социален контрол, за да се разбере как елемен-
тите на културата регулират формално или неформално отношенията на хо-
рата. 

 

17.4. АНАЛИТИЧНА ИНДУКЦИЯ 

 
СЪЩНОСТ. Методът на аналитичната индукция, наричан още и метод на ти-

пичните случаи е предназначен за систематична разработка на хипотези по индукти-
вен път. Разработен е в работите на Чикагската школа (Знанецки). Аналитичната ин-
дукция е противопоставяна на енумеративната индукция, основана на статистически 
обобщения.  

 
ПРОЦЕДУРА. Процедурата включва няколко етапа.  

1. Дава се приблизително определение на изучавания феномен.  
2. Формулира се  хипотетично обяснение.  
3. Изследва се отделен случай с цел да се провери съответства ли хипотезата 

на фактите.  
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4. Ако няма такова съответствие, или се преразглежда хипотезата, или се пре-
осмисля феномена, или изследваният случай се изключва от обхвата на дадения фе-
номен. Уточнява се определението. 

 

17.5. СЪЗДАВАНЕ НА МИНИТЕОРИЯ  

 
СЪЩНОСТ. В качественото изследване вниманието се насочва към индивиду-

алността на всеки отделен случай. Стремежът е да се разбере и обясни сам за себе 
си. Тук не се изхожда от предварително определена хипотеза, а стремежът е да се 
разработи теория за всеки отделен случай и за конкретни условия. Този тип минитео-
рия (grounded theory) за пръв път се описва от Глейзър и Щраус (1957).  

На основата на теорията се търсят други случаи, които служат за критична про-
верка – формира се „теоретична извадка‖. Принципите са два: на сходство с първия 
случай (минимално сравнение) или явно отличие (максимален контраст).  

Теоретичното знание постепенно кристализира от задълбоченото познание на 
отделните случаи.  Теорията се развива. [1] 

 

17.6. АВТОПОРТРЕТ  

 
ОПИСАНИЕ. Автопортретът (Self-Portrait) е метод за самоописание, който се из-

ползва широко в практиката на професионалните консултации и при конкурсите за ра-
бота. Представлява схема за цялостно изложение на значима за човека информация. 

Прилага се за да елиминира недостатъците на други методи - личностни тесто-
ве (лесно се фалшифицират и са ненадеждни по отношение на професията) и тестове 
за интереси и пригодност (едностранчиви). [238]  

 
ПРИНЦИПИ. Принципите са няколко:  

 да се насочи човек към самоанализ и самоизследване;  

 подробно и широко по обхват описание;  

 отпадане на фактора време;  

 липса на етикети, класификации или таксономия;  

 използване на своя собствена терминология, а не терминологията на изсле-
дователите;  

 неафиширане на връзката между самоописанието и последствията за про-
фесионалната роля.   

 
АСПЕКТИ. Автопортретът включва четири аспекта: значения, резултати, дей-

ности, инструментални средства и техники. 
 
1. ЗНАЧЕНИЯ. Описват се ценности, убеждения, интереси и бариери.  

 Ценностите се интерпретират като най-важните основания на човека, тъй ка-
то са главните мотиватори. Те не се определят като правилни или неправил-
ни, а просто като важни.  

 Убежденията са елементи от мирогледа - мнения за себе си, поведението и 
света. Те са свързани с ценностите и подлежат на развитие.  

 Интересите не съвпадат с ценностите и убежденията - например, човек може 
да цени децата и да не иска да работи с тях.  
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 Бариерите са фактори и условия, които пречат на реализацията на значения-
та. 

 
2. РЕЗУЛТАТИ. Мечти или визия за бъдещето. Индивидуално разбиране за 

предпочитаното бъдеще, описание на живота в една идеална светлина. Важно е да не 
се визират определени възможности и да не се мисли реалистично. Тази визия има 
различни части - нетрудови (бит, деца, семейство, начин на живот), професионални и 
трудови, образователни надежди и стремежи.  

 
3. ДЕЙНОСТИ.  

 Предпочитани дейности в ежедневието - битови, публични, изследователски.  

 Дейности в миналото - обучение, участие в делови проекти.  

 Необходими дейности за постигане на своите мечти - чужди езици, връзки и 
др. 

 
4. ИНСТРУМЕНТАЛНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИКИ. Включва навици, знания, лич-

ностни характеристики и отношения, които човек използва в дейностите си - техничес-
ки; интелектуални; свързани с планирането и бюджета; качества: настойчивост в рабо-
тата, динамичност, честност, устойчивост и пр.   
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ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ:  

 РАЗРАБОТВАНЕ И ОЦЕНКА  

НА НАУЧЕН ТРУД 
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18. РАЗРАБОТВАНЕ НА НАУЧЕН ТРУД 

 
НАУЧЕН ТРУД И ИЗСЛЕДВАНЕ. С написването на научен труд изследователс-

кият процес придобива завършен вид. Опитът на автора се фиксира и може да бъде 
разпространен в широки мащаби. Той може да се съхрани или да послужи като основа 
на други разработки. Затова и задачата на научния труд е да предаде пълно, точно, 
вярно и достъпно основните идеи, изводи и препоръки на изследването. 

Научният труд се различава от изследването, въпреки че то е в основата му. 
Разликата се определя от това, че авторът пристъпва към писането от позицията на 
човек, който вече знае резултатите от изследването. Читателят също знае, че авторът 
знае резултатите. Научното изложение има своя характерна логика и стил, различни от 
тези на художествената и особено на криминалната литература. 

Съществуват много разновидности научно-литературни произведения и тук ще 
се даде информация за най-често срещаните. Преди това обаче е необходимо да се 
получи информация от по-общ характер - как се подготвя какъвто и да е научен труд. 

 
РАЗНОВИДНОСТИ НА НАУЧЕН ТРУД. Съществуват множество разновидности 

на научен труд, всяка от които се различава с нещо от останалите, на фона на това, 
което вече обобщено изложихме. Най-общо това са писмени работи:  

 с подчертано текстов характер,  

 с източников характер (съдържат много цитати и бележки),  

 с работен характер (много факти и данни) . 
Това са форми на издания, които могат да съдържат научно-изследователска 

информация, както и съответно да служат като места за публикуване.  
1. Научна и научно-популярна литература: анотация, автореферат, депониран 

ръкопис, дипломна работа, дисертация, журнал, коментарни бележки, монография, об-
зор, отчет за научни изследвания, предговор, послеслов, програма, проект, проспект, 
реферат, рецензия, сборник, серия, списание, статия, студия, тезиси. 

2. Производствено-практическа литература: записка, инструктивно-методи-
ческо указание, наръчник, номенклатурен каталог, практическо ръководство, прак-
тическо пособие, пътеводител, специални и общи каталози. 

3. Справочна литература: анотация, библиография, енциклопедия, енциклопе-
дичен речник, информационно издание, пътеводител, речник на автори, тематични и 
предметни речници, терминологически речник, справочник, указател. 

4. Официална литература: конституция, закон, указ, постановление, решение, 

разпоредба, наредба, инструкция, заповед, устав, стандарт, правилник.  
5. Учебна литература: антология, наръчник, учебник, учебно пособие, учебно-

методическо пособие, учебно-нагледно пособие, учебна програма, христоматия.  
6. Архивна и мемоарно-документална литература: архивен материал, пореди-

ца, сбирка, фонд.  
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18.1. ДИПЛОМНА РАБОТА И ДИСЕРТАЦИЯ  

 

18.1.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

 
ОБЩО И РАЗЛИЧНО. Общото между тях е, че са завършващ етап от научно из-

следване, провеждано за получаване на някаква образователна степен или научно 
звание. Оформят се според изискванията на съответното звено, където се представят. 
Стандартни изисквания са следните: 

 Да се спазва общата структура на научен труд. 

 Да се спазват формалните изисквания на звената, в които се предават. 
 
ДИПЛОМНА РАБОТА. Подчинява се на учебни, а не на строго научни цели. Ос-

новната й функция е да докаже, че дипломантът може да извършва изследвания, да 
систематизира и анализира научни проблеми, и не толкова да открива новости.  

Според У.Еко, Дипломната работа е ръкопис, в който студентът разработва 
проблем, отнасящ се до научната дисциплина, чиито курс той желае да завърши.  

Може да се направи или компилативна, или изследователска дипломна рабо-
та. 

Дипломната работа може да е с компилативен характер - студентът показва, че 
е придобил критичен поглед върху съществуващата литература (т.е. върху публикаци-
ите по въпроса) и че е способен да я изложи ясно и достъпно, стремейки се да свърже 
различните гледни точки, предоставяйки по този начин един интелигентен обзор, поле-
зен от информативна гледна точка, включително и за учени от тази специалност, които 
не са извършвали задълбочени изследвания върху този частен проблем. 

Дипломната работа може да е с изследователски характер - винаги е по-дълга, 
трудна и отговорна; една компилативна работа също може да бъде трудна и дълга 
(има компилативни трудове, отнели дълги години), но обикновено може да бъде нап-
равена в по-кратко време и с по-малък риск.  

На срещуположния полюс се намират онези работи, които имат претенции да 
бъдат изследователски, но са направени прибързано и са некачествени трудове, които 
дразнят този, който ги чете, и никак не правят чест на този, който ги пише. 

Изборът между компилативен и изследователски труд е свързан с научното 
съзряване и способностите на студента. Често - и за съжаление - това е свързано и с 
икономически фактори, защото е ясно, че един студент, който работи, има по-малко 
време, сили и по-малко пари, които да отдели за дълги изследвания. [54] 

 
 ДИСЕРТАЦИЯ. Дисертацията (от лат. dissertatio - разсъждение, изследване) е 

научен труд, представен под формата на ръкопис, научен доклад, публикувана моног-
рафия или учебник. Служи за придобиването на учебна степен „доктор‖ или „доктор на 
науките‖, чрез която се доказва съответно умение за самостоятелна научна работа. 

Дисертациите могат да са няколко типа: 

 С конвергентен (събирателски) характер - обобщение на научен материал 
във вид на описание на нови явления и процеси, статистически или емпири-
чески данни. 

 С дивергентен (разпространителски) характер - доказване на възможност-

та за трансфер на методи и инструментариум от един отрасъл на науката в 
друг. 
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 С иновационен характер - решава нови научни проблеми, възникващи на 

границите на научното знание. [295] 
 

18.1.2. ЕТАПИ НА РАЗРАБОТВАНЕ 

 
НА ДИПЛОМНА РАБОТА. Етапите са няколко:  

1. Възлагане на дипломната работа.  
2. Разработване на проект за изследването.  
3. Провеждане на изследването. 
4. Анализ на резултатите: представяне на резултатите, статистическа обработ-

ка, анализ и обяснение на резултатите.  
5. Подготовка на ръкописа.  
6. Предаване на дипломната работа.  
7. Подготовка за защита.  
8. Защита. 
 
НА ДИСЕРТАЦИЯ. При дисертациите принципните етапи са същите, но зависят 

от действащото в момента законодателство и особено от Закона за научните степени и 
звания и Наредбата за държавните изисквания за приемане и обучение на докторанти-
те. Задължителни елементи са годишните отчети, подготвянето на публикации по те-
мата на дисертацията, предварителната защита (апробация) в научното звено и т.н. 

 
 

18.1.3. ВЪЗЛАГАНЕ 

 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА. Прави се от специализирана катед-

ра. В периода септември - октомври (началото на последната учебната година от 
следването), студентите, които имат право да правят дипломни работи подават молба 
в съответната катедра. В различните учебни планове може да има различни формални 
критерии, затова трябва да се направи конкретна проверка. Обикновено се изисква 
средният успех от следването до последния курс да е над 5,00. 

В молбата се посочва желанието на студента да разработва дипломна работа в 
катедрата, темата на разработката и желания научен ръководител, който трябва да е 
дал съгласието си писмено на същата молба. За тази цел трябва предварително да се 
съгласува лично темата с бъдещия научен ръководител. Изпълнението на последното 
не означава, че желанието на студента ще бъде удовлетворено. Молбите се разглеж-
дат на катедрени съвети и се взема решение за всеки случай конкретно. В молбата се 
посочват и средният успех, както и успеха по съответната дисциплина, като това под-
лежи на заверка от Студентската канцелария. 

 
 
ИЗБОР НА ТЕМА. Това е отговорен момент, от който зависи много бъдещето на 

дипломанта. В тази насока У.Еко дава следните съвети: 

 Има случаи, при които дипломантът пише работа по тема, наложена му от 
преподавателя. Старайте се да избягвате подобно нещо. Разбира се, тук ня-
маме предвид случаите, в които дипломантът иска съвет от преподавателя. 
По-скоро имаме предвид или онези случаи, при които вината е на преподава-
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теля (Как да избегнем опасността да бъдем използвани от научния си ръко-
водител), или онези, в които вината е на дипломанта, лишен от интерес и го-
тов да свърши зле каквото и да било, само и само да се отърве по-бързо от 
него. 

При наличие на дипломант, воден от някакъв интерес, и на научен ръководител, 
готов да му окаже квалифицирана помощ, правилата за избор на тема са: 

 Темата да отговаря на интересите на дипломанта (да бъде свързана с поло-
жените изпити, с неговите политически, културни, религиозни възгледи);  

 Необходимите извори да бъдат „намираеми‖, т.е. материално достижими за 
дипломанта;  

 Материалите да бъдат „смилаеми‖, т.е. духовно достижими за дипломанта; 

 Методологическата рамка на изследването да отговаря на образователното 
ниво и опита на дипломанта. [54] 

 
 
ИЗБОР НА НАУЧЕН КОЛЕКТИВ (КАТЕДРА). При избора се вземат предвид ня-

кои неща: 

 Плодотворният научен колектив винаги е относително млад и доброжелате-
лен, подкрепя способните без да лансира хора по „вътрешни‖ критерии.   

 В него има разнообразни учени – от титулувани лидери до начинаещи, 

 Постоянно се извършва реална научна дейност, чести публикации, участват в 
научни конкурси и конференции. 

 
 
ИЗБОР НА НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ. Една от особеностите на подготовката на 

дипломни работи и дисертации е, че те се извършват под ръководството на научен 
ръководител. Научният ръководител трябва да отговаря на някои условия: 

 Да е човек, увлечен от науката, за предпочитане необременен с обществена 
и административна работа.  

 Да е отзивчив към своите студенти, да ги подкрепя и да е готов да им преда-
де всичките си знания.  

 Да е ерудиран в научните въпроси, в своята област и методологията на науч-
ното изследване. 

 Не само да дава указания, но и сам да може да прави всичко което иска от 
учениците си. [169] 

 Да бъде точно този, който е най-подходящ. Действително има дипломанти, 
които поради симпатии или мързел искат да пишат с преподавател от дис-
циплина „А‖ дипломна работа по дисциплина „Б‖. Преподавателят приема по-
ради симпатия, суета или невнимание, после не е в състояние да следва те-
мата. [54] 

При дисертациите има два варианта: ако докторантът е начинаещ, тогава науч-
ният ръководител е задължителен; ако, обаче докторантът е напреднал в работата си 
и има оригинална концепция и известна яснота по отношение на разработката, тогава 
за предпочитане е да се насочи към научен консултант. Изискванията към неговия 
избор са същите, но функциите му по отношение на дисертацията са по-ограничени. 
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18.1.4. РАБОТА ПО ТЕКСТА 

 
ОБЩО ПРАВИЛО. Всеки автор е свободен да прави това в последователност-

та, която му се струва най-рационална. Но определена логическа схема съществува и 
тя произтича от изтъкнатата вече особеност на научната литература, че към писане се 
пристъпва чак след като се разполага с всички необходими материали. 

 
ПЛАНИРАНЕ НА РЪКОПИСА. Първата част от подготовката на една дипломна 

работа (дисертация) е свързана с планирането на ръкописа. При този тип съчинения 
целта, обема, формата на труда са предварително зададени и авторът не може да 
варира особено. Те са завършващ етап от научно изследване, провеждано за получа-
ване на някаква образователна степен или научно звание. Оформят се според изиск-
ванията на съответното звено, където се представят.  

 
ОБЕМ НА РЪКОПИСА. Обемът по принцип е ограничен. Той винаги се регла-

ментира (и този регламент в България почти никога не се спазва), като се допуска отк-

лонение до 30%. Обемите се дават в стандартни машинописни страници (1800 
знака) или брой думи (в САЩ и Европа). Според особеностите на българския език една 
стандартна страница съдържа средно 300 думи. 

 За бакалавърска дипломна работа – 70 стр. (20 000 думи)  

 За магистърска дипломна работа (магистърска теза) – 100 стр. (30 000 думи).  

 За докторска дисертация – 200 стр. (60 000 думи). 
При планирането на ръкописа авторът трябва да се съобрази с това, че текстът 

е предназначен за високо квалифицирани специалисти и трябва да е строго научен. 
Критериите за оценка на качествата му също са фиксирани и ще бъдат изложени по-
нататък. 

 
ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИАЛИТЕ. Включва: подбор, групиране на материали-

те според структурата на ръкописа; съкращаване на материалите до необходимите и 
достатъчните; подготовка на илюстрациите (таблици, графики, примери). 

 
КОНСТРУИРАНЕ НА РЪКОПИСА.  

 Започва с написване на отделни фрагменти от текста според степента на 

подготвеност на материала.  

 Едновременно се прави рубрикация - деление на текста на логически елемен-
ти и озаглавяването им. По този начин текстът се структурира.  

 Следва разработването на два-три варианта на разположение на фрагменти-

те;  

 сравняване на вариантите и избор на оптималния;  

 монтаж, слепване на фрагментите в първи вариант на ръкописа. 

 
АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА НА РЪКОПИСА. Става в следния ред: 

1. Обща оценка на структурата - логичност, последователност, разчленение. 
2. Проверка на заглавията на частите (правило: названието на главите да съот-

ветства на темата и да не излиза извън рамките й, съдържанието на главите да изчер-
пва темата; респективно същото се отнася и за всички по-низши раздели). 

3. Проверка на дефинициите и формулировките. 
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4. Уточняване на цитатите, библиографията, илюстрациите.  
5. Редактиране на текста - правилност, стилово единство, отстраняване на всич-

ко излишно, проверка на ортографията и пунктуацията.  
6. Проверка от странични лица - специалисти и неспециалисти. 

 
ПЕЧАТАНЕ НА РЪКОПИСА. Първият вариант е за предпочитане да се печати 

лично от автора или под негова диктовка на компютър, тъй като в момента може да 
възникнат идеи за по-добър вариант. Следва второ редактиране - последни уточнения 
и препечатване на ръкописа - лично или от друго лице (всички бележки до беловата се 
правят с друг цвят и чрез коректурни знаци). 

Индивидуалният темп на писане, разбира се, не подлежи на контрол. Много 
важно е да се запомни, че не бива да се бърза. 

Авторът трябва да се ръководи от един съществен принцип - между отделните 
етапи да има времеви интервал, през който не се работи върху текста. Необходимо е 
той „да отлежи‖ поне 1-2 дни преди преминаването към следващия стадий. Това озна-
чава, че подготовката на ръкописа трябва да започне отдалеч. 

 

18.1.5. СТРУКТУРА НА ТЕКСТА 

 
ОБЩА (ИДЕАЛНА) СТРУКТУРА НА ТЕСКТА. Тук ще представим общата (иде-

ална) структура на една дипломна работа или дисертация. Най-общо това е писмена 
работа с подчертано текстов характер, с източников характер (съдържат много цитати 
и бележки), с работен характер (много факти и данни). 

Една дипломна работа (дисертация) традиционно съдържа две глави (прибли-
зително равни по обем), от които едната е посветена на постановката на проблема в 
литературата и практиката, а втората съдържа програмата на изследването и получе-
ните от автора резултати (експериментална част) и техния анализ и обсъждане (при 
някои теми - методическа част). Текстът включва още титулна страница, съдържание, 
увод, заключение (изводи и препоръки), цитирана литература, приложения и др. 

 
АМЕРИКАНСКИ СТАНДАРТ. В САЩ дипломните работи и дисертациите имат 

по-разгърната структура. В много отношение тя се е превърнала в нещо като стандарт. 
Прави впечатление, че все повече указания на тази тема са по този формат.   

В началото се включват: Резюме (Abstract), Посвещение (Dedication) и  Благо-
дарности (Acknowledgements).  

Основният текст съдържа: Въведение (Introduction), три глави - Литературен об-
зор (Literature review), Методология (Methodology), Обсъждане на резултатите 
(Discussion of results) и Заключение (Conclusion) 

Към спомагателния текст спадат Литературата (References), Приложения 
(Appendices) и Автобиография (Vita). 

 

18.1.5.1. ТИТУЛНА СТРАНИЦА 

 
СЪДЪРЖАНИЕ. Титулната (заглавна) страница задължително съдържа (отгоре 

надолу на листа):  

 название на учебното заведение;  

 факултет, катедра;  
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 име, презиме и фамилия на автора;  

 тема (изписва се заглавието на труда);  

 данни за научния ръководител (титли и звания, име и фамилия); 

 място и година на издаване.  
 

18.1.5.2. ЗАГЛАВИЕ 

 
ТЕМА И ЗАГЛАВИЕ. Изборът на темата се извършва заедно с научния ръково-

дител и е свързан с научното направление, в което той работи и в което се развива 
научното звено (Катедрата). 

Темата на дипломната работа не се мени по време на подготовката й, за разли-
ка от заглавието, което може да се променя.  

 
РАБОТНО И КРАЙНО ЗАГЛАВИЕ. Работата по него започва още с определяне-

то на темата на изследването, но на окончателния вариант авторът се спира чак преди 
отпечатването на труда. През цялото останало време има работно заглавие, което 
непрекъснато се уточнява. Можем да препоръчаме написването на няколко формули-
ровки на заглавието и вземането на крайното решение след консултация. 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФОРМУЛИРОВКАТА. Формулировката на сполучливо заг-

лавие има много голямо значение за целия ръкопис. То привлича вниманието на чита-
теля, по него той взема решение за четене. Затова и към него се отправят доста изис-
квания:  

 Да е изразително и оригинално, да засяга само същността на темата, да е 
пределно кратко и просто по конструкция. Ако последното трудно може да се 
постигне, по-добре е да се съчетае с подзаглавие, което допълва и доразвива 
основното.  

 Заглавието трябва да е максимално информативно - да дава представа за 
съдържанието на труда, за основната идея, по възможност и за приноса на 
автора.  

 Не се препоръчва в него да има формули, цифри, многословни, трудни за 
разчитане думи (ако е възможно). 

 Заглавието трябва да е кратко и да дава информация за обекта и предмета 
(ново знание) на изследването.  

 

18.1.5.3. СЪДЪРЖАНИЕ 

 
МЯСТО В ТЕКСТА. Съдържанието обикновено е в началото, непосредствено 

след титулната (заглавната) страница. Понякога, главно от технически съображения, 
то се поставя в края. 

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Предназначението на съдържанието е да ориентира чита-

теля, да облекчи търсенето на необходимите материали. То трябва да разкрива струк-
турата на работата и взаимоподчинеността на отделните й части.  

 
ИЗИСКВАНИЯ. При съставянето на съдържанието да се има предвид следното: 
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 Всички заглавия на отделните глави и параграфи трябва да са като в текста. 
Съкращения или други редакции не се позволяват. 

 Казаното по отношение на структурата не бива да се разбира като догма. Ако 
тя е много дробна, не само се допуска, но и е необходимо в съдържанието да 
се отразят само главите и параграфите. 

 В съдържанието се отбелязва страницата, на която започва текстът по даде-
на рубрика.  

 Някои елементи на труда - въведение, изводи и препоръки, заключение, лите-
ратура, приложения, указатели не се номерират (нулеви глави). 

 

18.1.5.4. РЕЗЮМЕ 

 
РЕЗЮМЕ (ABSTRACT). Резюмето, още наричано и анотация е разширение на 

заглавието. То съдържа не 6-7 дескриптора, а около 100 думи (около 1/3, рядко до 1 
станд. стр.), подробно описващи предмета и обекта на  изследване, използваната ме-
тодика, главните резултати и изводи.  

 

18.1.5.5. ПОСВЕЩЕНИЕ 

 
ПОСВЕЩЕНИЕ (DEDICATION). В САЩ е прието дипломните работи и особено 

дисертациите да се посвещават на някого – най-често на близък роднина, който е бил 
главният вдъхновител на труда. 

 

18.1.5.6. БЛАГОДАРНОСТИ 

 
БЛАГОДАРНОСТИ (ACKNOWLEDGEMENTS). Напоследък, особено в САЩ се 

изисква да се отправят благодарности за сътрудничеството на лица лица и организа-
ции, помогнали при разработването на труда - научния ръководител, консултант, коле-
гите за помощта в работата. Това трябва да стане много деликатно, с премерени думи. 

 

18.1.5.7. ВЪВЕДЕНИЕ  

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Въведението, уводът (introduction) е встъпителният раздел 

на основния текст, органична негова част, но не се включва в номерацията. Целта му е 
в границите на около 5-10% от текста да даде необходимата информация за ориенти-
ровка в работата, да запознае читателя с историята или същността на въпроса, раз-
гърнато изложение на който е съдържанието на дипломната работа. 

Уводът е насочен към читателя. В този смисъл се казва: ―Уводът е за читателя, 
заключението - за темата.‖ Основните функции на увода са две - да създаде представа 
за труда и да предизвика интерес. Затова той трябва да е написан ефектно. 

 
СЪДЪРЖАНИЕ. Обикновено въведението се пише в следния ред: 
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1. Описание на изходното състояние - обектът на изследване, неговите приз-
наци, област. Кратка история на развитието на обекта и съвременно състояние. Не-
достатъци на обекта - съществуващи трудности в решаването на проблемите.  

2. Определя се същността на научния проблем (The Research Problem).  
3. Обосновава се темата. Какви практически, теоретични и евентуално други 

съображения има за поставянето на темата, в какво се състои нейната актуалност, как-
ви мотиви са накарали автора да се заеме с нея. Важност, значимост, необходимост от 
изследването (Significance, Importance, Need for the study) 

3. Дефинира се предметът на изследване. Новото, което се привнася от авто-
ра. Практическа ценност на работата.  

4. Посочват се целите (Purpose of the Study) на дипломната работа (дисерта-
цията). Те трябва да отразяват същността на изследователската работа, да са конк-
ретни и определени. Трябва да са ясно отделени теоретичните и приложни цели. Же-
лателно е да се представят като съвкупност от задачи. 

5. Описват се много кратко методологическите основи, приложените процедури 
и методи на изследване.  

6. Разкрива се структурата на труда – съдържание (анотация) по глави.  
7. Тезисно се излагат основните положения, които се защищават от автора, 

в резултат от изследването - нови идеи и възгледи, методи за тяхната реализация. 
 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕКСТА. В увода не е необходимо широко изложение на 

това, което ще се говори по-нататък в текста.  

 Той трябва да е кратък, лаконичен, логически правилен и психологически мо-
тивиран.  

 Не е прието да се цитират много автори, както и да се влиза в полемика с ня-
кого - с автор, читател, ръководител и т.н. 

  Съдържанието и тонът на увода трябва да показват, че авторът има оправ-
дано самочувствие във връзка с темата. 

 Уводът се пише през цялото време на създаването на труда. В началото той 
съществува като тезисна разработка, а окончателно се написва, след като ве-
че работата е завършена напълно. 

 

18.1.5.8. ПЪРВА ГЛАВА: ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР  

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. В литературния обзор (literature review) се прави поаспек-

тен критичен анализ на всичко свързано с проблема - търсения, автори, хронология, 
тематика, постижения, слабости, тенденции. Обзорът трябва да обхване само тези тру-
дове, който имат пряко отношение към темата. 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛИТЕРАТУРНИЯ ОБЗОР. Текстът се разполага в следната 

последователност:  
1. Методология на литературния обзор (Methods Used to Conduct the Literature 

Review):  

 насоки на мета-анализа (Meta-analysis);  

 локализация на публикациите (Locating the Studies);  

 критерии за селекция (Selection Criteria) и за оценка (Evaluation Criteria).  
2. Съвременно състояние на литературата по проблема (Literature Today)  
3. Историческо развитие на проблема (Historical Background) - анализ на хроно-

логически последователното развитие на науката и практиката. 
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4. Концептуална рамка на изследването (Conceptual Framework of the Study, 
Theoretical Background) - състоянието на изследвания въпрос се изразява в понятия, 
свързани в терминологическа матрица, с помощта на която се проследяват връзките 
между понятията, определя се съдържанието им. Всяко понятие се анализира в след-
ната последователност: причина - цел - съдържание - последствия (всичко се отнася 
до изследванията на обекта или процеса, характеризирани от понятието). 

5. Граници на изследването - място сред другите сродни проблеми или в рамки-
те на по-широка проблематика. Степен на разработеност.  

6. Научни въпроси (Research Questions) и хипотези. 
7. Дефиниране на термини и конструкти (Definition of Terms  and Constructs)   
 
МОДЕЛИ НА АНАЛИЗА. В литературния обзор се съчетават елементи на други 

литературни жанрове. Има два подхода: 

 Индуктивен - анализират се определен брой литературни източници или 

факти от педагогическата практика и се прави обобщение. 

 Дедуктивен - проблемът се разработва като се върви от общото към частно-

то. 
 
ИЗИСКВАНИЯ. Изискванията към анализа на литературата са да се съблюда-

ват методологическите принципи и норми, характерни за педагогическата наука. Тряб-
ва да се застъпва историческият и сравнителният аспект при постановката и изяснява-
нето на проблема. Трябва да личи собственото критично отношение на автора. 

Постановката на проблема трябва да се прави чрез достатъчен по обхват и рав-
нище материал - да са включени най-значителните теоретични разработки, да се поз-
нават трудовете на най-авторитетните автори.  

Желателно е, а в последните години и задължително, да се познава не само 
родният, но и световният изследователски опит.  

 

18.1.5.9. ВТОРА ГЛАВА: МЕТОДОЛОГИЯ  

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. В главата, озаглавена „Методология‖ (methodology) се из-

лага  програмата на изследването. 
 
СЪДЪРЖАНИЕ. Главата включва: 

1. Методологическа основа (General Methodological Approach) – основни прин-
ципи. 

2. Популация: 

 генерална съвкупност (Research Population),  

 участници и контекст - извадка (Participants and Contex). Описват се емпирич-
ните обекти (извадката): обем, вид на извадката, контролни показатели, реп-
резентативност (качествена, количествена), начин на отбор на елементите в 
извадката. Обосновава се изборът на автора - защо именно тези са изследва-
ните елементи. 

3. План на изследването (Research Design).  

 Групи, начин на осигуряване на еквивалентност на групите.  

 Условия, в които се провежда изследването, организацията, продължител-
ност.  

4. Променливи (Variables in the Study):  

 независима променлива (Independent Variable),  
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 зависима променлива (Dependent Variable),  

 контролирани променливи (Moderating Variables).   
5. Критерии, показатели (Measures) и индикатори (Indicators).  
6. Процедури за сбор на данни (Data Collection Procedures). Необходимо е да се 

направи и точно описание на методиката и техниката. Пълнотата на описание зависи 
от това, дали е известна и заимствана (тогава не се описва подробно), модифицирана 
или създадена от автора (новостта трябва да се посочи детайлно). Как е проведен пи-
лотажът на методиката.  

7. Инструментариум (Instrumentation). 
8. Контрол за валидност, надеждност (Validity and Reliability) и обективност, 

достоверност на данните (Trustworthiness of the Findings). 
9. Процедури за анализ на данните (Data Analysis Procedures). 
10. Организация на изследването (Organization of the Study). 
11. Контекст на изследването (Context of the Study). 
12. Предпоставки (Assumptions), обхват и ограничения на изследването 

(Scope and Delimitations of the study) 
 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕКСТА. Авторът трябва да спазва правилата: 

 елементите на методологията трябва така да се опишат, че всеки читател-
професионалист да е в състояние да повтори изследването;  

 всеки неин елемент трябва да се обоснове;  

 инструментариумът трябва да се даде в текста - или тук, в тази глава или ка-
то приложение, ако е много обемист. 

 
 

18.1.5.10. ТРЕТА ГЛАВА: ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Собствените резултати (results) и техният анализ 

(discussion of results) трябва да съставят не по-малко от 50% от обема на научния труд. 
Трябва да се спазват някои важни правила: 

 Резултатите от изследването се разполагат в логически ред, като аргументи 
за доказването на тезата на автора. Класическа грешка е разполагането им в 
хронологичен ред, както са получени. 

 Резултатите се излагат сбито, пределно точно и ясно чрез таблици, графики 
и статистически величини, като изложението трябва да съдържа само необхо-
димата и достатъчна информация. 

 
ДИСКУСИЯ. Обсъждането на резултатите от изследването (discussion of results) 

е най-важната част от труда, тъй като в крайна сметка всичко останало дотук е само 
подготовка за това. От качеството им, от степента на общовалидност, убедителност и 
аргументираност се съди за качествата на целия труд, на изследването, а и на изсле-
дователя. Затова, ако изследването не е представително, е по-добре да не се дават 
обобщения и изводи, а само конкретни заключения или по-скоро да се сумират обясне-
нията. 

 
СТРУКТУРА НА ТЕКСТА.   
1. Представяне на данните (Presentation of Data) 
2. Описателни статистики (Descriptive Statistics)  
3. Резултати от статистически анализи (Results Of Statisitical Analyses)  
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4. Коментар на основните резултати (Major Findings). 
 

18.1.5.11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Заключението (Conclusion) придава завършен вид на це-

лия труд и е кратко повторение на преминатия път, сумиране на новото - явления, 
признаци, взаимовръзки, зависимости и т.н., което е разкрито в хода на изследването.  

В него се съдържа оценка на резултатите и тяхното значение (да се прави много 
внимателно), посочват се перспективите на изследването и плановете за бъдещето.  

То продължава логическата линия на увода, затова е добре последната редак-
ция на увода и заключението да се направи заедно, за да се запази духът. 

Основната част на заключението са изводите и препоръките.  
 
СТРУКТУРА НА ТЕКСТА.   

1. Отговор на научните въпроси и хипотези. Ретроспективна ревизия на хипо-
тезите с цел превода им в ранг на теория, в този им вид, в който са се показали състо-
ятелни. 

2. Теоретични изводи. Формулиране на общи и частни следствия (консеквенти) 

от тази теория, допускащи контролна проверка в друго време и място от други изсле-
дователи, но при спазване на условията. 

3. Препоръки (Recommendations), практически приложения (Implications For 
Practice), Разработване на приложна част на теорията, адресирана към определени 
потребители на различно ниво. Препоръките се отнасят най-често до организацията и 
методиката на учебно-възпитателния процес или до друг елемент на училищния жи-
вот. Редът на разполагането им е по степен на важност. 

4. Отношение към предшестващи изследвания (Relationship to Prior Research) 
5. Ограничения и значение за бъдещи изследвания (Limitations and Implications 

for Future Research) 
 
ФОРМУЛИРОВКА НА ИЗВОДИТЕ. Към формулировката на изводите се отпра-

вят някои изисквания: 

 Да са резултат само от тези данни, които пряко произтичат от изследването. 
Ако се надхвърлят резултатите от изследването, изводите нямат научна убе-
дителност и не са оправдани. Ако са такива, че не покриват целия наличен 
материал, това говори за слабости в мисленето на изследователя. 

 Да очертават ясно приносните моменти в изследването. 

 Да съответстват на целите и съдържанието на изследването. 

 Да включват само недвусмислено установени и доказани положения, без не-
обходимост от допълнителни уточнения. 

 Да се избягват общоизвестни неща, а ако това е невъзможно, да се подчер-
тае, че става дума за верификацията им. 

 Да са еднородни по стил и в логическа връзка и последователност. 

 Да не са двусмислени, да не съдържат неинтерпретирани термини. 

 Изводите се пишат в утвърдителна форма и представляват просто подрежда-
не на тезиси, без повторение, доказателства и обосновки. [15, 21 и др.] 
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18.1.5.12. ЛИТЕРАТУРА  

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Главата за литература (references) може да има и друго 

наименование – „Книгопис‖, „Списък на литературата‖, „Литературна справка‖, като 
трябва да се внимава с термина „Библиография‖, който е значително по-претенциозен 
– той трябва да гарантира максимален обхват на масива от източници по темата.   

В текста се включва списък само на действително използваната и цитирана в 
труда литература, която трябва да е достатъчна, за да подкрепи тезите на автора. 

В някои източници се посочват количествени норми за цитирана литература, ко-
ито ще споменем тук, с ясното съзнание, че те не са догма и не бива да се възприемат 
буквално, а само като отправна точка: магистърската теза да има 50-100 цитирани из-
точници, а докторската дисертация – около 150. 

 
ПОДРЕЖДАНЕ НА ЛИТЕРАТУРАТА. Литературата се разполага в определен 

ред, приет от автора, като правило азбучен, но може да е и хронологичен, тематичен 
или да съчетава тези подходи.  

Прието е справката да започва с трудове на кирилица и след това - на латини-
ца, без разлика на какъв език са написани. 

 

18.1.5.13. ПРИЛОЖЕНИЯ  

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. В приложенията (Appendices) към текста се включват всич-

ки материали, без които може да се мине в изложението, но представляват интерес и 
самостоятелна научна ценност - текст, таблици, графики, инструментариум, инструк-
ции, методически материали или материали, които допълват текста и подпомагат раз-
бирането му - с илюстративен характер, големи таблици, статистически изчисления и 
др. 

Ако приложенията са с по-голям обем, могат да се оформят като отделен том. 
 

18.1.5.14. УКАЗАТЕЛИ (ИНДЕКСИ) 

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Указателите се включват в дисертациите, но може да при-

състват и в дипломната работа. Те представляват списъци на елементи от съдържани-
ето на труда, позволяващи бързото им намиране в текста. 

 
 
ВИДОВЕ. Указателите могат да бъдат няколко вида: именен, предметен, геог-

рафски, библиографски, хронологичен, на съкращенията, на илюстрациите и фигурите, 
на символите.  

 
 
 
СТРУКТУРА. Независимо от вида си винаги имат една и съща структура - 

включват опис на съответните елементи и на страниците, където се срещат в текста. 
Съставянето им беше доста трудно, но не и сега, тъй като най-често използваните 
съвременни програми за текстообработка Word и PageMaker имат съответни функции, 
както и функция за съставяне на съдържание. 
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18.1.5.15. АВТОБИОГРАФИЯ  

 
ЗНАЧЕНИЕ. Автобиографията (Vita) е важен елемент на представения труд. Тя 

може да е разширена или по-кратка, но задължително съдържа поне следните елемен-
ти: 

 Име, адрес, телефон, Email 

 Образование  

 Изследователски интереси  

 Публикации  

 Професионален опит  

 Членство в професионални организации  
 
 
 

18.1.5.16. АВТОРЕФЕРАТ НА ДИСЕРТАЦИЯ 

 
СЪЩНОСТ. Авторефератът е научен текст, оформен като брошура, съдържаща 

авторски реферат на дисертацията. Той е кратко изложение на основното съдържание 
на дисертацията - идеи и изводи, демонстриран е авторовия принос, степента на но-
вост и практическа значимост на резултатите. 

Авторефератът е задължителен елемент на защитата на дисертацията.  
 
СТРУКТУРА НА ТЕКСТА. Текстът има три части. 
В титулната страница се посочват темата, шифърът на научната специал-

ност, научния ръководител, рецензентите.   
На следващата страница се прави: 

 Описание на дисертацията: обем (основен текст, литература, приложения); 
брой схеми, таблици, диаграми; брой цитирани литературни източници на ки-
рилица и на латиница.  

 Научно звено, където е разработен и апробиран дисертационния труд. 

 Място и време на публичната защита и място, където може да се видят 
материалите по защитата. 

Първата част от текста съдържа обща характеристика на дисертацията: ак-
туалност на изследването, цел на изследването, обект, предмет, хипотеза, изследова-
телски въпроси, теоретична основа на изследването, опитно-експериментална база, 
етапи на изследването, научна новост, апробация и внедряване на резултатите, обем 
и структура дисертацията.  

Втората част представя накратко съдържанието на дисертацията. 
Третата част – заключение. 
Авторефератът завършва със справка за приносните моменти на дисертаци-

ята и списък на публикациите по темата на дисертацията. 
 
НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ. Писането на справката за принос-

ните моменти на дисертацията е едно от най-трудните неща, които докторантът трябва 
да направи. Това е списък на предложени, разработени, създадени нови или модифи-
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цирани теории, методи, методики, алгоритми, модели, устройства, програмни продукти 
и др. с доказана новост и полезност за теорията и практиката.  

От справката за приносните моменти трябва да се вижда, че поставените зада-
чи в дисертацията са решени и то с използване на научни методи и средства и че цел-
та на докторантурата е постигната. 

 

18.1.6. ЗАЩИТА  

 
РЕЦЕНЗИЯ. Дипломните работи и дисертациите се оценяват на основата на из-

вестни критерии чрез експертна оценка (рецензия). Основно правило за написване на 
рецензията е, че тя не е преразказ, а оценка. Задължително се оценява структурата, 
съдържанието, изложението и оформлението на материала, съответствието на стан-
дартите. Основните изисквания към автора на рецензията са да е безпристрастен и 
строго научно обективен, всяко негово твърдение да е защитено и аргументирано. 

 
 
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА. Защитата е публична, пред държавна из-

питна комисия и освен качеството на самия труд се оценяват и встъпителното и защи-
тното изложение на дипломанта. Тя е свързана с някои допълнителни критерии, с ко-
ито се съобразява комисията. 

До защита се допускат всички дипломни работи, с изключение на тези, в които 
текстът вече е използван за придобиване на друга степен (образователна и квалифи-
кационна) и при плагиатство или такива, които не отговарят на формалните изисквания 
за регламент.  

Дипломантът има възможност да се запознае с  рецензията преди защитата.  
Самата процедура на защитата е следната: 

 Встъпително изложение на дипломанта - кратко експозе (5-7 мин.), в което 
се представя в обобщен вид същността на темата и основните резултати от 
изследователския процес (по структура и съдържание е комбинация от увода 
и заключението на дипломната работа). Комисията оценява качеството му. 
Напоследък масово се прави под формата на презентация на Power Point. 

 Прочитане на рецензията и поставяне на въпроси от комисията. 

 Защитно изложение на кандидата. Оценяват се отговорите на критичните 

забележки на рецензията и на въпросите на изпитната комисия и умението на 
дипломанта за подкрепа с аргументи от разработката (приложения, онагле-
дяване), равнището на защита на идеите (убеденост и убедителност), отно-
шението към собствените постижения и слабости. 

 
 
ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯ. По принцип тя следва същия сценарий, но е зна-

чително по-сложна. Рецензентите са двама или трима; всички членове на Специализи-
рания научен съвет предварително са получили автореферата и са го чели; встъпи-
телното експозе е по-обширно; въпросите са много и самата защита трае по-дълго и 
пр.  

 
ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ЗАЩИТАТА. От дипломанта (докторанта) се очак-

ва увереност, компетентност и академичен език. По време на защита често се задават 
неудобни и „трудни‖ въпроси и се отправят „ехидни‖ забележки, които много често имат 
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за основа не толкова недоброжелателно отношение, а обикновено любопитство или 
неразбиране на текста.  

Основното правило е, че това е защита – защищават се определени тези, 
идеи, резултати от продължителен труд. Защитата означава не съгласие с критиката, а 
активна отбрана чрез аргументи, някои от които може би вече са изнесени в експозето, 
но са останали неразбрани и незабелязани. Особено важно е да се запази състояние 
на увереност, външно спокойствие и добър тон. 

 
 

18.2. ДРУГИ НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ 

18.2.1. МОНОГРАФИЯ  

 
СЪЩНОСТ. Разглежда се световният опит и авторовата позиция по даден въп-

рос. Структурата й не е стандартна и зависи от автора. Най-често се върви от общото 
към частното (логически план) или в исторически (генетически) план. 

Обемист текст. Няма таван на обема често е над 200-300 стр. Представя се ця-
лостно разработен научния проблем: оттам и наименованието моно-графия – описа-
ние на един проблем. 

Най-характерната особеност е, че монографията е предназначена за публику-
ване  Оттам и задължителното удовлетворяване на специфичните изисквания на изда-
телствата.  

Дипломните работи и дисертациите по същество са разработки с монографичен 
характер, които не са предназначени за публикуване и се представят като ръкописи. 
Затова и често структурата им съвпада с тази на монографията, но в умален вид. Най-
често дисертации се публикуват след съответната преработка като монографии, но 
никога не и в първоначалния им вид. 

 
 

18.2.2. НАУЧНА СТУДИЯ  

 
СЪЩНОСТ И ИЗИСКВАНИЯ. Представлява изложение на отделен въпрос със 

задълбочена обосновка. Структурата най-често е като на монография. За разлика от 
последната, обемът на студията е ограничен до 30-100 страници. Този по-голям обос-
новава изискванията към студията: 

 Да разкрива генезиса на проблема, да го представя цялостно.  

 Да е структуриран текст: глави, точки, подточки.  

 Предназначението е за ограничен контингент от читатели, професионалисти. 
Изисква се строг научен език.  
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18.2.3. СТАТИЯ 

 
ИСТОРИЯ НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ. Науката е единна система, в която 

работят хора и циркулира информация. Научната публикация е форма на  информаци-
онно съобщение, адресирано към колегите (научната общност). Количеството и качес-
твото на научните публикации определя статуса на учения.  

Още от появата на писмеността започва и историята на научните публикации. 
Дълго време те са били основно трактати и обемисти текстове (книги). Научните спи-
сания възникват през XVII век като място за оперативно оповестяване на общността за 
новостите и откритията. По тази причина и до сега те са основният фактор при опре-
деляне на новостта и приоритета на откритието, които проблеми са били чужди на ан-
тичните и средновековни учени. Така са се оформили и особеностите на научната ста-
тия – краткост, яснота, строго научен език.  

По оценки на експерти, сега по света годишно се публикуват над 100 000 статии 
по социални и поведенчески науки, като 2/3 от тях не се цитират впоследствие и прак-
тически „потъват‖ в морето от информация. 

 
НАУЧНА СТАТИЯ. Статията е предназначена за периодични издания или сбор-

ници. Това е най-разпространената форма на научна публикация. Статиите могат да 
бъдат различни по тип, план, съдържание, обем и предназначение.  

 
ОБЕМ. Обемът е от 5-6 до 12-15 (по-рядко до 30) станд. стр., съобразно с изиск-

ванията на съответното издание (списание, вестник, сборник). Това е предел на обема, 
а не норма, и не определя ценността на статията. 

 
СТРУКТУРА НА НАУЧНА СТАТИЯ (FORMAT OF A JOURNAL ARTICLE). Струк-

турирането се определя от вида и големината. Да се има предвид, че някои списания 
имат въведена стандартна структура, която изискват за всички материали [Виж 15; 77 и 
др.]. 

В англоезичните статии, а напоследък и в целия свят се налага единен структу-
рен шаблон.  

 
ЗАГЛАВИЕ (ТIТLЕ). Има редица изисквания: 

 Да е особено изразително и забележимо, привличащо вниманието на читате-
ля.  

 Да дава максимална информация за публиката, за която е предназначено и в 
зависимост от предназначението на статията.  

 Да съдържа в сбит вид предмета на изследването (изучавани параметри]. 
Една от най-често срещаните грешки е замяната на предмета с обекта (кон-
тингент). В най-добрия вариант трябва да се съдържа и предмета, и обекта. 

 Да не е прекалено дълго, да не е претоварено с излишни думи. Да съдържа 
до 6-7 дескриптора – смислоносещи думи. 

 Да не съдържа „публицизми‖ – красиви думи и словосъчетания, насочени към 
непрофесионалисти.  
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 Използването на стилистични „орнаменти‖ – от рода на: „Митове и реалност.‖, 
„Опит и проблеми‖, „Към въпроса за...‖ и др. подобни да става много внима-
телно. 

 
РЕЗЮМЕ (ABSTRACT). Резюмето (анотацията) е разширение на заглавието. То 

съдържа не 6-7 дескриптора, а около 100 думи (около 1/3, рядко до 1 станд. стр.), под-
робно описващи предмета и обекта на изследване, използваната методика, главните 
резултати и изводи.  

Резюмето се разпространява и печата в сборници, то се превежда на чужд език 
(работен език на конференцията) и поради това трябва да е максимално информатив-
но. Не трябва да съдържа цитати, формули и пр. утежняващи елементи.  

Ако статията е на по-малко известен автор или ако регламентът на изданието го 
изисква, се дава справка за автора - име, настояща позиция, адреси за контакт.  

 
КЛЮЧОВИ ДУМИ (KEYWORDS). Това са думи или словосъчетания, които най-

пълно и точно характеризират съдържанието на статията. По принцип те се използват 
от справочните служби за правенето на библиографии, а ако статията е в електронен 
вид, по тях става търсенето чрез търсачките. 

 
ВЪВЕДЕНИЕ (INTRODUCTION). Уводът в обем до 1 станд. стр. има за цел да 

обоснове актуалността на проблема и значимостта му и да осведоми за мотивите на 
изследователя и целите на изследването. Освен това, уводът може да изпълнява и 
други функции:  

 да даде основни сведения, нужни за разбиране на статията,  

 кратък обзор на подобни изследвания на други автори,  

 да заинтригува читателите, да ги информира за организацията на статията,   

 информация за изследователя и изследването,  

 предистория и обстоятелства  и т.н.  
 
ИЗЛОЖЕНИЕ. Същностно разработване на проблема. Основното правило е да 

не се пише в подробности, да няма излишни обяснения, общоизвестни факти, а да ос-
тане само новото, приносът на автора.  

 
ФОН НА ИСЛЕДВАНЕТО (BACKGROUND TO THE RESEARCH). Включва: 

 Литература по въпроса (Relevant Literature, Literature Review). Всяка област 

на изследвания има своите кръг от най-разпространени и признати с приноса 
си изследователи и текстове (цитирани, оспорвани). Прави се поаспектен 
критичен анализ на проблема - търсения, автори, хронология, тематика, пос-
тижения, слабости, тенденции (литературен обзор) и същия критичен анализ 
на педагогическата практика. Има няколко подхода: индуктивен, дедуктивен, 
ретроспективен, понятийно-терминологичен. Да е пределно лаконичен.  

 Съдържателен център на изследването (Focus of the Research). Определят 
се границите на изследването - място сред другите сродни проблеми или в 

рамките на по-широка проблематика. Трябва да се докаже правото на самос-
тоятелно разглеждане. 

 Цели на изследването (Research Objectives). Те трябва да отразяват същнос-

тта на изследователската работа, да са конкретни и определени. Трябва да 
са ясно отделени теоретичните и приложни цели. Желателно е да се предс-
тавят като съвкупност от задачи. 
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 Мотиви на изследователя (A Word About Bias). Обосновава се темата - как-

ви практически, теоретични и евентуално социални съображения има за пос-
тавянето й, в какво се състои нейната актуалност и злободневност, какви мо-
тиви са накарали автора да се заеме с нея. 

 Изследователска методология (Methodology Research Design): ръководни 
принципи (Guidelines) и ограничения (restriction); научни въпроси (Research 
Questions), хипотези (Research Hypotheses), конструкти или променливи 
(Constructs or Variables), операционални дефиниции, критерии, показатели и 
индикатори - емпиричният модел на изследваното явление.  

 
МЕТОД (METHOD). Този параграф не е голям по обем (не повече от 5-10% от 

статията). Включва изложение на: 

 Участници (Participants) - описание на обекта на изследване (генералната 
съвкупност и извадката), оценка на репрезентативността на данните.  

 Процедури (Procedures): изследователски методи (research procedures). 

Описание на условията, в които се провежда изследването, организацията, 
продължителността му.  

 Инструменти  (Instruments) - инструментариум, техника. Пълнотата на опи-

сание на методиката зависи от това, дали е известна и заимствана (не се 
описва подробно), модифицирана или създадена от автора (да се посочи но-
востта). 

 Модел за статистически анализ (sтатistical Analysis). Статистически форму-
ли се избягват, ако не е необходимо непременното им присъствие. 

 
РЕЗУЛТАТИ (RESULTS, REPORT OF FINDINGS). В тази част се излагат данните 

от изследването – под форма на таблици и графики. Дават се и резултатите от статис-
тическия анализ.  

Резултатите се излагат сбито, пределно точно и ясно. Изложението да съдържа 
само необходимата и достатъчна информация. 

Резултатите от изследването се разполагат в логически ред - като аргументи за 
доказването на авторовата теза. 

 
ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ (DISCUSSION). Собствените резултати и тех-

ният анализ да съставят не по-малко от 50% от обема на статията. В тази част авторът 
демонстрира своя принос. Тук се изисква изключително прецизен език. Това е частта, 
която преди всичко интересува специалистите и която подлежи на обсъждане в науч-
ните среди и на цитиране.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (CONCLUSION). То резюмира основните резултати и изводи от 

изследването, както и перспективите за развитие на темата.  
Обобщенията, изводите и препоръките са най-важната част от статията. От ка-

чеството им, от степента на общовалидност, убедителност и аргументираност се съди 
за качествата на изследването, а и на изследователя. Затова, ако изследването не е 
представително, е по-добре да не се дават обобщения и изводи, а само конкретни зак-
лючения или по-скоро да се сумират обясненията. 

Обобщаването на данните от изследването включва: 

 Ретроспективна ревизия на хипотезите с цел превода им в ранг на теория, в 
този им вид, в който са се показали състоятелни. 
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 Формулиране на общи и частни следствия (консеквенти) от тази теория, до-
пускащи контролна проверка в друго време и място от други изследователи, 
но при спазване на условията (теоретични изводи). 

 Разработване на приложна част на теорията, адресирана към определени 
потребители на различно ниво (препоръки). Препоръките се отнасят най-чес-
то до организацията и методиката на образователния процес или до друг 
елемент на училищния живот. Редът на разполагането им е по степен на важ-
ност. 

Към формулировката на изводите се отправят изисквания: 

 Да са резултат само от данни, които пряко произтичат от изследването. 

 Да очертават ясно приносните моменти в изследването. 

 Да съответстват на целите и съдържанието на изследването. 

 Да включват само недвусмислено установени и доказани положения, без не-
обходимост от допълнителни проверки и уточняване. 

 Да се избягват общоизвестни неща, а ако това е невъзможно, да се подчер-
тае, че става дума за верификацията им. 

 Да са еднородни по стил и в логическа връзка и последователност. 

 Да не са двусмислени, да не съдържат неинтерпретирани термини. 

 Пишат се в утвърдителна форма и представляват просто подреждане на те-
зиси, без повторение, доказателства и обосновки. 
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ките статии се изисква да се отправят благодарности към лица и организации, които са 
спомогнали за осъществяване на изследването.  

 
ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES). В литературната справка се посочва само цити-

раната литература, а най-добре е самото цитиране да се прави под черта или в общи 
бележки с възходяща номерация след основния текст, с което отпада необходимостта 
и от отделна литературна справка. 

 
ЗАБЕЛЕЖКИ (NOTES). Забележките към текста са допълнителни разяснения, 

справки, коментарии по повод на отделни фрагменти на основния текст, които са вто-
ростепенни по значение. Има случаи, в които бележките към текста надвишават по 
обем, а понякога и по значение основния текст. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ (IMPLICATIONS). В приложения може да се включат материали, 

без които може да се мине в изложението, но представляват интерес и самостоятелна 
научна ценност - текст, таблици, графики, инструментариум, инструкции, методически 
материали и др. или материали, които допълват текста и подпомагат разбирането му. 

 

18.2.4. НАУЧЕН ДОКЛАД  

 
СЪЩНОСТ. Научните доклади са една от основните форми на участие в науч-

ния живот. Те са предназначени за презентация на научни конференции и симпозиуми. 
В тях участват само специалисти и това определя и изискванията към текста – да е на 
най-високо професионално равнище и да дава само новото, приносното в работата на 
автора. По структура докладите се пишат както статията, ако няма специални изисква-
ния на организаторите.  
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ИЗИСКВАНИЯ. При разработването на научен доклад важат по същество същи-
те изисквания, но много важно е да се помни, че докладът ще се изнася устно: същес-
твува разлика в начина на изразяване в устна форма в сравнение с писменото излага-
не на мисли. От друга страна, докладите често се поместват в сборници. Затова най-
добре е текстът да се подготви като статия, а на симпозиума или конференцията да се 
говори по нея съобразно с регламентираното време или да се прочете специално при-
годен вариант, като се има предвид, че стандартна машинописна страница се чете 
средно за 3-5 минути. 

 
ВИДОВЕ НАУЧНИ ДОКЛАДИ. Съществуват два варианта на научни доклади: 

 Кратко съобщение - сбито изложение на резултати (много често  предвари-

телни), получени от научно изследване. Предназначението му най-често е 
свързано с отчитането на определени етапи от работата. 

 Научен отчет - подробно описание на методиката, хода на изследването, 

резултатите и изводите. 
 

18.2.5. КУРСОВА РАБОТА  

 
СЪЩНОСТ. Курсовата работа е научна разработка на конкретна тема, своеоб-

разна пропедевтика за по-големи изследователски работи. Курсовите работи са свър-
зани с етапа на обучение в университета - пишат се в различен курс и затова към тях 
има различни изисквания.  

 В 1-2 курс обикновено има вид на разширен реферат със собствени изводи. 
Обем: 10-15 станд. стр.  

 В 3 курс – трябва да има вид на самостоятелно изложение на тема с елемен-
ти на изследване или даже собствено емпирично или теоретично изследване. 
Обемът е 15-25 станд. стр.    

 В 4 курс работата трябва да е методологически последователна, със задъл-
бочен анализ на значителен брой източници и аргументирани изводи. Обемът 
е 20-35 станд. стр.  

 
ИЗИСКВАНИЯ. Темата на курсовата работа се избира от студента. Съгласува 

се с научния ръководител. 
Студентът подбира литература самостоятелно и това е част от неговите задачи. 
Курсовата работа не трябва да е преразказ на изучения материал, а е негова 

творческа преработка на основата на запознаване със състоянието на въпроса в лите-
ратурата и самостоятелен анализ. 

 
СТРУКТУРА. Курсовата работа има стандартна структура: титулна страница, 

съдържание, въведение, основна част, заключение, цитирана литература.  
Въведението (до 10% от целия текст) съдържа обща постановка на проблема 

и ориентира читателя в по-нататъшното изложение.  Обосновава се избора на темата, 
формулира се предметът на изследване, разкриват се целите и задачите на работата, 
анализира се степента на  разработеност на проблема.  

Основната част може да е оформена като една или две глави. 
Заключението (до 10% от целия текст) съдържа равносметка на получените 

резултати. 
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18.2.6. ОБЗОР 

СЪЩНОСТ. Обзорът е научен документ, съдържащ систематизирани научни 

данни по някаква тема, получени в резултат от анализ на първоизточници. Предназна-
чението му е да запознава със съвременното състояние на науката.  

 
РАЗНОВИДНОСТИ. Съществуват две разновидности: 

 Реферативен обзор - кратко съобщение за съдържанието на някакви научни 

трудове за определен период или по определена тема. 

 Аналитичен обзор - включва обобщение на литературни данни, оценка, аргу-

ментирана прогноза за развитието на проблема и решенията му и т.н. 

18.2.7. РЕФЕРАТ 

 
СЪЩНОСТ. Рефератът е най-простият научен текст. Той е съкратено изложе-

ние на съдържанието на едно или повече произведения с главните фактически сведе-
ния и изводи. Основно се отговаря на въпроса, какво се съдържа в трудовете, които се 
реферират.  

Текстът е кратък, сбит и в него трябва да личи авторовата позиция. Обемът е 5-
20 стандартни машинописни страници.   

 
СТРУКТУРА. Рефератът има следната структура:  

 Титулна страници; 

 библиографско описание на реферираните източници;  

 тема, обем, предмет, характер и цел на работата, методи; 

 резултати, изводи, предложения;  

 допълнителни сведения за авторите, къде е изпълнено изследването, каква е 
литературната справка и т.н. 

18.2.8. АНОТАЦИЯ  

 
СЪЩНОСТ. Кратка характеристика на научен труд: подробно библиографско 

описание, форма, цел, съдържание, за кого е предназначен трудът, количество страни-
ци, таблици, илюстрации, литература. Задачата й е да запознае читателя с труда.  

 
ВИДОВЕ. Анотациите са няколко вида:  

 справочна и препоръчителна (съдържа критична оценка);  

 обща и специализирана;  

 обикновена (кратка) и разширена; различават се по обема си - обикновената 

е до 1/3 машинописна страница, а разширената - до 0,5-1 страница (за ста-
тия) или до 1-1,5 страници (за дипломна работа, дисертация, монография). 
Разширената анотация обикновено съпровожда научни трудове, предназна-
чени за публикуване, а в някои случаи е част от самия труд. 

 

18.2.9. РЕЦЕНЗИЯ  

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Рецензията е изложение, в което в критичен аспект се раз-

глежда някакво научно произведение. Съдържанието и формата на рецензията зави-
сят пряко от целите, които се поставят пред нея.  
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ВИДОВЕ РЕЦЕНЗИИ. Рецензиите биват няколко вида:  

 върху цялостна разработка, върху част от научен труд, върху няколко научни 
труда;  

 общи (посветени на цялостно представяне и оценка на даден автор), подроб-
ни или кратки;  

 полемични и т.н. 
 
СЪДЪРЖАНИЕ. Основно правило е, че рецензията не е преразказ, а оценка. 

Независимо от вида и целите на рецензията, в нея се отговаря на следните въпроси:  

 актуална ли е темата, необходима ли е разработката,  

 каква е оценката за структурата, съдържанието, изложението и оформлени-
ето на материала.  

 
СТРУКТУРА. Структурата на рецензията включва:  

 Кратка справка за автора (авторите) на рецензирания труд, творческото им 

развитие, принадлежността към определено научно направление или школа.  

 История и съвременно състояние на проблема: как се е развивала теорията 

и изследователските методи в дадената област; съвременни изследователс-
ки подходи към темата.  

 Оценка на основните положения и изводи - недвусмислено оценъчно заяв-
ление за нивото на: научност и значимост, актуалност; степен на обоснова-
ност на изводите и препоръките; достоверност; научна новост. 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРА. Основните изисквания към автора на рецензията 

са да е безпристрастен и строго научно обективен, всяко негово твърдение да е защи-
тено и аргументирано. 

Обективността изисква отражение както на положителните, така и на отрица-
телните страни на труда. Трябва да се посочат съмнителните положения и подлежа-
щите на дискусия. 

В някои страни има неписано академично правило, че отрицателни рецензии не 
се пишат, тъй като лошите работи нямат нужда от рецензиране. [15] 

 

18.3. ОФОРМЯНЕ НА НАУЧНИЯ ТРУД 

18.3.1. РУБРИКАЦИЯ НА ТЕКСТА 

 
КЛАСИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА РУБРИКАЦИЯ. Традиционната рубрикация се 

препоръчва при по-малко дробна структура на текста. Тя включва: 

 глава - означава се с думата „Глава ...‖ и с римска цифра, например, Глава 

ІV.  

 параграф (§) – означава се с арабска цифра, означаваща поредността в рам-

ките на главата, например ІV.1.  

 точка – означава се с буква. например ІV.1.а.  

 
ДЕСЕТИЧНА СИСТЕМА ЗА РУБРИКАЦИЯ. Десетичната система се използва 

при по-дробна структура. Означенията са само с цифри.  

 глава – първи разред, например 1. 
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 параграф – втори разред, например 1.1.  

 точка – трети разред, например 1.1.1.  
Препоръчва се да не се надхвърлят 4 знака – 1.1.1.1. 
 
ПРАВИЛА ЗА РУБРИКАЦИЯ. Деленето на текста на части и количеството на 

частите зависи от много фактори и най-вече от стила на изложение на материала. Има 
някои основни правила: 

 Избраната система за рубрикация да се следва открай, докрай и да не се 
смесва с друга. 

 Номерацията на главите и параграфите трябва да е последователна – това 
правило често се нарушава при разместване на фрагменти от текста.  

 По принцип, Въведението и Заключение никога не се делят на части, само по 
изключение може да се допусне делението на въведението на големи съчи-
нения.  

 Не бива да се допуска прекомерното деление на текста на части и оформяне 
на всеки абзац в отделна част. Простото правило гласи, че частта от текста, 
заедно със заглавието не може да е по-малка от една страница. 

 Главите и параграфите следва да се отделят обмислено: главата е част от 
текста, в която се съдържа голяма смислова единица; параграфът е подраз-
дел на текста вътре в главата, съдържащ логически важна част от главата и 
се дели на абзаци; абзацът е част от текста, в който се съдържа завършена 
мисъл и който започва на нов ред. 

 
ЗАГЛАВИЯ НА ГЛАВИТЕ И ПАРАГРАФИТЕ. Изисквания: 

 Точно да отразяват съдържанието на текста и нито да съкращават, нито да 
разширяват обема на смисловата информация, която носят. Прочетени пос-
ледователно да разкриват точно съдържанието на труда. 

 Да са кратки, ясни и да не съдържат излишни думи. Да не заемат повече от 1-
2 реда на страницата. В същото време да се избягват заглавия само от една 
дума.   

 Да не се включват думи от жаргона на науката (професионализми) или пре-
калено тясно специализирани термини, съкращения и абревиатури, хи-
мически, математически, физически и пр. формули. 

 

18.3.2. СТИЛОВО И ЕЗИКОВО ОФОРМЛЕНИЕ 

 
ЗНАЧЕНИЕ. Стилово-езиковото оформление е най-трудната част от работата 

върху текста. Всяка мисъл, всяка дума трябва да бъде преценена дали отговаря на 
целта на изследването и на труда, дали е логична и убедителна, дали е интересна, да-
ли подхожда на мястото и случая. 

 
СТИЛОВИ РЕГИСТРИ. Научните трудове могат да бъдат написани в различен 

стилов регистър: 

 научен - със специална терминология, строгост, деловитост на изложението,  

 учебно-педагогически - съчетаващ научност и достъпност,  

 научно популярен - изложението е преди всичко занимателно.  

 Самото изложение може да бъде спокойно, полемически заострено, лако-
нично или разгърнато.  
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Какъв ще бъде стилът на конкретното произведение, зависи от неговия автор, 
но стилът трябва да съответства на ситуацията - повод за написването, за кого е пред-
назначен трудът, целите на автора и т.н. 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗЛОЖЕНИЕТО. Научното изложение трябва да отговаря 

на някои условия: 

 Да е ясно, точно и изразително, кратко, стегнато и лаконично. То трябва да 
засяга само темата, да няма отклонения. 

 Да не се използват чужди термини, когато има адекватни български. Това не 
се отнася за специалните термини. 

 Да е написано в безлична форма (вижда се, че...) или в 1 лице множествено 
число (виждаме, че...). По този начин авторът спазва един от каноните на 
академичния стил – демонстрация на принадлежност към научната и профе-

сионална общност.  

 Да е структурирано,  смислово завършено, цялостно и свързано.  

 Да е граматически правилно оформено. 

 Да се избягват дългите и с тежка синтактична структура фрази. 

 Таблиците, илюстрациите, графиките, трябва да са свързани смислено с тек-
ста и в него да е указано мястото, където следват. За тях са възприети стан-
дартни наименования и съкращения: таблица (Табл.), илюстрация (Ил.), 
графика (Фиг.). 

 Особено внимание следва да се отдели на специалната терминология. Как-

то вече посочихме, тя трябва да е единна за целия труд. Дефинициите тряб-
ва да са кратки, ясни и точни. Употребата на термина всеки път трябва да е 
обоснована. За всеки малко известен, недостатъчно понятен и нов термин в 
текста се прави съответното пояснение, като в някои случаи е необходимо да 
се посочи документът, даващ основание за употребата му. 

 
СПЕЦИФИЧНА ФРАЗЕОЛОГИЯ. Логическите връзки се подчертават със специ-

ални функционални синтактически средства: 

 за времева последователност: „отначало‖, „преди всичко‖, „след това‖, „пър-
во‖, „второ‖, „значи‖, „така‖ и др.;  

 за противоречивост на отношенията: „но‖, „обаче‖, „между впрочем‖, „в 
същото време‖;  

 за причинно-следствени отношения: „следователно‖, „затова‖, „благодаре-
ние на‖, „съобразно с‖, „вследствие на‖, „освен това‖;  

 за преход от една мисъл към друга: „преди да преминем към...‖, „да се обър-
нем към...‖, „да разгледаме‖, „да се спрем на...‖, „разглеждайки‖, „необходимо 
е да се спрем на...‖);  

 за обобщение, извод: „и така‖, „резюмирайки казаното‖, „по такъв начин‖, 

„значи‖, „в заключение ще отбележим‖, „всичко казано ни позволява да нап-
равим извод‖, „както показа анализът‖, „на основание на получените данни‖, 
„оттук следва‖ и др.. 

 
ГЛОБАЛНИ ГРЕШКИ. Свойствени за младите изследователи са някои грешки: 

 „Игра на ерудиция” - стремеж към повече цитати, за да се докаже начетеност. 

 „Игра на научен стил” - езикът е претоварен със специални термини. Счита 

се, че работата така е "по-солидна", "по-научна". Твърде често науката се за-
меня с наукоподобие, а разбирането на авторовите мисли силно се затрудня-
ва. 
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НЕДОПУСТИМИ ДУМИ И ИЗРАЗИ. Има думи и изрази, които изобщо не трябва 

да се употребяват в научния текст: 

 „Очевидно‖, „всеизвестно‖, „от само себе си се разбира‖, „естествено‖ и др. 
подобни. Строго логично погледнато, очевидни, всеизвестни и т.н. неща ня-
ма. 

 Неопределени местоимения от вида: „нещо‖,  „някой‖.  

 Емоционалните езикови елементи, намаляващи задължителната целенасо-
ченост и прагматичност на текста.  

 Професионализми - замяна на научни понятия с жаргонни професионални 
лексически единици.  

 Канцеларизми – с цел речта да изглежда „по-учена‖. 

 Употреба без необходимост на чужди думи. 

 Тавтология - повторение на написаното с други думи.   
 

18.3.3. ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ 

 
ОФОРМЛЕНИЕ НА ТЯЛОТО НА ДИПЛОМНА РАБОТА И ДИСЕРТАЦИЯ. Те са 

ръкописи, чието книжно тяло се оформя по стандартен начин. 

 По общ вид представляват подвързан том.  

 Корицата е твърда с надписи: „дипломна работа‖ („дисертация‖), име на авто-
ра, място и година на издаване; може да се добави и заглавието. 

 Представят се в определен брой екземпляри - 2 за дипломни работи и 4 за 
дисертации. 

 
ОФОРМЛЕНИЕ НА ТЕКСТА. За това също има правила: 

 Да е напечатан от едната страна на бели листи с формат А4 (21 Х 29 см).  

 Да е написан на компютърен редактор от рода на Word for Windows 97 и по-

висока версия.  

 Всички разчети са в стандартни машинописни страници - 30 реда на 60 знака 
на ред (1800 знака, включително интервалите между думите). Ако на страни-
цата има повече знаци и редове, то тя се преизчислява в стандартни страни-
ци.  

 Главите и разделите започват на нова страница, на около 7 см от горния 
край.  

 Всички страници без титулната са номерирани в средата или в десния край 
на горното поле без допълнителни знаци (тирета, точки). 

 Таблиците и графиките са в текста. 

 Формулите се разполагат на отделен ред, а указателният текст към тях - на 
следващия ред. 

 Полетата на листа са: ляво (Left) - 3 см, дясно (Right) - 1 см, горно (Top) и 
долно (Botton) - по 2,5 см.  

 Шрифт: Times New Roman Cyr или Arial Cyr, размер - 14 пт.  

 Интервалът между редовете е 1,5. 

 Подравняването на реда да е двустранно  (Justify). 

 Отстъпът на нов ред e 1 см. 

 В квадратни скоби [ ] се дават цитатите и позоваванията на литературата. 
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18.3.4. ЦИТИРАНЕ 

 
МЯСТО В НАУЧНИЯ ТЕКСТ. Една от особеностите на научния текст е, че в него 

се цитира значително по-често, отколкото в други видове текстове. Това налага на ци-
тирането да се отдели по-голямо внимание.   

 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЦИТИРАНЕ. Независимо дали се цитира дословно или по 

смисъл, съответствието на цитата и оригинала трябва да бъде пълно.  
При цитиране важат правилата за библиографско описание на книги и статии. 
Самият цитат трябва да е обоснован и непременно необходим.  
Цитирането на автора трябва да става само по негови произведения (оригина-

ли) и само в краен случай по извадки от съчинения, приведени от други автори, като в 
този случай след цитата следва „цитирано по...‖ и се описва източникът, откъдето е 
взет цитатът.  

Разрешава се цитиране само на публикувани трудове. Цитирането на дисерта-
ции, дипломни и други непубликувани работи може да стане само със съгласието на 
авторите. 

По формата си цитирането може да бъде няколко вида.  
 
ВЪТРЕТЕКСТОВО ЦИТИРАНЕ.  По правило така се цитират най-значителните 

източници и при условие, че цитатите са малко на брой.  
Пример:  
... В книгата на А.Бънков „Логика‖ (вж. Бънков, А. Логика. - С., 1975, 396-420) се 

посочва че... 
По-често (особено в научни издания) в текста се посочват само фамилното име 

на автора (с обикновен шрифт, с курсив или с разредка), годината на издаване на тру-
да и съответната страница (страници). Между името на автора и годината не се пише 

препинателен знак, а между годината и страницата се пише двоеточие. Бележката в 
текста е заградена със скоби и препраща към списък „Литература" в края на статията 
(главата, книгата).  

Пример (в текста):  
Акцент върху взаимовръзката между музика и текст поставя и Боян Пенев (Габе 

1983: 376). 
Пример (в края на текста):  
Габе 1983: Шишманов, Ив. Д., д-р К. Кръстев. Б. Пенев в спомените на съвре-

менниците си. С, 1983, 364-377. [109] 
 
ЦИТИРАНЕ ПОД ЛИНИЯ. Най-целесъобразно е да се прилага, когато е необхо-

димо да се облекчи читателят при обхващането на цитираните произведения.  
Всеки цитат се означава с индекс (пореден за страницата или за главата) и 

включва основните елементи на библиографското описание.  
Под линия се поставят и някои бележки - указания за допълнителна литература, 

препращане към други части на труда, предаване на собствени критични бележки и ко-
ментари, които иначе биха нарушили потока на мислите, указване на факти и данни 
във връзка с темата и др. 

 
ЗАДТЕКСТОВО ЦИТИРАНЕ. Смята се за най-икономично. Целесъобразно е да 

се прилага при голям брой ползвани работи. Има различни варианти: 
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 С номерация на списъка на литературните източници в края на труда. 
Пример: ...[3,124]...  или ...[5, с.98]..., което означава ―източник № 3 от списъ-

ка, страница 124... 

 Без номерация на списъка, например: ...[Петрова, 1983, 29]... В този случай 

трудовете в списъка не са номерирани, а са подредени според азбучния ред 
на имената на авторите и според хронологията на изданията. Ако за една и 
съща годината трудовете на автора са повече от един, към обозначението на 
годината на издаване е прието да се прибавя поредна буква, например: 

„Петрова, 1983,а‖, „Петрова,1983,б‖ и т.н. 
 
ЦИТИРАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ АВТОРИ. Прави се по различни начини:  

 името се изписва в текста направо в оригинал;  

 името се изписва най-напред в българска транскрипция и след това в скоби 
се посочва в оригинал заедно с годината на изданието;  

 в текста името се посочва в българска транскрипция, придружено от годината 
на изданието, а в литературната справка се изписва и в оригинал и др. 

 
ПОВТОРНО ЦИТИРАНЕ. Независимо от вида, отпада необходимостта да се да-

ва в пълнота библиографското описание, особено ако цитатите са в непосредствена 
близост. В такива случаи се употребява изразът ―Пак там‖ (при трудове на латиница: 
Ibidum, или съкратено Ibid. или Ib.), а когато цитатите не са в непосредствена близост, 
се пише само „Цит.съч., с. ...‖ след името на автора. Когато в текста е цитиран повече 

от един труд на автора, заглавието при повторното цитиране може да се съкрати до 
една-две думи, следвани от многоточие. 

 

18.4. БИБЛИОГРАФСКО ОПИСАНИЕ  

 
ПРЕЗНАЗНАЧЕНИЕ. Библиографското описание съдържа специфична инфор-

мация за публикацията. То може да е пълно и съкратено.  
Краткото библиографско описание, включващо само задължителните елемен-

ти е напълно достатъчно за нуждите на научните текстове. Такива елементи са: име на 
автора, заглавие (и подзаглавие) на книгата, издание, място на издаване, име на изда-
телството, година на издаване, обем на книгата (в страници).  

Пълното описание са използва в каталозите. Включва освен задължителните и 
други елементи - формат на книгата, илюстративен материал, тираж, цена, подвързия. 
[109] Също и индекси: ISBN (International Standard Book Number) – индивидуален ин-

декс на книгата и ISSN (International Standard Serial Number) – индекс за серийни изда-
ния, позволяващи воденето на автоматизирано търсене.  

 
 
СТАНДАРТИ. В момента библиографското описание на различни източници се 

регламентира от редица държавни и международни стандарти:  

 БДС 11682-74 Описание на специални видове технически издания. 

 БДС 15419-82 Библиографско описание на книги. 

 БДС 9736-82 Съкращения на български думи в библиографското описание на 
печатните произведения. 

 БДС 15687-83 Библиографско описание на периодични издания. 
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 БДС 15714-83 Съкращения на типични думи и словосъчетания в библиограф-
ското описание на печатни произведения на чужди езици, отпечатани с ки-
рилска азбука. 

 БДС 15715-83 Съкращения на типични думи и словосъчетания в библиограф-
ското описание на печатни произведения на чужди езици с латинска азбука. 

 БДС 15935-84 Библиографско описание на картографски издания. 

 БДС 15935-84 Библиографско описание на нотните издания. 

 БДС 11452-86 Съкращения на наименованията на български периодични из-
дания. 

 БДС 16784-88 Библиографско описание на графични издания. 

 БДС 17264-91 Библиографско описание аналитично описание на съставни 
части от публикации и книжни материали. 

 БДС 17377-96 Библиографско цитиране. 

 Международен стандарт за библиографско описание на монографии = 
International Standard Bibliographic Description for Monographs (ISBD/M) 

 Международен стандарт за библиографско описание на некнижни материали 
= Иnternational Standart Bibliographical Description of nonbook Materials 
(IBD/NBM)  

 International Standard Bibliographic Description for Serials and Other Continuing 
Resours (ISBD/CR) 

Затова е необходимо авторът да се запознае с тях, а при всяко затруднение 
да се търси помощта на компетентни лица. 

 
 
ОПИСАНИЕ НА КНИГА. При библиографско описание на книга се употребяват 

следните препинателни знаци: 

 Фамилното име се отделя от собственото и бащиното с друг шрифт (разред-
ка) и със запетая. Ако авторите са двама или повече, имената им се отделят 

със запетая; пред името на последния автор може да се пише запетая или 
съюз и (в книги на латиница et). 

 Името на автора, заглавието, издателските данни и обемът се отделят с точ-
ка. 

 Отделните елементи в издателските данни се отделят с двоеточие (между 
мястото на издаване и името на издателството) и със запетая (между името 

на издателството и годината на издаване). 

 Заглавието на книгата се дава на съвременен правопис. То не може да се 
съкращава, с изкл. на дълги заглавия от старобългарската и възрожденската 
литература. Изпуснатите думи или части от заглавието се отбелязват с мно-
готочие. 

 Мястото на издаване се изписва, с изкл. на някои градове (папр. София = С. 
на лат. S.). 

 Името на издателството се дава съкратено, без думата „издателство". 

 Годината на издаване се дава с арабски цифри, без думата „година"или г. 

 Броят на страниците се означава със съкращението с., на лат. р. [109]  
Пример:  
Петканова, Д. Старобългарска литература. IX—XVIII век. С: Св. Климент Ох-

ридски, 1992. 504 с.  
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ОПИСАНИЕ НА МНОГОТОМНО ИЗДАНИЕ. За обозначаване на тома, номера и 

страницата се използват съкращения, приети в съответния език. 

 Български, руски: том = Т.; Номер = №; Страница= С. 

 Английски: том = Vol.; Номер = №; Страница= P. 

 Немски: том = Bd; Номер = Nr; Страница= S. 

 Френски: том = T.; Номер = n; Страница= P. 

 Италиански: том = Vol.; Номер = n.; Страница= P. 
Пример:  
Яворов, П. Съчинения. Под ред. на Вл. Василев. Т. 1-3. София, Ал. Паскалев, 

1924-[1925]. 164 с., 255 с., 308 с.  
Яворов, П. Съчинения. Т. 1-3. София. 1924. 
 
 
ОПИСАНИЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ЧАСТИ ОТ ИЗДАНИЯ. Това са статии, ре-

цензии, глави, раздели и др. п. Библиографското описание трябва да включва следни-
те данни: име на автора, заглавие (и подзаглавие) на статията, сведения за изданието 
(списание, сборник), в което е отпечатана статията - название, година, страници 
от...до. 

Ако публикацията е поместена в сборник (непериодично издание), пред сведе-
нията за сборника се пише Във: (за книги на кирилица) или In: (за книги на латиница). 
Заглавието, подзаглавието, изданието, томът (частта) и мястото на издаване на сбор-
ника се отделят с точка, а следващите елементи (година на издаване, страници) - със 
запетая. 

Ако публикацията е поместена в периодично издание – вестник, списание, се 
дават сведения за него - название, година, книжка на списание, брой и дата на вестник, 
страници. 

В най-новите библиографски описания вместо Във: или In: се пишат две накло-
нени черти. 

Примери:  
Нейков, П. Екзархът и дългът. Във: Веч. новини, №11535.3 май 1990, с. 4. 
O'Neale, S., Stanley, R. Fathers. Gods, and Religion. // Critical Essays on James 

Baldwin. Ed. Fred and Nancy Burt. Hall, 1988, p. 125-143.  
Роллан, Р. Жан Жак Руссо. // Руссо, Ж. Ж. Собр. соч. - М., 1958, т. 14, с. 608-632.  
Арнаудов, М. Разцвет на българската народоука, 1855-1885. // Училищен прег-

лед, 27, 1928. № 3, с. 245-270.  
Йовчев,М.П.,Ликова,Р.В. Изследвания върху дълготрайността на пламъчнот-

ръбните котли, работещи с недеаерирана вода. // Известия на Техническия универси-
тет – С., т. 44, 1989, 1991, № 3. Енергомашиностроене, с. 93-102.  

Литературен глас. Седмичник за лит., изкуство и обществ. въпроси. Ред. Д. Б. 
Митов. Год. 5. София, № 161-200, 24 септ. 1932 - 25 юни 1933.  

Литературен глас. Год. 5. София, № 161-200, 24 септ. 1932 - 25 юни 1933. 
 
 
ОПИСАНИЕ НА КАРТОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ. Задължително се посочва: типът 

на картографското издание („карта", „атлас", „план-указател" и др.п.); мащабът; съкра-
тено начинът на техническо или полиграфско отпечатване. 

Пример:  
България. Турист. карта. Отг. ред. Илиана Минчева. 5. изд. М 1:500000 София, 

КИПП по картогр., 1986, 1 л. сгънат, многоцв. 71 х 104 см  



 
 

336 
 

Околността на Порт-Артур. Карта, М 1:840000 // Манджурия. Атлас. Б. г., с. 
17.  

 
ОПИСАНИЕ НА ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ. Задължително се посочва съкратено 

типът на графичния материал („портрет", „рисунка", „гравюра", „снимки" и др.).  
Пример:  
Дега, Е. Рисунки, 1834-1917. Албум. Ред. Ем. Заимова. София, Бълг. художник, 

1990. 64 с, 32 см  
Кунерт, В. Царски тигър. Репрод. 15 х 23,5 см цв. печ. // Картинна галерия за 

деца и юноши, 1910, № 6 , с. 3.  
 
 
ОПИСАНИЕ НА НОТНИ ИЗДАНИЯ. Задължително се посочват неговият жанр и 

авторът на текста или либретото. 
Пример:  
Даскалов, А. Седмоцветното знаме. Опера за деца и юноши. в 4 арт. Либрето 

Васил Дунавски. София, 1940. 20 с.  
Кръстев, Ал. Добруджански край. [Марш]. Текст Люб. Бобевски. // Сбирка от во-

енни песни. София, 1917, с. 14-15.  
 
ОПИСАНИЕ НА ГРАМОФОННИ ПЛОЧИ И КАСЕТИ. Задължително се посочва: 

видът на записа; фирмата-производител; номерът на плочата или касетата. 
Пример:  
Бетховен, Л. ван. Сонати за пиано. Стерео [грам. плоча]. Изп. Николай Евров. 

Балкантон, ВКА 11826. 33 об.  
Пресли, Е. Сега или никога. // Пресли, Елвис. Рокендрол. [Магнет. касета]. Бал-

кантон ВТМС 7521.  
 
 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИИ. Задължително след заглавието се посочват ви-

дът на научното изследване и по желание целта на защитата. 
Пример:  
Иванов, И. Сплотеност на учителския колектив (общо състояние и зависимост от 

социално-демографски фактори). Дис. София, 1989.  
 
 
ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗТОЧНИЦИ. Прави се по Международния 

стандарт за библиографско описание на електронни ресурси ISBD (ER): International 
Standard Bibliographic Description for Electronic Resources. Към заглавието на публика-
цията се прибавя електронният адрес, заграден със знаците < >. 

Пример:  
Sheppard, L. Father Involvement Shows Positive Outcomes. University of Illinois at 

Urbana-Champaign. 29 July 1999. 
<http://www.urbantext.uiuc.edu/news980413.html>. 
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18.5. АВТОРСКА ЕТИКА  

 
ПРОБЛЕМИ. Публикации на тема етически стандарти за автори в областта на 

образованието се срещат много рядко. Не се разглеждат теми като критерии за автор-
ство, благодарности, излишни публикации, конкурентни ръкописи, конфликт на интере-
сите и др., които се разглеждат в някои научни общества. Според К.Сирет и Л.Руднър, 
най-приложими в образованието са т.н. „Единни изисквания за ръкописи, предложени в 
биомедицинските списания‖, които се спазват в над 500 научни списания.  [255] 

 
АВТОРСТВО. Всички лица, посочени като автори са направили съществен ин-

телектуален принос в публикацията и поемат отговорност пред обществото за нея. 
Авторът трябва да е запознат с методологията и импликациите на работата, да е имал 
възможност за изкаже мнението си и да осъществи контрол над работата на изследо-
вателската група и да защити своя принос на академично ниво. 

Всеки автор може да бъде определен като такъв, ако е направил значими лични 
приноси в:  

(1). в концепцията и планирането на изследването или в анализа и интерпрета-
цията на данните, или и в двете;  

(2) в ескизния проект на ръкописа или в критичния анализ на интелектуалното 
му съдържание;  

(3) в крайната версия на ръкописа, което е предназначено за публикуване.  
Трябва да са спазени всичките три условия. Участието в осигуряването на усло-

вия за изследването или сбора на данните не дава основание за придобиване на оце-
нъчен статус на автор. 

 
СЪАВТОРСТВО. В случаите на повече от един автор на ръкопис, редът на ав-

торствата се определя от съвместното решение на съавторите.  
Такъв ръкопис се съпровожда от документ, удостоверяващ, че ръкописът е бил 

прочетен и одобрен от всеки съавтор. Този документ е доказателство, че ръкописът е 
честна работа и нямат претенции към колегите си.  

Съавторите носят еднаква отговорност за резултатите.  
За лицата, които не са живи и отговарят на критериите за включване трябва да 

се посочи под черта датата на смъртта.  
Никакво фиктивно име не трябва да бъде посочвано като автор. 
Съавторството често води до усложнения. Те нарастват с броя на съавторите. 

Различията в ролите и статуса водят до трудности при определяне реда на авторите. 
Младите автори често безкритично и неподходящо се стремят към включването на 
известни учени без реален принос в конкретното изследване.  

 
БЛАГОДАРНОСТИ. Лица, които имат значителен принос в работата, но не мо-

гат да бъдат определени като автори трябва да се посочат в специален раздел, озаг-
лавен "Благодарности" или в Увода, заедно с техните функции и приноси.  

Авторите са отговорни за включването на имената и трябва да имат тяхното 
разрешение (най-добре писмено). В този списък трябва да се отделят лицата с инте-
лектуален принос, от тези с технически функции. 

Включването на разширени и повтарящи се списъци с благодарности обезценя-
ва значението на авторството и ценността на приносите на авторите. 

 
ИЗЛИШНА ПУБЛИКАЦИЯ. Излишна е публикацията, която се повтаря в основа-

та си с друга, вече публикувана. Една публикация се реферира (рецензира), при усло-
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вие, че преди това: (a). не е предлагана на друго място за печат и (б). не е била публи-
кувана на друго място. Изключение се прави за текстове, представени на конферен-
ции. 

Авторите трябва да уведомят редактора за възможността публикацията да се 
окаже излишна в момента на публикуването (части от текста, които вече са публикува-
ни) и да му предоставят списък на своите работи, които може да се приемат за такива.  

 
КОНКУРЕНТНИ РЪКОПИСИ. Често в редакциите се получават ръкописи от дру-

ги автори, които предлагат конкурентна публикация по същата тема. Най-често това са 
участници в групата, които не са били съгласни с другите съавтори или отхвърлят пра-
вото им на такива. Публикуването на двете статии обикновено поражда много конф-
ликти и се избягва. Практиката е да се отложи такава публикация докато съавторите се 
споразумеят и напишат нова, обща. 

 
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИТЕ. Конфликт на интересите се получава, когато 

участник в процеса на подготовката на публикацията има връзки и дейности, които 
могат да повлияят на неговите решения. Това най-често са академична или бизнес-
конкуренция и лични връзки. При всички случаи доверието в такъв автор и в цялата 
публикация силно намалява и по тази причина подобни текстове не се публикуват. 

Авторите трябва да уведомят редактора за всички академични и делови асоци-
ации, в които участват, договорни отношения и лични съображения, които може да се 
приемат като основание за конфликт на интересите във връзка с представения ръко-
пис.  

В бележка под линия на титулната страница трябва да бъдат посочени всички 
финансови източници на публикацията и изследването, лични връзки и институцио-
нални принадлежности на авторите.  

 
ЦИТИРАНЕ. Авторът има задължението да проучи литературата и да цитира 

публикациите, които имат съществено значение за работата му в оригинал. Съавтори-
те носят обща отговорност за цитиранията в текста. Неточна документация (пропуснат 
цитат) може да бъде интерпретиран като плагиатство (и на цялата група).  

Авторът трябва да посочи всички източници на информация, освен това, което е 
общоизвестно. Информация, получена по частен път (разговор, кореспонденция или 
дискусия), при конфиденциални услуги, както и информация от интимен характер, мо-
же да се използва само с разрешението на източниците. [255] 
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19. ОЦЕНКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

19.1. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

 
ПРОБЛЕМЪТ ЗА ОЦЕНКАТА НА КАЧЕСТВАТА НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА. Това е 

един от кардиналните методологически проблеми на педагогиката. Преходът към ин-
тензивен път на развитие на науката, към превръщането й в непосредствена произво-
дителна сила е немислим без насочването на усилията на изследователите в стратеги-
ческите направления, от които зависи ефективността на цялата образователна систе-
ма. 

 
МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВАТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Ос-

новният метод за оценяване на резултатите от педагогическите изследвания е експер-
тната оценка в нейните различни разновидности. Обикновено тя се съчетава с други 
методи - метод на еталонното сравнение, на антиципацията, на екстраполацията 
на тенденции, моделирането, морфологичният анализ, информационен метод [126]. 

 
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА. Регулатор на движението на педагогическата наука е 

обществената оценка на нейните резултати. За съжаление тя и до сега се прави без 
единство в подхода, критериите, методите. Не са разкрити напълно методологическите 
основи на оценяването на научните трудове и на понятийно-терминологичния апарат 
на тази система. Особено е важен въпросът за критериите за оценка. В момента в пуб-
ликациите по темата се срещат над 20 различни критерия, като при това съдържанието 
на един и същ критерий се разбира по различен начин. Типична грешка в подхода е и 
свързването на критериите с различни страни на изследването и несъпоставимостта 
им един с друг. 

Сред най-сполучливите за разработване на единна и непротиворечива система 
от критерии за оценка на резултатите от педагогическите изследвания може да бъдат 
споменати тези на В.М.Полонски [126 и др.], Г.Бижков [21 и др.]. Нито една от тези сис-
теми обаче не удовлетворява напълно съвременните изисквания и не е лишена от не-
достатъци. 

 
СИСТЕМА ОТ КРИТЕРИИ. Отчитайки опита на посочените автори и някои раз-

работки, отнасящи се до оценката на научните изследвания [56], можем да предложим 
следната система от критерии за оценка на качеството на педагогическите изследва-
ния: 

1. Универсални (основни) критерии:  

 научна значимост,  

 актуалност,  

 новост и приоритет,  

 практическа значимост,  

 методика и техника на изследването (за емпиричните изследвания). 
2. Допълнителни критерии:  

 концептуалност и доказателственост (за фундаменталните изследвания),  

 готовност за внедряване (за приложните),  

 мащаб на внедряването (за разработките). 
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ОСНОВНИ КРИТЕРИИ. Те са универсални и се отнасят до всяко изследване, 

независимо от характера му. Конкретната оценка на дадено изследване обаче се до-
пълва с оценка по още един критерий (допълнителен), свързан със спецификата на не-
говия вид. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ. Освен оценката по основните критерии на всяко 

изследване се прави оценка и според типа му.  

 За фундаменталните изследвания - концептуалност и доказателстве-
ност. В зависимост от вида на изследването - за обяснение, описание, прог-

нозиране на педагогически явления, за критичен анализ и оценка на чужд 
опит, за анализ, систематизация, разкриване на закономерности в историчес-
ки план - се оценява в съответната насока завършеността на авторската кон-
цепция и нейната обоснованост. [21] 

 Приложните изследвания се оценяват и относно тяхната  готовност за 
внедряване (сега, в по-близко или в по-далечно бъдеще). 

 Разработките се оценяват и относно мащаба на внедряване (училище, об-
щина, област, национална система) и относно ефективността им (може да 
се измери във време и пари). 

 

19.2. НАУЧНА ЗНАЧИМОСТ 

 
НАУЧНА ЗНАЧИМОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. Научната значимост се определя 

от влиянието на резултатите му върху теоретичните представи, концепции, идеи, хипо-
тези [126]. Тя зависи от: 

 от вида на материалната система, служеща за обект на изследването;  

 от структурното ниво на изследване на обекта (макро- микрониво);  

 от нивото на фундаменталност;  

 от широтата на обхвата на извадката и изводите и препоръките;  

 от нивото на научното познание (теоретично или емпирично ниво);  

 от формата на фиксиране на научното постижение (принцип, теория, закон, 
класификация и т.н.);  

 от дълбочината на проникване в същността на явленията;  

 от нивото на сложност на решения проблем;  

 от методологическата компликация (интегрално, комплексно, моноаспектно);  

 от степента на достоверност на научната информация. 
Особено място тук имат опитите за количествено изразяване на научната значи-

мост. Твърде често се спекулира с количеството научни публикации по проблема, чи-
ято безсмисленост за науката като показател доведе до популярния в редица развити 
страни показател цитируемост, спрямо който също има възражения, но който като цяло 
е значително по-обоснован. 

 
НИВА НА НАУЧНА ЗНАЧИМОСТ. Може да се фиксират 4 нива на научна значи-

мост на едно изследване: 
1. Описват се и се анализират на феноменологично ниво единични факти и яв-

ления в тясно специализирана област с развита теория на въпроса. 
2. Открити са и са обяснени факти, които досега не са били обект на научно тър-

сене и не са били обяснени. Това се прави на основата на действащата парадигма. 
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3. Откритието принципно изменя предишните теоретични представи. 
4. Откритието е основа за ново направление в науката. 
 

19.3. АКТУАЛНОСТ 

 
АКТУАЛНОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. Актуалността на едно изследване означа-

ва необходимост и своевременност на изучаването и решаването на проблема за по-
нататъшното развитие на теорията и практиката. Тя се оценява по отношение на обек-
та и на предмета на изследване. 

Актуалните изследвания дават отговор на най-острите въпроси, отразяват об-
ществените поръки към  педагогическата наука. 

Критерият за актуалност е динамичен. Той зависи от времето, условията, обсто-
ятелствата. 

 
НИВА НА АКТУАЛНОСТ. Може да бъдат разгледани 4 нива на актуалност: 

1. Темата е достатъчно добре разработена в науката. Теоретично въпросът е 
решен. Съществуващите методически и дидактически материали обезпечават добро 
ниво на образованост. Съществуват достатъчно авторитетни публикации. 

2. Темата е тривиална и е разработена удовлетворително в науката. Публикаци-
ите са много. Разработката доразвива някои въпроси и е с ограничена актуалност. 

3. Темата е разработена слабо в науката. Съществуват малко публикации, има 
противоречиви подходи, методическото решение е неудовлетворително. Потребността 
от темата е голяма. 

4. Темата практически не е поставяна в науката и в практиката, а потребността 
по разработването й е много голяма. Социалната ефективност е изключително висока. 

 

19.4. НОВОСТ И ПРИОРИТЕТ 

 
НОВОСТ И ПРИОРИТЕТ. Това е комплексен критерий, имащ две страни:  

 Под новост (поливалентен термин) тук ще разбираме първенството на науч-

ното изследване във времето. Това е исторически сравнителна категория.  

 Приоритетът пък означава първенство на някого (автор), открил нещо. 

 
НОВОСТ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ. Новостта може да е свързана както 

със стари идеи (задълбочаване, конкретизация, допълнителна аргументация, използ-
ване в нови условия, в други области на знанието и практиката), так и с нови идеи. 
Елементи на новост:  

 Нов обект и предмет на изследване, проблеми, теми и технологии.  

 Нова задача или нова постановка на известни проблеми или задачи.  

 Разработка на авторски инструментарииум, или усъвършенстване на вече 
известен. 

 Нов метод за решение или ново приложение на известен метод, обогатена 
методология.  

 Нови резултати, нови или усъвършенствани критерии, показатели за оценка 
на изследваните процеси. 

 Разработка на оригинални математически модели на процеси и явления. 
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 Преразглеждане на стари научни положения и открития чрез нови методи, 
нови теоретични позиции, на базата на нови научни факти.  [169] 

 
ВИДОВЕ НОВОСТ. Съществуват няколко вида новост на научното знание: 

 На формата и съдържанието;  

 на съществените и несъществените признаци;  

 на качествените и количествените признаци на явлението;  

 позитивна и негативна (верификация, фалшификация);  

 обективна и субективна;  

 обективизирана (в текст);  

 социална новост;  

 абсолютна и относителна (световна и местна). 
 
 ОЦЕНКА НА НОВОСТТА. Качествата на новостта на изследването, които се 

подлагат на оценка, са за съдържателна, съществена, обективна, обективизирана, 
абсолютна новост. 

 
ПРИОРИТЕТ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ. Приоритетът може да бъде: 

 единичен или множествен;  

 видът на доказателството - теоретичен и експериментален;  

 видът на приоритетната публикация - формулировка на същността (І вид) и 
частично обосноваване (ІІ вид);  

 представяне на доказателства за достоверността на изводите, представяне 
на допълнителни материали. 

 
НИВА НА НОВОСТ И ПРИОРИТЕТ. Те са четири: 

1. Резултатите от изследването не представляват научна новост. Авторът няма 
приоритет. 

2. Резултатите от изследването са нови по форма или засягат несъществени 
признаци на явлението. Те са субективна и персонална новост. Авторът няма приори-
тет. 

3. Резултатите от изследването са нови по съдържание, съществени, обективни. 
новостта е относителна. Приоритетът на автора е относителен. Приоритетната публи-
кация е от I или II вид. 

4. Резултатите от изследването са нови по съдържание, съществени, обективни. 
Новостта е абсолютна. Приоритетът на автора - също. Даден е пълен набор от приори-
тетни публикации. 

 

19.5. ПРАКТИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ  

 
ПРАКТИЧЕСКАА ЗНАЧИМОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. Характеризира влиянието 

на получените от изследването резултати върху образователния процес, методиката 
на обучение и възпитание, организацията на различните видове дейности, социалната 
и икономическата ефективност. 

 
НИВА НА ОЦЕНКА. Може да се говори за четири нива на практическа значи-

мост: 
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1. Резултатите от изследването или не откриват перспектива за приложна рабо-
та, или от тях са заинтересовани само отделни потребители (или никой). 

2. Резултатите от изследването са важни за решаването на отделни въпроси на 
една частна методика. От резултатите са заинтересовани някои групи потребители. 

3. Резултатите от изследването откриват перспективи за решаването на важни 
въпроси на методиката като цяло. От резултатите са заинтересовани много хора. 

4. Резултатите от изследването са важни за дидактиката, теорията на възпита-
нието, други основни научни области. От резултатите са заинтересовани всички. 

 

19.6. МЕТОДИКА И ТЕХНИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕ  

 
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. Оценява се оригиналността на 

изследователските методи, целесъобразността на приложените процедури за събира-
не и обработка на информация, техническата сложност и комплектация.  

 
НИВА НА ОЦЕНКА. Нивата също са четири: 

1. Изследването е направено с неподходяща методика, която не дава възмож-
ност за реализиране на целите му. 

2. Приложени са известни досега методики. Статистическият анализ е на ниво 
вариационен и корелационен. Техническата комплектация е за частични изследвания. 

3. Приложени са известни от други науки, но неприлагани досега или адаптира-
ни и модернизирани методики и техники. Използван е апарат за множествена корела-
ция. Комплектацията е за комплексни изследвания. 

4. Използвани са съвсем нови, оригинални методически решения. Направен е 
факторен анализ или математически модел. Комплектацията е за интегрални изслед-
вания. 

 

19.7. ОЦЕНКА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ДИСЕРТАЦИИ 

 
ОЦЕНКА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ. Дипломните работи се оценяват на основа-

та на посочените критерии и чрез посочените методи, както всеки научен труд. Трябва 
да се отчита факта, че авторите нямат необходимата научна зрелост и към техните 
текстове не трябва да се подхожда с цялата строгост на изискванията. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА. Особеното е, че се защитават 

публично пред комисия и освен качеството на самия труд се оценява и защитата на ав-
тора.  

Това налага прибавянето на някои  допълнителни показатели, с които се съоб-
разява комисията и които трябва да са известни на дипломанта:  

 Език и стил на разработката. 

 Оформление според единните задължителни изисквания.  

 Качество на встъпителното изложение (представя ли кратко и ясно основ-

ния проблем, целта и най-важните резултати от изследването).  

 Отговори на критичните забележки на рецензентите и на въпросите на изпит-
ната комисия.  

 Подкрепа на отговорите с аргументи от труда (приложения, онагледяване). 

 Равнище на защита на идеите (убеденост и убедителност). 



 
 

344 
 

 Отношение към собствените постижения и слабости. 
 
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИСЕРТАЦИИ В ЕВРОПА. Разполагаме с изс-

ледването на С.А. Писарева на информацията, поместена на сайтовете на множество 
Европейски университети за изискванията към кандидата за получаване на степента 
PhD. 

Отправна точка е Русия, в която както  дисертациите се оценяват по: актуалност 
на проблема; новост на резултатите; теоретична значимост на резултатите; практичес-
ка значимост на резултатите; обективност, достоверност. Основно, това са изисквания 
към съдържанието на изследването и към текста.  

В Европа водещото изискване е за наличието на независим и оригинален при-
нос в съответната наука (липсва в Русия). Това се обяснява с влиянието на постмо-
дернизма върху съвременната наука, разработването и обсъждането не на една, а на 
няколко парадигми. Без да са подценени класическите изисквания, доминират тези за 
квалификацията на изследователя. [121] 

Критерии за оценяване на дисертации в Европа.  

 Оригинален изследователски подход към проблема. 

 Значим самостоятелен и инновационен принос в дадената изследователска 
област. 

 Актуална, точно формулирана тема. 

 Умение за интерпретация на литературните източници. 

 Съответстваща концептуална и теоретична обосновка. 

 Майсторство в приложението на изследователски методи и инструменти. 

 Демонстрация на процеса на сбор, използване и анализ на данните. 

 Представени коректни, валидни и надеждни резултати от самостоятелно изс-
ледване и изводи в съответствие с целите и задачите на изследването. 

 Умение за сътрудничество с други лица. 

 Понятен език, научен стил и правилна структура на текста. 

 Успешна устна защита. [121] 
 
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИСЕРТАЦИИ В БЪЛГАРИЯ. Критериите на 

СНС по педагогика към ВАК, поместени на сайта на Съвета са напълно съзвучни с Ев-
ропейските:  

1. Научна обоснованост на дисертационната теза: научна осведоменост и 

информационна култура; съответствие с изискванията на образователната практика; 
лична позиция и критичност; реалистичност, адекватност и новост; яснота и присъст-
вие (отражение във формулировката на темата). 

2. Научен потенциал и капацитет: хипотетико-доказателствена ориентация; 

аргументираност и прогностична насоченост; оригиналност и научна прецизност.  
3. Технологично-интерпретивни възможности: логическа обоснованост и 

възпроизводимост на изследователския модел; адекватност на изследователската 
стратегия и приложената методика; обхват и представителност на изследваната съв-
купност, съобразно характера на изследването; прецизност при преобразуване на дан-
ните; умения за работа с емпирични и статистически данни; последователност и науч-
на аргументираност на анализа и резултатите; умения за педагогическа интерпретация 
на данните; умения за представяне на постижения.  

4. Научно-теоретична и/или практическа приложимост: развиване и обо-
гатяване на педагогическата теория в конкретно направление; осигуряване на педаго-
гическата практика с конкретен педагогически модел  
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5. Публикации и представителност на дисертационния труд: научни 
трудове, сборници, статии, представяне на научни форуми, отзиви и цитиране в педа-
гогическия печат . 

6. Представяне на труда и умения за защита: съответствие на авторефе-

рата и самооценката за приносните моменти; синтетичност, точност и аргументираност 
на експозето; отстояване на позиция и умения за научен спор и диалог; цялостно при-
съствие и убедителност.  
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