
flo Oaxyarernrn ctaer

Ha XuMt4qecKr4fl $axynrer

ryK

AOKNAA

or Aor.l. A-p Buoaera CreQaxooa

Ipe4ce4aren Ha KoMrchrra 3a nporpaMHa aKpeAxraqhfl

xa npo$ecuonanHo HanpaBreHrae 1.3 flegarorraxa Ha o6yvexrero no '..

YeaxaelvlN q,neHoBe xa Oaxyarertrn ctaer,

B'bB Bp-b3xa c npeAcronu-{ara nporpaMHa aKpeAr4Taqxn xa npoQecuonarHo HanpaBreHhe

1.3 ne4arorraxa xa o6y.rexrero no ..., Mo.nR Aa yrB'bpAxre creAHara AoKyMeHTaqxE:

1. floxaa4-cattooqeH Ka 3a nporpaMHa aKpeAl4raqHF xa npo$ecroxanHo HanpaBreHhe 1.3

neAarorhKa na o6yvexrero no...3a OKC (SaKanaB'bp) x (Marhcrbp) no cneqr4a,nHocrx, KaKTo

cneABa:

- OHC Saxaaaatp:

cneqhanHocr ((X ut'tua n aurnnfrcKt4 e3hK)

- OHC Marucrup:

MarhcrbpcKa nporpaMa "O6yvexrero no x14Mra e yvn-nuqe"

2. AoKAaA 3a h3nbltHeHhe Ha npenop'bKrlTe or npeAxoAHara aKpeAhraqxf xa npo$eclouanxo

HanpaBreHhe 1.3 [leAarorrxa xa o6yvexuero no ...

\7 nnn 2OL9 r.

n)
(4otq. B. Cre$axoea)



Io Aou. ,a-p BecerHH Kvsros
lexaH xa Xnurvecxu <Daxylrer
npu IIY ,,II. XureH.4apcru"
fhosrue

AOKJIAA
or Aou. .q-p BaHq Jleroea

Prrosoaarel xarelpa
O6ua r ueopraHrqHa xxMli, c MeroAHKa ua o6yreHaero no xrMrrfl

YeaxaeMH aou. KMerog.

Morg aa BHecere BbB <DC sa X@ sa o6clNaaHe a yrBtpxaaBaHe Ha Marepxanure, ueo6xoaaun
3a aKpeAHHauHf, Ha OHC ,,AoKrop'' no aoKropcKa nporpaMa MeroAxxa ua o6yveuaero IIo xHMHfl,
npoSecuoHa.nao Ha[paBJ]eHHe 1.3. fle.qaroruxa xa o6yueHxero no..., x#o c,te.aBa:

I .AO KnA[:a n:n.urueHxe Ha
ne,4arorHqecKH Hay(H, OT [peAXOIHa
nporpaMa MeroAaxa ua o6yueuxero
o6yqeHHero no...

3aabJrxr.{TeJ'lHHTe rrperroprKr aa flocroqugara KoMt-tcl], no
npoueAypa Ha aKpeAaraUHJt Ha OHC ,,4orrop" no.qoKropcKa
no xlrMxr! npoQecNouaaxo Ha[paMeHHe 1.3. fle4arornra na

2. A O K n A A - C A M O O U E H K A 3a nporpaMHa aKpeAl,rauu, OHC ,.qomop.. no AoKropcKa
nporpaMa Meroraxa ua o6yveHNero no xHr\.r1.{r, npo{ecuonaaHo HanpaBreHxe 1.3. fleaarorrra ua
o6yueuuero no...
3. KBAJ'lI4OI,IKAUI4 OHHA XAPAKTEPI,ICT14KA Ha Aorropcr<a nporpalra ,,Mero.4ara ua o6yreuxero
no xnuar", nposecNoxarHo HanpaBreHHe: 1.3. fle4aroruxa xa o6yveuaero no...; HayqHa o6nacr: l.
Ile.[arorrvecrca xayrcu
4. Arrya,rn:NpaHa yve6xa nporpaMa Teopun u .uemodonozun Ho xtlMuuecKomo oflpasoeaxue,
3aabnxllTerHa aHcur4nrhHa e yve6Hrn nnau :a oHC aoKTop, cneularlruocr Mero4ara Ha o6yveunero
no xltMHr, flH 1.3. fleaarorura Ha o6yveunero no... (xopapxyrv - 45l0l})
5. Arrya.nn:apaua yve6Ha nporpaMa Memodonoaa u .uenrodu ua nedazozuqecrume uzutedeaxun,
3aar,rxHTer'rHa rHcuHnuHa s yve6Hur hnaH :a OHC aoKTop, cneuraJrHocr MeroArxa ua o6yuerrero no
xuuar, flH I .3. fleaarorrra ua o6yreHrero no... (xopaprzyru - 3Ol0/30)

f]pealoxesare MarepaarltH 6sxa o6craexr npyerl Ha Kareap€H clBer,

ITputrotrc e u ue:
l. flpenrc or rporoKon Nsl78 /09.07.2019 r.
2. Marepuatu no roqKa or I ao 5.

09.07 .2019 r.
rp. llnoalae

C yeaNexre:
/aoq. BaHr Jleroaa./

Ptroao2Nren rare4pa
O6ua a HeoprauaqHa xrMur c MeroauKa Ha o6yveuuero no xhMH,



flpenuc z:naeueuue

oT 3aceaaHrre Ha KaTeapa

oHxMox
or 09.07.2019 r.

Ilpororco,r J\! 178

Ha 09.07 .2019 r. ce npoBe.{e 3aceaaHne Ha KareapeHl,If, c6Ber Ha (areapa ,,O6rqa u

HeoptaHLIqHa xlrMus c Meroal.tKa ua o6yuenrlero no xltl,Iuq".

Crcraa na KareapeHn, c6ser 7. flpucrcrnar 6: aou a-p Bau ,rlexooa, aou. .q-p I'Iop.4anra

,{uruona, aoq. a-p flerr Mapuuona, rn. ac. r-p opaarxa Cre{anona, rn. ac. a-p fars ToH'{ega

u rJr. ac. a-p Knpn:ra Croftuosa. Orcr,crea rn. ac. a-p AH'roauera Anreraqesa - g 6orHu'rHlr.

Heo6xoalrv KBopyM 3a no,'roxateJleH eor - 4.

or AHeBHH, pea rto r. I . Yqe6ua Bbnpocu:

1.1. Y.re6Hn MarepuaJru 3a axpealrauu, na OHC,Ioxrop" no aoKTopcxa flporpaMa Meroaura

ua o6yueuuero no xlrMHf,, npoQecuoualuo HarIpaBJIeHI'Ie 1.3. fleaarorura ua o6yveuuero uo...

flo r. l.l. or aHeBHaq pea ,Ilou. Baus ,rlexosa yroqHlr, qe Ha eJre(rpoHHl'Ire cu fioulu

BCeKn npeno,{aBaTeJl e [onyqI,IJI 3a pa3rnex.(aHe x o6Ctx.qase Ha CIeAHHTe MaTepuilJlu'

neo6xoauruu 3a a11pelllTau1lq Ha OHC ,,aoKrop" no roxropcKa flporpaMa Meroaltxa na

o6yveuuerO 11o xgM1iq, npO<feCuoua:rno HanpaBneHl{e 1.3. fleAarOrr.rxa Ha o6yuenlterO no...:

aoKJrar-caMoor-(eHKa. aoKJla,{-r.r3nbJIHeHHe Ha npenop1,KHTe ua HAOA, raa,rutfurauuouua

xapa(Tepucrr.rxa u gne yue6nu nporpaMu no 3aabnxHTeJIHu at4cltt4flnvHtr, BKJItoqeHL e yue6uur

nJraH 3a OHC,,.4oKTop" no AoKTopcKa nporpaua MeroAI.IKa Ha o6yr{eHrero IIo xEMuq.

Cleg npooe.Eeuoro o6ctNAaue H rnacyBaHe, flporpaMHre 6rxa npuera c 6 r:raca,,sa"

09.0'7.2019 r.

flronane

flporoxolunx: %?
/MuleHrC l.asosa/



Квалификационна характеристика на докторска програма Методика на обучението по химия 

 П Л О В Д И В С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  

” П А И С И Й  Х И Л Е Н Д А Р С К И ”  

 България, 4000 - гр. Пловдив, ул. “Цар Асен” № 24;  Централа: (032) 261 261 
  Декан: (032) 261 402, факс (032) 261 403; e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg 

 
 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 

на докторска програма „Методика на обучението по химия” 

професионално направление: 1.3. Методика на обучението по... 

научна област: 1. Педагогически науки 

 

 

 

Форма на обучение редовна, задочна, самостоятелна 

Продължителност на обучението 3 г. – редовна, самостоятелна 
4 г. – задочна  

Форма на завършване успешна защита на дисертационен труд 

Придобита професионална квалификация доктор по методика на обучението по химия 

Катедра Обща и неорганична химия с методика на 
обучението по химия 

Факултет Химически факултет 

 

 

 

 

Пловдив 

2019 г. 

 



Квалификационна характеристика на докторска програма Методика на обучението по химия 

Целта на докторската програма по Методика на обучението по химия (ДП МОХ) в 

Химическия факултет на ПУ „П. Хилендарски” е да се подготвят специалисти с висока степен на 

професионална квалификация, в съответствие с изискванията на Държавните документи в 

Република България, с целите на проект „Европа 2030” и стратегическата рамка за евпропейско 

сътрудничество в областта на образованието и обучението, хармонично с добрите практики за 

обучение на докторанти с фокус „Образование по природни науки” в България, в Европа и по 

света.  

За реализиране на целта е необходимо решаване на задачи, които отразяват изискванията 

на Националната квалификационна рамка на Република България за най-високото равнище на 

образование (8 – доктор): 

• Развитие на система от знания за същността и за етоса на науката и научното изследване.  

• Развитие на умения за целенасочено осъществяване на всички етапи на научно 

педагогическо изследване.  

• Саморазвитие на самостоятелност и отговорност към планирането и изпълнението 

на научната работа, на способност за критичен анализ при самооценяване на резултатите от 

научните изследвания.  

• Развитие на компетентности за учене, комуникативни и социални 

компетентности, професионални компетентности. 

Квалификационен стандарт 

1. Знания: за теоретичните и експерименталните основи на химията, вложени в 

съдържанието на учебните програми, съпътстващите ги държавни документи и ресурси (учебници 

и учебни книги); за теории и закономерности в областта на психологията и на педагогиката, 

необходими за ефективно планиране, организиране и реализиране на процеса на обучение по 

химия на всички етапи от обучението в средното училище; за методологията, методите и дизайна 

на научните изследвания в областта на природонаучното образование, за етичните ценности, 

норми и правила в науката. 

2. Умения: да се използват съвременни информационни технологии, бързо да се намира, 

извлича, подрежда, синтезира и оценява необходимата информация от различни източници, 

независимо дали са подробни или оскъдни; да се комбинират различни стратегии/подходи и 

технологии на обучението и да се намират иновативни решения за подобряване на качеството на 

образователната среда; да се решават научни проблеми и да се създават иновативни 

образователни продукти, да се описват резултатите от собствени научни изследвания в научни 

текстове (под форма на статии, доклади, резюмета и др.), да се докладват постигнати научни 

резултати пред аудитория; да се управляват човешки и финансови ресурси, да се планира и 

ораганизира времето съобразно зададени краткосрочни и дългосрочни цели. 

3. Компетентости 

• Компетентности за учене: умения за рефлексия – умение да се осъзнават целите и 

резултатите от собствените действия и дейности, да се формулират цели, самостоятелно да се 
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преценяват необходимите материални ресурси и личностни качества при планиране, проектиране 

и извършване на определена работа, да се избират методи и средства, адекватни на зададените 

цели и задачи за научно познание, за постигане на добър познавателен резултат; умения за 

самостоятелно, саморегулирано и системно учене (познание) – събиране, намиране, 

структуриране на данни и целенасочено използване на получената информация за напредване в 

познанието.  

• Комуникативни и социални компетентности: умения за пълноценно общуване на 

български език и на английски език – умение да се участва в обсъждане и в дискусия, да се 

изказва свободно мнение по разглежданите въпроси; умение да се изслушва толерантно 

събеседника, да се приема и преценява обективно неговото мнение за постигане на 

конструктивен диалог при търсене на решение; умение да се използва научен стил при писане на 

текстове, в които се анализират собствени или чужди научни резултати; социални компетености 

– умение да се поддържат позитивни и хармонични отношения с индивиди или с групи, с които се 

изпълняват съвместни дейности; умение за рефлексия върху емоционалните възприятия, 

емоционалните състояния и самоконтрол върху емоционалната комуникация, умение за емпатия 

и толерантност – особено при възникнали конфликтни ситуации и др.  

• Професионални компетентности: академична компетентност: психологическа, 

педагогическа, психологическа и методическа подготовка, нагласа за учене през целия живот; 

педагогическа компетентност: умения за рефлексия върху професионалния опит и стремеж 

към непрекъснато обогатяване и обновяване на педагогическия репертоар при планиране, 

проектиране, организация и реализиране на учебен процес. 

Очаквани резултати от обучението  

• Високо равнище на познаване на традиции и иновации в областта на химическото 
образование на всички равнища, както в национален, така и в световен мащаб. 

• Високо развита система от умения за изследователска дейност в областта на 
химическото образование; развита способност за критичен анализ на актуални проблеми на 
образованието и владеене на съвременни психологически и педагогически инструменти за 
решаването им.  

• Високо развита система от умения за осъществяване на рефлексивна педагогическа 
практика по химия. 

• Разширени познания, свързани с устната и с писмената научна комуникация 
(включително – на английски език) в три сфери на специализираната литература: химия, 
педагогика, психология; познаване на международни стандарти за оформяне и за рецензиране на 
научните публикации.  

• Разширени познания по информационни технологии, приложими в образованието и 
развити компютърни умения за търсене и споделяне на информация в Интернет, за работа в 
дигитална среда.  

Професионален профил на завършилите  

Докторантите, завършили успешно обучението си по ДП МОХ, могат да се реализират като 
научни работници в областта на образованието по природни науки, преподаватели в академични 
звена, които обучават студенти-бъдещи учители по природни науки, експерти в Управления по 
образованието, учители с най-висока квалификация, учители-методици по природни науки. 
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Учебни резултати за курса  

Компетенции 
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина 
Ще знаят: 

  основни характеристики на науката и на научното изследване; 
  основните етични ценности и правила за провеждане на научно изследване; 
  основни методологически проблеми на педагогическата наука; същност, функции и 

особености на педагогическото изследване; 
  спецификата на научното изследване в обучението по химия. 

Ще могат: 

  да открояват актуални проблеми за научно изследване в обучението по химия; 
  да разкриват същността и функциите на педагогическите изследвания; 
  да открояват признаците за класификация на педагогическите изследвания; 
  да описват методологията на собствено изследване по избран проблем (обект, 

предмет, тема, цели и задачи, променливи, хипотези); 
  да характеризират методите за теоретично и за емпирично педагогическо изследване; 
  да познават етапите за провеждане на емпирично педагогическо изследване; 
  да оценяват дадено педагогическо изследване по конкретни критерии. 
 

Начин на преподаване 

Аудиторно: 60 ч. 

 Лекции – 30 ч. 

 Упражнения – 30 ч. 

Извънаудиторно: 90 ч. 

  Самостоятелна подготовка  

 Консултации  
 

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)  

Студентите трябва да имат знания по следните теми: 
 основни химични понятия и закономерности в областта на неорганичната и 

органичната химия;  
 основни понятия от областите на психологията и на педагогиката; 
 основи на методологията и методите на педагогическите изследвания. 

 

Техническо осигуряване на обучението 

 компютър и мултимедия; 
 индивидуални комплекти с дидактически материали за самоподготовка по темата. 

 

Съдържание на курса 

Курсът има за цел да задълбочи знанията и да обогати разбиранията на докторантите 
за мисията на химическото образование, да формира и усъвършенства уменията им, 
необходими за провеждане на педагогическо изследване в процеса на обучение по химия. 
Темите на лекциите са подредени, като се спазва принципът на „възхождане” от 
абстрактното към конкретното знание – от представата за научно изследване, през 
особеностите на педагогическите изследвания към най-специфичните характеристики на 
научното изследване по методика на обучението по химия. Упражненията следват логиката 
и етапите на познавателния процес при изпълнение на научно изследване в контекста на 
обучението по химия. 

 



3 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

Лекции   

Теми 
1. Същност и етос на науката. Научното изследване като инструмент за 
развитие на науката  
2. Научното педагогическо изследване – същност, функции, етапи, видове 
3. Методологически парадигми и норми в педагогиката. Методология на 
педагогическото изследване – същност, равнища 
4. Методика на педагогическото изследване – същност, класификации 
5. Основни методи на изследване в педагогиката – количествени методи 
(наблюдение, самонаблюдение, експеримент, анкетиране, интервюиране, 
анализ на съдържание и др.); качествени методи (индукция и дедукция, 
интерпретация, изследване на частен случай, интервюиране във фокус-групи и 
др.) 
6. Основни направления на педагогическата диагностика. Дидактическите 
тестове по химия – SWOT анализ  
7. Разработване на научен труд по методика на обучението по химия. 
Докторската дисертация по методика на обучението по химия като резултат от 
научно изследване  
8. Критерии и показатели за оценка на качеството на научен труд по методика 
на обучението. Наукометрични показатели в държавни документи 

Общо: 

Часове 
3 
 

3 
3 
 

3 
6 
 
 
 
 

3 
 

6 
 

3 
 
 

30  

Упражнения 

Теми 
1. Избор на тема на изследване в областта на химическото образование. 
Уточняване на терминологията и на понятийната система, която ще се използва 
2. Библиографска справка и анализ на съдържанието на резюмета на 20 статии 
по избраната тема. Идеи за приложение на резултатите от анализа 
3. Разработване на концепция на научно изследване по методика на 
обучението по химия – формулиране на тема, проблем, хипотеза, обект, 
предмет, цели и задачи; избор на променливи (зависими, независими), на 
критерии и показатели за диагностика на процеси и резултати 
4. Разработване на дизайн на изследването. Съставяне на експериментални и 
на квазиекспериментални планове с една и с повече променливи 
5. Избор на методи и средства за експериментално въздействие 
6. Разработване на инструменти за диагностика на процеси и резултати от 
експерименталното въздействие 

Общо: 

Часове 
5 
 

5 
 

5 
 
 
 

5 
 

5 
5 
 

30  
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Планирани учебни дейности и методи на преподаване 

Всяка тема от учебната програма се разработва като мултимедийна презентация. 

Лекциите и упражненията се съпътстват с работни листи – система от задачи върху най-

важните компоненти на учебното съдържание. 

Методи и критерии на оценяване 

Дисциплината завършва с изпит – решаване на тест по темите, разгледани на лекциите. 
Оценката се формира чрез контрол на участието на докторантите в упражненията (50%) и от 
представянето на изпита (50%). 

Език на преподаване 

Български  

Изготвил описанието 

Доц. д-р Йорданка Димова 
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  Декан: (032) 261 402  факс (032) 261 403   e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg 
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1.3. Педагогика на обучението по... 
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Методика на обучението по химия 
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Учебни резултати за курса  

Компетенции 
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина 
Ще знаят: 

  концепцията за Глобално образование и най-общите модели за химическото 
образование; 

  традиции и иновации в областта на химическото образование на всички равнища, 
както в национален, така и в световен мащаб; 

  актуални проблеми на обучението по химия – формиране на научна картина на света и 
развитие на научната култура на учениците, формиране и развитие на компетентност 
по наука и технологии; 

  образователни подходи и стратегии, подходящи за обучението по химия; 
  критерии за добра педагогическа практика по химия. 

Ще могат: 

  да открояват, да формулират и да анализират критично актуални проблеми на 
обучението по химия, да търсят и да намират подходящи инструменти за решаването 
им; 

  да прилагат усвоените знания в контекста на темата на дисертационното си 
изследване. 

 

Начин на преподаване 

Аудиторно: 45 ч. 

 Лекции – 45 ч. 
 

Извънаудиторно: 105 ч. 

  Самостоятелна подготовка  

 Консултации  
 

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)  

Студентите трябва да имат знания по следните теми: 
 основни химични понятия и закономерности в областта на неорганичната и 

органичната химия;  
 основни понятия от областите на психологията и на педагогиката; 
 основни цели и задачи, функции на методиката на обучението по химия. 

 

Техническо осигуряване на обучението 

 компютър и мултимедия; 
 индивидуални комплекти с дидактически материали за самоподготовка по темата. 

 

Съдържание на курса 

Курсът има за цел да разшири кръгозора на докторантите, да задълбочи знанията и 
да обогати разбиранията им за теорията и методологията на химическото образование, да 
създаде условия за усъвършенстване на уменията им за „учене в контекст”, да ги насърчи за 
самостоятелен пренос на знания в нови познавателни ситуации.  
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Тематично съдържание на учебната дисциплина 

Лекции   

Теми 

1. Наука и научна картина на света. Химията като наука и като учебен предмет – 
сходства и различия.  

2. Концепция за Глобално образование. Триъгълен модел и тетраедричен модел за 
химическо образование – единство, сходства и различие 

3. Компетентностен подход в природонаучното образование. Европейски ключови 
компетентности за учене през целия живот. Ключови компетентности в учебните 
програми по Химия и опазване на околната среда в българското средно училище 

4. Метакогнитивни, когнитивни и афективни аспекти на ученето. Таксономии, 
подходящи за планиране на ученето по химия и за оценяване на неговите резултати 

5. Научна култура и концепции за научна грамотност (scientific literacy, science literacy). 
Аспекти на научната грамотност, отразени в международни образователни 
документи. Аспекти на научната грамотност, отразени в учебните програми по 
„Човекът и природата” и „Химия и опазване на околната среда” в българското средно 
училище 

6. Инструменти за измерване и за оценяване на научната грамотност на учениците: 
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Резултати на българските 
ученици, участвали в тези изследвания. Инструменти за измерване и за оценяване на 
научната грамотност на учениците: PISA (Programme for International Student 
Assessment). Резултати на българските ученици, участвали в тези изследвания 

7. Разбирането за наука и за научно изследване като компонент на научната 
грамотност на учениците. Инструменти за измерване и за оценяване на разбирането: 
NOS (Nature of Science), NOSI (Nature of Science Inquiry), SUSSI (Student Understanding of 
Science and Scientific Inquiry) и др. 

8. Подходи за формиране и развитие на научна грамотност в обучението по природни 
науки: изследователски (inquiry-based approach), проблемен (problem-based approach), 
контекстен (context-based approach) и др. 

9. Разширяване на границите на идеята за „научна грамотност“ – STEM и STEAM 
проекти за обучение по природни науки през 21 век 

10. Нагласи на младите хора за изучаване на природни науки. Подходи за повишаване 
на мотивацията и за засилване на интереса на учениците към изучаване на химията 

11. Формално и неформално образование – сходства и различия, стереотипи и 
иновативни практики. Организационни форми за формално и неформално химическо 
образование в средното училище 

12. ТРЕАМ (Творчество, Рефлексия, Ефективност, Активност, Мотивация) стратегия за 
учене във формалното и в неформалното образование. Специфика на ТРЕАМ 
стратегията в химическото образование 

13. Добра педагогическа практика. Критерии за добри педагогически практики в 
обучението по химия. Учителят като рефлексивен практикуващ и като изследовател на 
своя педагогически опит  

Общо: 

Часове 

3 
 

3 
 

3 
 
 

3 
 

3 
 
 
 

 

3 
 
 

 
 

3 
 
 
 

3 
 
 

3 
 

3 
 

5 
 

 

5 
 

 
5 
 
 

45 
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Планирани учебни дейности и методи на преподаване 

Всяка тема от учебната програма се разработва като мултимедийна презентация. 

Лекциите се съпътстват с работни листи – система от задачи върху най-важните компоненти 

на учебното съдържание. 

Методи и критерии на оценяване 

Дисциплината завършва с писмен изпит – докторантски минимум, подготвен по 
конспект, който отразява основното съдържание в темите на лекциите, но поставя акцент 
върху тематиката на дисертационния труд на докторанта. 

Език на преподаване 

Български  

Изготвил описанието 

Доц. д-р Йорданка Димова 

 




