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УЧЕНЕТО И НЕГОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ (3.–4. КЛАС)  

Мария Славова Тенева 

 
 
Монографията представя същност-

та на ученето като човешки феномен. 
Анализира научни постановки, разкри-
ващи идеята за наличие на индивидуа-
лен стил на учене. Поставя в йерархична 
зависимост методите за учене, съобразно 
тяхната ефективност. Разкрива съвре-
менните проекции на дидактическата 
ефективност, като я обвързва с резулта-
тите от ученето на учениците в обучени-
ето. Представя и анализира резултати от 
емпирични изследвания измерващи 
ефективността на ученето на учениците 
от 3. и 4. клас на началния етап на ос-
новната образователна степен. 

Книгата е насочена към педагози, студенти от педагогически 
специалности, специализанти, учени и всички, имащи отношение към 
конструирането, реализирането и оптимизирането на процеса на обу-
чение и в частност на ефективността на ученето в обучението. 
 

 
Тенева, М. (2020). Ученето и неговата ефективност (3.–4. клас). 
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МУЗИКАЛНО-КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕ-
СИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПЕДАГОГА 

Милен Вълчев Димитров 
 
 

В монографията е предста-
вено изследване, посветено на 
операционали-зиране и  извежда-
не   на   методологически обосно-
ван вариант за формиране на му-
зикално-компютърна компетент-
ност у студенти от педагогически 
специалности. 

Научният  проблем  е  в  па-
ралел  с  необходимостта  за неп-
рекъснато повишаване качеството 
на университетс-кото образова-
ние. Специално внимание е отде-
лено на процесите по сегментация 
и конструиране на структурно-
функционален модел за формиране на музикално-компютърни компе-
тенции, както и на установяване ефективността от приложението му в 
академичната подготовка.  

Книгата е предназначена за широк кръг от читатели – учители,     
студенти,  изследователи,  научни  работници, и за всички,  които   се    
интересуват    от    образователната приложимост на взаимовръзките 
между музика и компютър. 

 

Димитров, М. (2020). Музикално-компютърните технологии в 
професионалната компетентност на педагога. Монография, Ста-
ра Загора: Тракийски университет, Педагогически факултет, Печат 
Кота, 162 с. ISBN: 978-954-305-537-1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПОДХОД ЗА ПО-
ВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ АКАДЕМИЧНОТО ОБУ-

ЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПЕДАГОЗИ 
Румяна Илчева Неминска  

 
 

Настоящата книга е защитен ди-
сертационен труд за придобиване на 
научна степен „доктор на науките“. Ка-
чеството на висшето образование е ос-
новен приоритет в европейското образо-
вателно пространство. Във всички стра-
теги-чески документи от 2000 г. до днес 
на висшето образование е определена 
водеща отговорност и роля. С висшето 
образование се свързва икономика на 
знанието, иновации, растеж и култура. 
Структурните, технологичните и инова-
тивни реформи в него са продиктувани 
от проекциите за единно глобално евро-
пейско бъдеще. В съвременните национални образователни програми 
качеството във висшето образование заема особен приоритет. Към него 
са отправени редица очаквания, реформи и са заявени множество пре-
тенции за качествена промяна. Ето защо в настоящата книга като тео-
ретично основание се разглеждат европейските инициативи, които во-
дят към дълбоки фундаментални промени в самата същност на образо-
ванието. Европейската визия за качество на образование има една мно-
го по-мъдра и прагматична цел – не да унифицира, а да обединява ин-
телектуалния младежки свят, да създава среда за диалог, преносимост 
и реализация във всяко едно ъгълче на световната карта. Целта на този 
преглед е да се представи цялостния европейски проект, чрез който 
националните реформи в образованието са обосновани и важни за раз-
витието на едно национално европейско съвременно образование. Ев-
ропейските измерения, очертани чрез редица европейски документи, са 
и фундамент върху който се гради всеки един елемент на качеството на 
образованието. Eдин от тези елементи е промяна в начините на пре-
подаване, така че да се повиши интереса и развие мотивацията на 



учещите се младежи. Паралелно с промяна в обществените нагласи и 
глобални образователни метаморфози в научен план се развиват и на-
ционалните измерения и тенденции във висшето образование. Стреме-
жът към повишаване на качеството във висшето образование се явява 
пряка релация към научно-изследователския му преглед.  

Теоретично-концептуалният преглед на проблема дава възмож-
ност да се дефинира изследователския подход, да се очертаят инова-
тивни педагогически технологии, чрез които може да се реализира изс-
ледователския подход в академична среда. Педагогическите техноло-
гии трансформират учебната среда като интердисциплинарна и симу-
лационно базирана, в която се развиват наблюдаеми педагогически 
компетенции. 

В емпирично-прагматичния преглед се представя методологията 
на изследването и изследователския инструментариум и критериален 
апарат. Изследователският инструментариум е комплекс от интерак-
тивни задачи и ситуации, които имат научна и изследователска цел: 
първо да конструират рефлексивно-изследователска среда; второ: да се 
въведат изследователски критерии, с които да се измерят промените в 
учебно-изследователските и научно-изследователските рефлексии. Из-
следването представя прилагането на една функционираща рефлек-
сивно-изследователска технология за повишаване на качеството 
на обучение на студенти педагози. Разкрива нейните резултати, въз-
можности, интерпетации както от гледна точка на положителните реф-
лексии, така и от гледна точка на затрудненията при нейното реализи-
ране. 
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ТЕОРЕТИЧНИ  И ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ИНТЕРДИС-
ЦИПЛИНАРНОТО ОБУЧЕНИЕ 

Румяна Илчева Неминска  
 
 

Настоящата монография предс-
тавлява синтез от научни подходи към 
интердисциплинарното обучение в не-
говата иновативна измеримост. Очер-
тава се връзката му със съвременните 
проекции на STE(A)M и TEL обучени-
ята. В този смисъл интердисциплинар-
ното обучение се обвързва с усъвър-
шенствано технологичното обучение и 
неговата прагматична приложимост в 
класната стая (и онлайн). В същото 
време интер-дисциплинарното обуче-
ние се обвързва с развитие на умението 
за решаване на проблеми в сътрудничество – една от водещите компе-
тентности, очеpтани от PISA. Този аспект на интердисциплинарното 
обучение най-ярко се очертава в прагматичните проекции на проекто-
базираното и проблемно-ориентираното обучение. 

Изследователското обучение в съвременното академично и учи-
лищно образование, разглеждано в монографията се въвежда като ино-
вативно обучение, защото неговите цели са пряко свързани с „инова-
тивност и ефективност в педагогическите практики и в организаци-
ята на образователния процес въз основа на научна обоснованост и 
прогнозиране на резултатите от иновациите“ (ЗПУО, 2017). Или 
иначе казано: изследва се образователното пространство, в това число: 
педагогически взаимодействия, мотивация, личностно развитие, ком-
петентностен подход, мулти-методологии, решаване на проблеми в 
сътрудничество, работа в екип, така че да бъде успешно реализирането 
на личността в живота и обществото. Именно затова изследователският 
подход се насочва към интердисциплинарното обучение като субект 
на собственото си рефлексивно изследване и реализиране в академич-



ната и преподавателска практика. Защото съвременният свят е интер-
дисциплинарен - познанието, което получават подрастващите от гло-
балното цифрово пространство е взаимодействащо си, преливащо едно 
в друго и очертаващо един монолитен когнитивен заряд. Точно тук се 
променя и основната роля на учителя – той вече не само, че не е единс-
твен източник на информация, но той вече не е ментор, не е фасилита-
тор... Той вече е изследовател на пространството, на образователните 
ресурси, на самата своя преподавателска практика, на ролята си в педа-
гогическите взаимодействия, на качеството на образователния ресурс, 
който създава. Всички тези елементи на изследователското обучение 
променят позицията на преподавателя и формират неговия само-
рефлексивен ценностен подход към учебната дейност. 
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ОСНОВИ НА НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА  
(теория, иновации, практика, изследователски рефлексии) 

Румяна Илчева Неминска  
 
 

Учебникът „Основи на начал- ната 
училищна педагогика“  (теория, ино- ва-
ции, практика, изследователски реф- лек-
сии) е предназаначен за обучение на сту-
денти от специалностите „Пред- учи-
лищна и начална училищна педагоги- ка“, 
„Начална училищна педагогика с чужд 
език“. Той е струкурирн в четири глави, 
като всяка от тях обхваща теоритчна, нор-
мативна, прагматична и иновативна част.  

Целта на така конструираното учеб-
но съдържание е студентие педагози да 
развиват изследователски умения и ино-
вативни педагогически компетент- ности. 
Предствен е прагматичен практикум, чрез 
който се реализира симулационно базирано педагогическо обучение. В този 
вид обучение студентите педагози развиват педагогическо творчество, наб-
людаеми педагогически компетентности. 
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Кота. ISBN: 978-954-305-593-7 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПТИМИЗЪМ – ИЗМЕРЕНИЕ НА ПРОФЕ-
СИОНАЛИЗМА 

Иванка Николаева Шивачева-Пинеда 
 

 

Монографията е резултат на стремежа за 
задълбочаване познанието на професионални-
те измерения на педагогическите професии. 
Разработ-ката има интенцията на базата на 
анализ на научните търсения и резултати, и на 
собствено изследване, да представи опит за 
разширяване на философското и психологи-
ческото тълкуване на оптимизма в широкия 
му обхват и аспекти от позициите на педаго-
гическото като иманентна характеристика, 
значимо качество и измерение на професиона-
лизма на педагозите. Като професионално 

значимо качество педагогическият оптимизъм е пресечна точка на 
личността и професионализма на педагогическия специалист и соци-
алните и образователни реалности. Обхватът от въпроси и проблеми, 
визиращи педагогическия оптимизъм, има принос в процеса на профе-
сионална рефлексия и развитие на педагогическите специалисти. 

Изданието е адресирано към колеги, специалисти в образовател-
ната система, действащи педагози и към всеки, който се вълнува от 
педагогическите професии. 
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КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИА-
ЛИСТИ 

Валентина Димитрова Шарланова 
 

 
 Настоящата монография има 

за цел да представи разработването 
на концептуален модел за формиране 
и развитие на уменията на педагоги-
ческите специалисти за управление 
на кариерата. В нея са изложени,  
систематизирани и анализирани 
идеи, теории и политики, които 
очертават значимостта на кариерното 
развитие и формирането на умения 
за управление на кариерата на всич-
ки съвременни граждани, включи-
телно и на педагогическите специа-
листи.  

Във връзка с разработването на 
модела, са изведени теоретични ос-
нования и такива, произтичащи от 
европейските политики и практики за кариерни умения. Чрез обобщаването 
на личен изследователски, преподавателски и експертен опит се обосновават 
практически основания. Монографията е предназначена за професионалисти, 
ангажирани с политиките, теорията и практиката на образованието, за педа-
гогическите специалисти, които искат да имат професионално и личностно 
удовлетворение.  
 

Шарланова, В. (2021). Кариерно развитие на педагогическите специа-
листи. Монография. Стара Загора: Академично издателство „Тракийски 
университет“, 252 с. ISBN 978-954-314-100-5. 
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СТРЕС И БЪРНАУТ 

Причини и стратегии за справяне 

Петър Василев Вълков 

Монографията синтезира преподава-
телския и практически опит на автора. 
Настоящата книга има за цел да запознае 
читателите със същността на стреса и бър-
наут, както и със свързаните с тях фактори. 
Читателите ще получат представа за връз-
ката между стреса и емоционалните разст-
ройства, както и за психосоматичните ас-
пекти на стреса (връзката тяло-душа). Осо-
бено внимание е отделено на стресогенни-
те фактори в педагогическите професии. 

Авторът не само описва „диагнозата“, 
но предлага и „лечение“ – конкретни пове-
денчески, психологически и духовни стра-

тегии за справяне със стреса и превенция на бърнаут, изпробвани от 
самия него. 
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Причини и стратегии за справяне. Стара 
Загора: Тракийски университет, Педаго-
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