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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

Актуалност на проблема 

 

Образователната практика все повече се фокусира към образование на човек през 

целия му активен живот. Съвременният пазар на труда има нужда от млади хора, които 

имат умения самостоятелно да придобиват и прилагат на практика своите фундаментални 

знания, да се адаптират бързо в новите условия и самостоятелно да намират решения на 

възникващите проблеми. Основни компоненти на образованието се явяват мотивиране и 

активизиране на самостоятелната научно-изследователска дейност, придобиване на така 

необходимите в наши дни професионални компетенции, използването на 

компютъризирано обучение и глобални Интернет ресурси. 

Подготовката за самостоятелна дейност зависи до голяма степен от изграждането на 

положителна нагласа и мотивация. Необходимо е търсене на начини, форми, методи и 

средства за обучение и осигуряване на повече възможности за личностно развитие и само 

реализация.  

 Проучването на литературни източници по проблема показват, че създаването на 

трайна положителна мотивация за самостоятелно придобиване на знания и умения през 

периода на обучение на студентите не е достатъчно разглеждан в българската научна 

литература. Съществува известна непоследователност по отношение на организацията на 

самостоятелна работа на студентите. Недостатъчно проучени са въпросите за формиране 

на положителна мотивация за самостоятелна дейност, условията и организацията на 

системна познавателна самостоятелна работа на бъдещите специалисти. В същото време 

проблемът по отношение на ефективна мотивирана самостоятелна дейност е особено 

актуален. Този факт извежда на преден план акцентът върху мотивацията за 

самостоятелна дейност на бъдещите учители. 

Всичко това провокира научните ни търсения и ни насочи към изследване на един 

проблем, който не е достатъчно изследван, както теоретично, така и в практиката – ролята 

на мотивацията в самостоятелната работа на студентите при педагогическата им 

подготовка. Това се отнася още повече за подготовката на студенти, обучаващи се за 

инженери с допълнителна професионална квалификация „учител”. 

 

Цел на дисертационния труд, основни задачи и методи за изследване 

 

Основната цел в дисертационния труд e да се създаде и апробира модел за формиране 

на положителна мотивация в самостоятелната работа на студентите при 

педагогическата им подготовка. 

 

За постигане на поставената цел са формулирани основните изследователски задачи: 

1. След анализ на различни източници в специализираната литература да се 

систематизират научно теоретични въпроси, които да очертаят проблематиката 

на дисертационното изследване. 

2. На основата на първа задача да се формулира хипотеза на дисертационното 

изследване и се направи проверка в получените резултати. 
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3. Да се подберат подходящи методи за изследване, с цел проверка на 

формулираната хипотеза. 

4. Получените емпирични данни да бъдат подложени на статистическа обработка 

за установяване на тяхната достоверност. 

5. Да се формулират изводи от направеното изследване. 

 

 Като основен изследователски метод се приложи обучаващ експеримент. 

Допълнителни методи:  теоретичен анализ на педагогическата, психологическата и 

методическата литература; моделиране; синтез на емпиричен материал; наблюдение; 

анкетно проучване; беседа; метод на експертна оценка; статистически методи за 

измерване и математическа обработка на експериментални данни, техният систематичен 

анализ и графично интерпретиране. 

 

Научна новост 

 

По време на обучаващия експеримент бе създаден модел за формиране на 

положителна мотивация в самостоятелната работа на студентите при 

педагогическата им подготовка.  

Конструирана е концепция за формиране на положителна мотивация в 

самостоятелната работа на студентите при педагогическата им подготовка. 

Разработена е тематиката за формиране на положителна мотивация в самостоятелната 

работа на студентите при педагогическата им подготовка. 

 

Практическа приложимост 

 

Разработен и апробиран е модел за формиране на положителна мотивация в 

самостоятелната работа на студентите при педагогическата им подготовка.  

 Моделът е приложим при подготовката на педагогически кадри и в други 

педагогически университети. 

 

Апробация 

 

Представеният модел за формиране на положителна мотивация в самостоятелната 

работа на студентите при педагогическата им подготовка бе апробиран в ИПФ-Сливен, 

ТУ-София през периода 2014-2016 година. Изследването обхваща 132 студенти и 28 

преподаватели и учители от базовите училища.  

 

Публикации 

 

Основните постижения и резултати от дисертационния труд са публикувани в осем 

научни статии и доклади, от които четири са самостоятелни. Публикациите са в следните 

научни издания: Известия на Съюза на учените-Сливен (3 публикации); Списание 

“Педагогически форум“ (1 публикация); Наука, образование, култура (1 публикация); 
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Известия на ТУ-Сливен (2 публикации); Академично списание «Управление и 

образование» (1 публикация). 

 

Структура и обем на дисертационния труд 

 

Дисертационният труд е в обем от 245 страници, като включва увод, три глави за 

решаване на формулираните основни задачи, списък на основните приноси, списък на 

публикациите по дисертацията и използвана литература. Цитирани са общо 221 

литературни източници, като 53 са на латиница, 151 на кирилица и 17 интернет адреса. 

Работата включва общо 37 фигури, 15 таблици и 14 приложения. Номерата на фигурите и 

таблиците в автореферата съответстват на тези в дисертационния труд.  

 

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ГЛАВА 1. Научно теоретични основания на дисертационното изследване 

1.1 Проблемът за мотива в психологическата и педагогическа  литература 

Интересът към мотивите на поведение, към мотивационната сфера на човека е 

проявяван твърде отдавна. Сложността на проблема за мотивите винаги е респектирал 

учените. Трудностите в тази област са колкото обективна, толкова и субективна причина 

за късната систематична разработка на този проблем. На Курт Левин принадлежи 

заслугата за първите експериментални изследвания на мотивите. Мотивът според 

определението на К.Левин е “психичен процес, който ни стимулира отвътре да поставяме 

целта и подбираме съответните средства за действие”. [по 94.38] 

Основната идея на съдържателните теории за мотивацията е, че тя представлява 

резултат от действието на вътрешни фактори, които подбуждат към някакво действие. По 

своята същност тези фактори са човешките потребности - психологически състояния, 

връзки, комплекси, породени от недостиг на нещо. Човек е удовлетворен, ако в някаква 

степен чрез своите конкретни поведенчески актове, постигне “усвояване” на 

потребностите си. 

Голяма част от авторите разглеждат мотивите като потребност (С.Л. Рубинштейн, 

Е.Н.Баканова и В.А.Иванникова, Д.В.Колесов, Л.И.Божович, А.Г.Ковалев, К.К.Платонов). 

Мотивът е подбуда, която определя целенасоченото поведение на човека. 

Най-известните мотивационни теории са: Теорията на Хенри А. Мурей  за 

демонстриране на потребностите,  Теорията на Е.Маслоу за йерархията на потребностите, 

Теорията на К.Алдерфър, Теорията на Дейвид Макклеланд, Теорията на очакването на 

Врум, Идеята за мотивация чрез цели на Фр.Тейлър., Комплексна теория на Лаймън 

Портър и Едуард Лоуър и др. 

Относно същността на мотивите може да се направи следното обобщение: 

1. Мотивите подбуждат към дейност, свързана с удовлетворение на потребностите 

на субекта. 

2. Те са съвкупност от вътрешни и външни условия, предизвикващи активност на 

субекта. 

3. Мотивите определят избора и посоката на дейността, с или върху предмети, 

заради които се действа. 
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4. Мотивите са осъзната причина, която лежи в основата на избора на действията и 

постъпките на личността.  

В поведението на човека действа не един, а цяла система от мотиви, затова в 

психологията се използват понятията мотивация и мотивационна сфера. 

 Категориите мотивация и мотив се тълкуват общо като опосредстващо звено между 

жизнената потребност от действие и самото действие на човека. При често повторение на 

даден акт за задоволяване на определена потребност при едни и същи обстоятелства 

"мотивацията постепенно угасва, между потребностите и действието се образува пряка 

връзка и действието става привичка". [49.183] 

Мотивационната сфера включва в себе си йерархията и структурата на мотивите, 

тяхната съподчиненост, съотношението и корелацията им с потребностите, смяната в 

доминиращата им функция, спрямо поведението и дейностите. “Мотивационната сфера 

може да се използва за характеристика на структурно-съдържателната определеност на 

мотивите”. [115.271] 

 Мотивите за учене са комплекс от най-разнообразни подбуди, които възникват в 

процеса на екстериоризацията и интериоризацията и обуславят учебната дейност на 

човека, постиженията му и социалното му поведение. [112.295] 

 Различните мотиви за учене се намират в определена субординация или са 

разнозначни и имат различно значение за ученето. 

 Съществуват хабитуална и актуална мотивация за учене. Докато първата е 

относително затвърдена в смисъл на нагласи, то втората трябва да се разбира като 

структура от активни мотиви, която възниква в определена ситуация като резултат от 

външни и вътрешни дразнители. [112.296] 

 В конкретната учебна ситуация никога не се актуализират само отделни мотиви, а 

винаги определена мотивация, която може да бъде разбрана и обяснена само в единство и 

взаимодействие с хабитуална нагласа към ученето. 

 Х.Льове различава в мотивите за учене пряко целевите мотиви, които се отнасят до 

непосредствения резултат на действието, от опосредствено целеотнесените мотиви, които 

са резултат от по-далечни цели. 

 Характерните черти на мотивите за учене могат да бъдат формулирани по следния 

начин: 

1. Насочване към нови познания, като подбудител за учебна активност. 

2.Удовлетворение от учебно-познавателната дейност и неудовлетворение от 

постигнатото. 

3. Положително емоционално отношение към ученето. 

4. Преодоляване на трудности при решаване на учебно-познавателни задачи. 

5. Стремеж към проникване на причинно-следствените връзки при изучаване на 

факти и явления. 

  

1.2.  Самостоятелна работа в процеса на обучение 

Съществените компоненти на един завършен самостоятелен труд според Н. 

Кузмина, П. Пидкасисти, П. Петров и др. са: 

 обучаемият сам да определя и формулира целта на учебната си работа - 

уточняване, разширяване, допълване, конкретизиране; 
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 всеки сам да избира и систематизира средствата, похватите и начините за 

постигане на целта и реализиране на дейността си; 

 предварителни обяснения и насоки, работа с научна литература; 

 обучаемият сам да извършва непосредствен контрол върху работата си. 

    Според Л.Десев, тези компоненти изискват достатъчно творчество и 

самостоятелност, характерни за един напълно самостоятелен труд в неговата напреднала 

фаза. [33]  

Анализ на публикуваните материали по тази тема и съществуващите учебни 

практики в съвременното висше образование свидетелстват за различно мнение, относно 

подхода към самостоятелната работа - дали е учебна форма (Б. П. Есипов, А. Г. Молибог), 

метод на обучение (Г. Валтер, А. И. Бушли), средство, дейност или прийом (А. В. Усова).  

Според П. Петров самостоятелната работа следва да се определя като „особен вид 

дейност“.[101] 

 Други автори (Д.Тодорина) са на мнение, че това е дейност, извършвана от самите 

обучавани или „специфичен вид дейност“, присъща на студентите. [132] Според същата 

авторка, обучаваните съзнателно организират и изпълняват своята дейност, за да се 

достигне поставената цел. Или по-общо казано самостоятелната работа следва 

поставените от преподавателите учебни цели, но се реализира от учащите. Обучаващите 

планират, ръководят и упражняват контролни функции по време на изпълнението на 

задачата.  

Когато самостоятелната работа се разглежда като специфична форма на 

учебната дейност, заедно с всичките си особености, тогава можем да говорим за висша 

форма на учебна дейност. За самите студенти самостоятелната работа трябва да бъде 

осъзната и вътрешно мотивирана. Тя предполага да се следва следният ред: осъзната цел, 

приемане и изпълнение на учебната задача, като се включат: самоорганизация, 

самоконтрол и разпределение на времето. (фигура 7) 

 
Фигура 7. Организационна структура на самостоятелната работа 

 

Съвременните научни изследвания, позволяват да се говори за три основни 

взаимно свързани компонента на самостоятелната дейност: мотивационен, съдържателно-

оперативен и волеви. (фигура 8)  

Мотивационен компонент - мотивацията води до целенасочена дейност. Мотивите 

възникват на базата на потребностите и се формират в процес на осъзнаване възникващо 

противоречие между потребност от изпълнение на задачата и невъзможност за 

изпълнението й.  

Съдържателно-оперативен компонент - включва притежаване на система от 

знания и методи, с цел овладяването им от студентите. Формирането на устойчив стремеж 

за попълване знанията и овладяване на нови начини на действие е възможно само, ако 

студентите имат способност да произвеждат свои собствени.  
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Фигура 8.  Компоненти на самостоятелна дейност 

 

Придобиването на знания е безмислено, ако учащите не са в състояние да ги 

използват за решаване на практически проблеми и прилагането им в нови ситуации. 

Основното средство за постигане на този резултат е организиране на самостоятелна 

работа на студентите. Част от интелектуалните методи са и използване на логически 

операции като сравнение, анализ, синтез и др., както и умения, включващи: способността 

да се планира и организира дейност, да се осъществява самоконтрол и способност за 

работа в ритъм. Волевите компоненти са органично свързани с дейностите. От това 

следва, че мотивационните и оперативни компоненти на самостоятелната заетост са тясно 

свързани с волевите процеси. 

На основата на направения литературен обзор и анализ, за целите на 

дисертационното изследване приемаме следното разбиране за самостоятелна работа:   

 тя е целенасочена, осъзната и взаимосвързана дейност между обучавани и 

обучаващи; 

 тя е вътрешно мотивиран, структуран набор от действия и резултати.  

Успехът се гарантира от знания, умения, мотивация и качество на 

обучителната дейност; 

 осъществява се по предварително поставени от преподавателя учебни 

задачи (цели) и винаги включва косвено или пряко педагогическо 

взаимодействие.  

Самостоятелната работа може да бъде: 

 метод за работа, извършвана от учащите без пряката помощ на учителя, като 

се опират на усвоените знания, умения и навици, но с определена цел, 

конкретизирана от учителя.; 

 форма на обучение, притежаваща елемент на репродуктивна и творческа 

дейност върху основата на учебното съдържание. 

За да бъде една самостоятелна работа ефективна са необходими не само умения от 

студентите за организиране на своята дейност, но и оптимално творческо взаимодействие 

между студенти и преподаватели. На основа на изложеното по-горе, приемаме че това се 

достига по пътя на: 

 организация на партньорска работа между преподавател и студент; 

 опора върху положителния опит на преподавателите от предишни обучения; 

 организация на екипна работа между студентите.  

 използване на морални стимули за въздействие; 
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 използване на елемент на съревнование; 

 формиране на мотиви, че успешна самостоятелна работа „за мен” зависи от 

успешната работа „за други”. Засилва се активността и процесът по 

усвояване на знания се разбира като саморегулация. 

            Методиката по организиране на самостоятелна работа на основа на дейностната 

теория предполага разглеждане на дейността като многостранен процес и спазване на 

следната последователност: 

 Определяне и запазване на базисните знания и умения, които студентите 

имат в настоящия момент и формиране на нови такива. 

 Установяване на съществуващи пропуски в базисните знания и умения. 

 Поетапно развитие на всеки елемент при изграждане на нови. 

 Цялостно оформяне на уменията и използването им в практиката. 

Самостоятелната работа на студентите се явява не просто важна форма на процеса 

на обучение. Необходимо е тя да стане негова основа. В личностно ориентирания подход 

за обучение най-важни са онези индивидуални особености на обучаемите, които имат 

пряко значение за усвояване на нови знания и умения. Като се отчетат психологическите 

характеристики, самостоятелната работа се разглежда като средство за организиране на 

дейност. 

Ефективността на образователната дейност до голяма степен се определя от 

степента на самостоятелност и самоконтрол на студентите, от които на първо място е 

самостоятелността на мисленето, според Peter Nenniger [217]. Научната организация на 

самостоятелна работа на студентите с използване дейностната теория, предполага 

специална подготовка, поетапно  развитие на организационната структура, определяне на 

целите, избор на съдържание, задачи за развитие и оценка.  

За целите на дисертационното изследване приемаме, че концепцията за личностно-

дейностен подход ще подпомогне управляването на процеса на обучение и усвояване на 

знания, формиране на умения, осигуряване на навременна помощ на студентите, при 

възникване на трудности. Ще позволи използване на диференциран подход – на студенти 

с по-големи възможности да се възлагат сложни, нестандартни задачи с творчески 

характер; студенти със средни възможности – задачи от стандартен тип; с по-ограничени 

възможности – задачи с постепенно усложняващ се характер. 

           Традиционното обучение с основание е критикувано за липсата на яснота при 

определяне на целите, формализиране на придобитите знания и невъзможност за 

прилагането им на практика. Образованието много често е построено по формални 

показатели и се стига до невъзможност за вземане на професионални решения. Всички 

тези условия създават инертно мислене и поведение, което от своя страна не дава 

възможност за използване на нови методически процедури. Мотивационната сфера и 

иновативната ориентация не могат да бъдат развити в пълна степен при традиционното 

обучение. Необходимо е създаване на нови програми, нови критерии и инструментариум 

за оценка на резултатите от обучението. 

През последните деситилетия традиционните методи в процеса на обучение 

показват много недостатъци. Това позволява навлизане на нови методи и технологии в 

съответствие с развитието на науката и техниката.  Появява се необходимост от 

провеждане на обучение от разстояние (дистанционно обучение), използвайки се 

съвременни комуникационни и информационни средства.  
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За целите на дисертационното изследване приемаме, че за организиране и 

реализиране на самостоятелната работа  на студентите доминиращо ще се използват 

активни методи за работа: ролеви игри, проблемно обучение, метод на конкретните 

ситуации (case-study), брейнсторминг, дискусии и дебати.  

Към причините за стимулиране на положителни мотиви за самостоятелна работа се 

отнасят: 

 осъзнаване на непосредствени и перспективни цели на обучение;  

 осъзнаване на теоретичната и практическа значимост на усвоените знания;  

 избор на адекватни задачи;  

 професионална насоченост на учебната дейност;  

 използване на интерактивни форми на обучение; 

 поддържане на оптимален психологически климат в процеса на обучение. 

Самостоятелната работа на студентите е един от съществените 

компоненти в обучението за придобиване на педагогически компетенции.   

Основната цел на обучението в ИПФ-Сливен е подготовка на инженер-учители, 

които притежават знания, умения, навици. Това са така необходимите в наши дни умения 

за планиране, организиране и осъществяване на качествен учебен процес. В най-общ 

смисъл, терминът „компетентност“ означава съвкупност от знания, умения и придобит 

опит в дадена област. Това е способност за вземане на правилни решения в различни 

ситуации и начин за осъществяване на дейност.  

Именно това разбиране дава право да се говори за „педагогическа компетентност“ 

като дейност, включваща в себе си най-важните личностни качества, необходими за 

решаване на сложни практически задачи и успешна професионална дейност.  

Компетентността е смислово широко понятие, защото включва ценности, 

отношения и дейности, позволяващи на съвременния учител да е конкурентно способен 

специалист. Обществото ни се нуждае от такива специалисти и това е един от приоритети 

при обучението  в ИПФ-Сливен. Нашата цел е, да се изясни до колко самостоятелната 

работа е ключов фактор при формиране на педагогически компетенции в студентите. 

Младите специалисти, завършвайки учебното заведение би следвало да притежават набор 

от следните характеристики: 

 знания в педагогическата област на база отлична теоретична подготовка. 

Изградени умения и навици, определящи успешно справяне с педагогическа 

дейност; 

 знания на база ценностна ориентация включително етична ценност; 

 авторитет, уважение, стремеж към постоянно професионално 

усъвършенстване. 

Проблемът с организиране на самостоятелната работа е изключително важен. За да 

се промени това се налага да се променят целите и съдържанието на самостоятелната 

дейност, които ще променят мотивацията в студентите. В такъв случай се променят 

основните насоки на самостоятелната заетост: желание да се вземе изпит, което би довело 

до по-натъшна професионална реализация, а оттам и на по-добри материални условия за 

живот. По този начин се изменя и цялостната стратегия на образователния процес. В 

настоящия момент по-голямата част от учебното време на студентите минава в аудиторни 

занятия. Това заема голям обем от физическите възможности и реалното бюджетно време.  
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Изводи от анализа на научната литература: 

 1.  Проучването на литературни източници по проблема показва, че създаването на 

трайна положителна мотивация за самостоятелно придобиване на знания и умения през 

периода на обучение на студентите не е достатъчно разглеждан в България. 

 2. Съществува известна непоследователност по отношение на организацията и 

условията за системна познавателна и мотивирана самостоятелна работа на бъдещите 

специалисти. 

 3. След обстойно разглеждане на научна литература по проблема, са определени 

основните изследователски понятия: мотив и мотивация, самостоятелна работа, 

мотивация в самостоятелна работа и педагогическа подготовка. 

 

ВТОРА ГЛАВА. Дизайн на дисертационното изследване 

2.1. Основни изследователски понятия  

2.1.1. Работно изследователско определение на понятието „мотив”- вътрешна 

подбуда за дейност, свързана с удовлетворение на потребностите на субекта; 

2.1.2. Работно изследователско определение на понятието „мотивация”-

система от мотиви за учене или вътрешно осъзнати подбуди, чрез които обучаваният 

възприема знания и умения, формира навици и изпълнява учебните дейности. Те от своя 

страна са насочени към развитие, усъвършенстване и самоусъвършенстване на 

способностите и личността. 

2.1.3. Работно изследователско определение на понятието „самостоятелна 

работа”- осъзната дейност, извършвана от учащите за определено време, 

осъществявана по предварително поставени от преподавателя учебни задачи (цели) и 

винаги включва косвено или пряко педагогическо взаимодействие. 

2.1.4. Работно изследователско определение на понятието „мотивация в 

самостоятелна работа”- система от мотиви за реализиране на осъзната дейност от 

учащите по предварително поставени от преподавателя учебни задачи (цели), под 

неговото пряко или косвено ръководство. 

2.1.5. Работно изследователско определение на понятието „педагогическа 

подготовка”- целенасочено организирана и реализирана подготовка на учители за работа 

с учащи и за всички произтичащи от това взаимодействие дейности (преподаване, 

обучение, изпитване, оценяване, възпитание и др.) 

2.2. Концепция  

Дисертационната тема, формулирана като „Ролята на мотивацията в 

самостоятелната работа на студентите при педагогическата им подготовка” е 

предпоставка за създаване на изследователски модел за формиране на положителна 

мотивация за самостоятелна работа на студентите в периода на тяхната педагогическа 

подготовка. Така формулираният краен дисертационен продукт конкретизира модела 

върху пределно широка тематична рамка и го насочва към връзката „мотивация за 

самостоятелна работа – педагогическа подготовка“.  

Концепцията на дисертационното изследване се конструира въз основа на 

обобщени и модифицирани научно теоретични постановки, анализирани в първа глава.   
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2.3. Обект и предмет на изследването  

Предметът на дисертационното изследване обхваща проучване на конкретни 

мотиви като предпоставка за реализиране на самостоятелна работа в периода на 

педагогическата подготовка на студентите. 

           Обектът на дисертационното изследване е процесът на формиране на положителни 

мотиви у студентите за реализиране на самостоятелна работа в периода на 

педагогическата им подготовка.     

2.4. Хипотеза 

Изхождайки от концепцията в хода на дисертационното изследване се формулира 

следната хипотеза: Ако се пренамерят практически работещи компоненти и взаимовръзка 

между тях на основата на показатели и критерии за разпознаване на мотивите в 

самостоятелната работа на студентите, то ще може да се моделира структура на 

практически приложим модел за формиране на положителна мотивация в самостоятелната 

работа на студентите при педагогическата им подготовка. 

2.5. Изследователски показатели и критерии  

Показатели и критерии за изследване на обекта в границите на предмета на 

изследването са два:  

Първи показател „степен на формираност на мотивите за самостоятелна 

работа” у студентите: 

 насоченост за самостоятелна работа 

 мотивация за самостоятелна работа 

1. критерий - отношение към самостоятелната работа (положително, 

негативно, безразлично) 

      2.  критерий - устойчива активност в самостоятелнaта работа (ситуативна 

активност в самостоятелната работа:  еднотипна; променлива) 

      3. критерий - мотиви за самостоятелна работа  

Втори показател „умение за самостоятелна работа” в етапа на педагогическа 

подготовка: 

                  1. критерий – степен на формираност на професионално-значимите качества 

в студентите и успешността на действията им.  

                  2. критерий - желание и удовлетворение от реализирането на педагогическа 

дейност 

                  3.  критерий - удовлетворение от успехите на другите  

      4.   критерий - желание за лично усъвършенстване. 

 

ТРЕТА ГЛАВА.  Експериментална работа за формиране на положителна мотивация 

в самостоятелната работа на студентите при педагогическата им подготовка 

3.1. Организация на експерименталната работа 

Експерименталната работа за формиране на положителна мотивация в 

самостоятелната работа  на студентите при педагогическата им подготовка е проведена 

през периода 2014-2016 г. в Инженерно-педагогическия факултет – Сливен, ТУ– София. 

Дисертационното изследване обхваща статистически представителна извадка 

студенти. Извадката е презентативна, тъй като е направена, съобразно математико-

статистическите стандарти за извадки, характерни за психолого-педагогически 

изследвания. Обхванати бяха общо 132 студенти и 28 преподаватели от ИПФ и учители от 
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базовите училища, където студентите реализират педагогическата си практика. 

Обучаващият експеримент е проведен с 96 студенти от ИПФ-Сливен, разделени  в 

контролна група (КГ) и експериментална група (ЕГ). 

Основната цел на обучаващия експеримент е да се създаде и апробира модел за 

формиране на положителна мотивация в самостоятелната работа на студентите при 

педагогическата им подготовка.  

Педагогическият експеримент се реализира на три етапа: 

 Констатиращ  

 Формиращ  

 Контролен  

На етапа на констатиращия експеримент бе проведена обширна работа, насочена 

към: 

 изясняване на факторите, влияещи върху положителната мотивация на 

студентите при организиране на самостоятелната им работа; 

 експериментално определяне структурата на самостоятелната работа при 

педагогическа подготовка;  

 диагностика на формираност на компонентите на мотивите за самостоятелна 

работа; 

 определяне равнището на формираност на мотивите за самостоятелна 

работа; 

 беседа, интервю и анкетно проучване със студентите; 

 анализ на статистическите данни. 

По време на обучаващия експеримент бе разработен и практически реализиран 

модел за формиране на положителна мотивация в самостоятелната работа на 

студентите при педагогическата им подготовка.  

По време на работата с експерименталната група бе използвана методика, която 

даде възможност да бъдат формирани положителни мотиви у студентите, а също и знания, 

умения и навици, позволяващи им успешно организиране на самостоятелна работа при 

педагогическата им подготовка.   

Обучаващият експеримент бе проведен в естествени за студентите условия на 

учебните занятия по дисциплините: Педагогика, Методика на обучението и Педагогическа 

практика. Първите две дисциплини са с хорариум от 60 часа – 30 ч. лекции и 30 ч. 

семинарни упражнения. Третата дисциплина се провежда на три етапа: 30 часа 

Хоспетиране, 45 часа Текуща педагогическа практика и 75 часа Преддипломна 

педагогическа практика. 

По време на експеримента се осъществи мониторинг за формираността на 

мотивация за самостоятелна работа у студентите от експерименталната и контролната 

група на основата на резултатите от началния, междинния и заключителния контрол. На 

контролния етап от експеримента бе проучена ефективността на проведения експеримент. 

3.2 Експериментално обосноваване на водещи мотиви  

  Направеният анализ на литературни източници по проблема, позволи да се 

определят факторите, влияещи върху положителната мотивация на студентите при 

педагогическата им подготовка (таблица 4) 
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Таблица 4 

ФАКТОРИ СЪДЪРЖАНИЕ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

 

 придобиване на теоретични и практически знания, необходими 

за педагогическа реализация; 

 овладяване на теории, факти, принципи и методи на 

педагогиката; 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ 

 отношение към педагогическата професия; 

 интерес към изучаваното; 

 ценностна ориентация; 

 стремеж към постигане на успех; 

 

СОЦИАЛНИ 

 

 социален статус на учащите; 

 средства за масова информация (медии, Интернет); 

 влияние на семейството при професионален избор; 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ 

 форми, методи и работа със студентите при аудиторна и извън 

аудиторна заетост; 

 разпределение на времето; 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ  психологически индивидуални особености; 

 възрастови различия; 

 

КОМУНИКАТИВНИ 

 

 педагогическо взаимодействие и отношение (преподавател-

студент); 

 междуличностни отношения (студент-студент). 

 

 По време на  констатиращия етап по първия показател „степен на формираност 

на мотивите за самостоятелна работа” у студентите са изследвани: 

 насоченост за самостоятелна работа 

 отношение към  самостоятелната работа 

 активност в самостоятелната работа 

 мотивация за самостоятелна работа 

   За целта бе проведено проучване и разработени анкетни карти (№ 2, 3, 4, 5). 

Участваха  студенти от всички курсове на обучение (разделени в КГ и ЕГ). Установени са 

три нива по основните критерий - ниско, средно и високо.  

            Първо ниво (ниско) се характеризира с отсъствие на познавателен интерес или 

заинтересованост. Тук преобладава отрицателно отношение към обучението и много 

ниско ниво на активност. При по-голяма част от студентите в първо ниво, не е развита 

способността да се поставят цели. Доминират ниски социални и познавателни мотиви. 

            Второ ниво (средно) има също ниски социални, учебно-познавателни мотиви. 

Наблюдава се зараждане на мотив-самообразование, изразен интерес към самостоятелно 

придобиване на знания, стремеж към самостоятелност. 

           Трето ниво (високо) се характеризира с изразена професионална насоченост, 

социално сътрудничество, взаимодействие с околните, необходимост придобитите знания 

да послужат за бъдеща професионална дейност. Развити социални и познавателни мотиви, 

характеризиращи се с удовлетворение от резултатите. Наличие на интерес към съвместна 

дейност, самостоятелност. Студентите си поставят социално значими цели и поемат 

отговорността за изпълнението. 
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При обработката на получените данни се разкриха интересни в изследователски 

план резултати. По отношение на зададените показатели обаче, ниско първо ниво са 

получили между 26,6% и 43,4% за ЕГ и 39,2% и 56% за КГ.  

Най-високо трето ниво на формираност на мотивите за самостоятелна работа по 

зададените критерии са показали между 12,6%-18,5% за студентите от КГ и между 16,4% -

34,7% за ЕГ.  

Съобразено с факторите, влияещи върху мотивацията бяха определени и 

експериментално се обосноваха водещите мотиви при обучение на студенти на база: 

анкетно проучване; експертна оценка. Мотивацията за учебна дейност да се конкретизира 

и преобразува в образователна, мотивираща технология, която да улесни процеса по 

организиране на самостоятелна работа 

За определяне на водещите мотиви на студентите при обучение във Факултета бяха 

използвани следните методи:  

1. Метод на психологически анкети за установяване на мотивацията и мотивите за 

учебна дейност (Ильин, 2002):  

2. Методика за установяване на вида на мотивация за обучение във висше учебно  

заведение (Ильин, 2002); 

3. Методика за установяване на мотивите за учебна дейност на студентите на А. 

Реан и В. Якунин, модификация Н.Ц.Бадмаева (Бадмаева, 2004) 

 4. Мотивация към успех (Т. Елерс, 2000) 

В хода на обучението си в ИПФ-Сливен, студентите трябва да са наясно, че 

работата на учителя се провежда в условия на високи социални, професионални, морални 

и психологически изисквания. Учителите са подложени на висок интелектуален, психо-

емоционален и дори физически стрес. Мотивацията на студентите, избрали 

педагогическото поприще трябва да бъде висока. 

Добрата подготовка на учащите не може да се постигне, без да се формира у тях 

съзнателно отношение към ученето, което психологически означава да се изградят 

положителни мотиви за учене. Веднъж формирани тези мотиви сами ще станат действен 

фактор за подобряване качеството на обучението, преди всичко за усвояване на знания и 

съзнателност при ученето. Мотивацията предполага ангажиране на студентите с 

академична дейност. 

За да се постигне ефективно насърчаване и мотивиране, е нужно да се разбере защо 

студентите се стремят към постигане на поставените цели. Според Paul R. Pintrich [180] 

въпросите, на които трябва да се търси отговор са няколко: 

1. Какво искат студентите? 

2. Какво ги мотивира да стоят в учебните зали?  

3. Дали студентите получават това, което искат? 

4. Как мотивацията за постигане на успех може да доведе до мотивация за 

учене? 

5. Как учебната мотивация може да  промени и развие студентите?  

 Сравнителната характеристика на групите мотиви ще позволи да бъдат определени 

водещите мотиви за учене на студентите от различните курсове при педагогическата им 

подготовка в ИПФ-Сливен. В съответствие с тях ще бъде разработен авторски Модел за 

формиране на положителна мотивация в самостоятелната работа на студентите при 

педагогическата им подготовка. 
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  За целта на дисертационното изследване е използвана психодиагностичната 

методика: „Методика за установяване на мотивите за учебна дейност на студентите на А. 

Реан и В. Якунин, модификация Н.Ц.Бадмаева)“.[15] (анкетна карта №7). Според нея 

образователните мотиви могат да се разпределят в няколко групи, представени на фигура 

19. 

 
                                                    Фигура 19 

 

Различните групи мотиви се проявяват постоянно във всички учебни дейности.  

От получените резултати е видно, че най-ниска е мотивацията за учене в първи 

курс. Причините за това могат да бъдат различни: трудности в процеса на учене, случайно 

попадане в специалността и др., но те не са обект на дисертационното изследване. Най-

високо е нивото на положителната мотивация за учене при студентите във втори курс. В 

следващите години има динамика в това ниво, но при всички случаи то не пада под  

56,4%. 

При изследване на желанието на студентите за научно-изследователска дейност 

конкретно по психологически и педагогически проблеми, 38% от изследваните са на 

мнение „да, необходимо е да се създадат условия за това”; 45% - „да, при условие, че се 

предостави възможност за самостоятелен избор на тема”, а 17%  - отговарят с „не”.  

На зададения въпрос: „Необходимо ли е студентите да бъдат стимулирани за 

участие в различни форми на самостоятелна работа при педагогическата си подготовка?“ 

се получиха следните резултати. (фигура 21) 

 

 
Фигура 21. Необходимост от стимулиране на студентите за участие в самостоятелна 

работа 
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Желанието на студентите да станат квалифицирани специалисти след обучението 

си е в пряка зависимост и от финансова гледна точка. Това се доказва и от резултатите, 

получени при отговор на въпрос „Моята финансова сигурност в бъдеще зависи ли от 

успеха в обучението ми в университета?“. На фигура 22 са представени получените 

резултати от изследване на зависимостта „финансова сигурност в бъдеще - успех в 

обучението“ на студенти от I и IV  курс. 

 

65,3

34,7

I курс

да

не

 

73,4

26,6

IV курс

да

не

             
Фигура 22.  Зависимост „успех в обучението- финансова сигурност в бъдеще 

 

Мотивацията има положително влияние върху учебния процес при студентите и 

определя параметрите на неговото качество и интензивност.  

Проведеното изследване показва, че познавателните мотиви са от основно значение 

за обучаваните студенти през целия курс на обучение. Увеличаването на нивото на една от 

групите мотиви, допринася за мотивацията като цяло. Това се постига със създаване на 

условия и разработване на система от средства за провокиране, формиране и поддържане 

на положителна мотивация към ученето. Резултатът е високо качество на обучение и 

компетентни личности. Придобитите умения са от основно значение за постигането на 

успех. 

Получените резултати характеризират осъзнатите професионални мотиви в 

качеството си на главни. Те са свързани с личностно развитие, широка възможност за 

себереализация и самоусъвършенстване. Подчинени са на социалните и учебно-

познавателните мотиви. Сравнителният анализ показва динамика в мотивите на 

студентите през курса на обучение от I до IV курс. Професионалната мотивация започва с 

формиране на устойчиво положително отношение към бъдеща професионална дейност. Тя 

е свързана с възможността младите хора да се занимават с това, което им харесва:  

 да работят в престижна фирма; 

 да имат възможност за самоусъвършенстване; 

 работата да е в съответствие със собствените им способности; 

 избраната професия да гарантира стабилни и постоянни финансови доходи; 

 да имат възможност за кариерно израстване и др. 

Мотивите са:  

 да стана „висококвалифициран специалист“; 

  „да имам високи доходи“; 

  „да получа диплома с високи оценки“; 

  „да имам финансова сигурност“ и др. 
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Според теорията на Covington М. [160] и Hancock D. [218] високата мотивация се 

постига със самооценка, самоуважение, самочувствие, необходимост от постигане на 

успех и страх от провал. 

От особено значение е фактът, че мотивацията е тясно свързана с такива личностни 

черти като отговорност, инициативност, тревожност реална самооценка на собствените 

възможности. [218] Една част от обучаемите разчитат на себе си, поставят си цели и 

вярват, че те са в основата на успеха. Друга категория са тези, които се фокусират само 

върху собствените проблеми, опитвайки се да сведат до минимум загубата, за да 

постигнат целите си. Те са в постоянно съмнение, тревожност и несигурност в своите 

способности при разрешаване на проблеми и постигане на успех. Мотивът „страх от 

провал“ води често до екстремни избори, някои от тях са нереално подценени, а други 

надценени (анкетни карти № 7,8). 

Успешни студенти са тези, при които страхът от провал е сведен до минимум. 

Анализ на получените резултати позволи да се установи, че при студентите от I и II курс 

има висок процент страх от провал. Това се обяснява с факта, че процесът на адаптация в 

първите годни на обучение не е приключил. Студентите често изпитват първоначални 

трудности да мотивират себе си и да преследват целите на обучение. На помощ идват 

образователни програми, с които се поддържа висока мотивация, а студентите са активно 

ангажирани в процеса на обучение (интерактивно обучение, участие в проекти, семинари, 

поддържане на различни уеб сайтове и др.). Студентите са с едни представи и очаквания 

от университетското обучение, а реалността често е различна.   

Друга причина за страх от провал са психологическите и личностни особености, 

качества на личността. 

От изложеното до тук, като водещи мотиви при педагогическата подготовка на 

студентите от I до IV  курс  бихме могли да обобщим следното: 

За  I курс: най-висок показател - мотиви „страх от провал“ (79,3%); най-нисък 

резултат е за мотиви за „творческа реализация“ (20,7%); 

За  II курс: най-висок показател - мотиви „страх от провал“ (76,4%);  най-нисък 

резултат е за мотиви за „престиж“ (23,6%); 

за III курс: най-висок показател – „професионални мотиви“ (75,3%);  най-нисък 

резултат е за „учебно-познавателни мотиви“ (24,7%);   

за IV курс: най-висок показател – „професионални мотиви“ (80,5%); най-нисък 

резултат е за „учебно-познавателни мотиви“ (19,5%).       

Процесът по организиране на самостоятелна работа на студентите при 

педагогическата им подготовка има сложен, противоречив характер. Формирането на 

бъдещия учител се определя от комплексни въздействия, през целия четири годишен 

период на обучение във ИПФ - Сливен. Организирането на самостоятелна работа е едно 

от средствата за стимулиране и организиране на познавателна активност, творческа 

самоорганизация, умения за ръководене.  

По време на проучването, се идентифицира делът на самостоятелна работа на 

студентите в общия бюджет на времето за обучение (анкетна карта № 3). Резултатите са 

представени графично на фигура 26. 

  Изследването показа, че от I дo V семестър делът на самостоятелна работа на 

студентите в общия бюджет на времето варира от 15% до 25%. От VI семестър се 

наблюдава плавно завишение на отделеното време за самостоятелна работа. А в 



19 

 

четвъртата година (VII и VIII семестър) се увеличава обемът на самостоятелната работа, 

като достига 28% за КГ и 30% за ЕГ от общото учебно време. 
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Фигура 26.  Самостоятелна работа на студентите в общото бюджетно учебно време 

 

Това бихме могли да си обясним с факта, че студентите наблюдават, подготвят и 

реализират реална урочна дейност в базовите училища. Според изискванията на 

съвременните образователни стандарти, които подчертават необходимостта 

самостоятелната работа на студентите да бъде 50-70% от времето за обучение, от това 

следва, че стандартите не се изпълняват. 

В хода на изследването се търси отговор на следния въпрос: „В състояние ли са 

студентите да работят самостоятелно?“ (анкетна карта № 3,5). Анкетното проучване 

бе проведено със студенти от I курс.(фигура 27) 
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1 - не могат да организират своята самостоятелна работа-45,5% 

2- не знаят как да разпределят времето си-65,8% 

3- смятат, че не може да се направи разпределение на времето-85%. 

                                      Фигура 27 

 

Резултатите надвишават 100%, защото изследвалите са имали право да посочат 

повече от един отговор.  

Студентите от първи курс нямат психологическа готовност да работят 

самостоятелно. Те  нямат умения, за изпълнение на поставена самостоятелна задача по 

даден проект. Ако се добави и недостатъчното ниво на познавателен интерес към 

различните дисциплини, става ясно, че в това отношение има място за сериозна работа. 
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Като обобщение бихме могли да кажем, че студентите имат желание за 

самостоятелна дейност, но проблемът е в недостатъчните умения и активност, 

самосъзнание, самодисциплина, неефективни дейности, методи, нерационално 

разпределение на времето и не на последно място-неадекватна самооценка на 

получените резултати. 

Това насочи вниманието ни към изследване на проблема за ефективното 

разпределение на личното време на студентите. След използване методиката на А. 

Любищев се наблюдава увеличаване на отделеното време за работа върху курсови задачи 

и научно-изследователски проекти. За самостоятелна работа студентите от ЕГ отделят 

около 26 часа седмично, а от КГ 20 часа. Появява се тенденция към проявяване на 

творчество към решаване на възникналите проблемни ситуации. Използва се осмислен 

подход при планиране и анализиране на времето за учене. 

Използваната методика на А.А.Любищев позволи: да се завиши коефициента за 

правилно използване на времето; да се предвидят и разпределят по часове предстоящите 

задачи; да се изяснят и премахнат причините за нерационално използване на времето; да  

се сравни ефективността на различни начини за изпълнение на една и съща задача; да се 

прогнозира бъдещи ефективни начини за самостоятелна дейност. 

 

3.3   Модел за формиране на положителна мотивация за самостоятелна работа на 

студентите при педагогическата им подготовка 

 Концептуални основи на модела 

 Концептуалните основи на експерименталния модел имат два аспекта: 

съдържателен и процесуален. Съдържателният е изграден  въз  основа на “Теорията за 

планираното действие” на Aizen I. и Fishbein M. и теорията  на Д. Узнадзе “за нагласата”. 

Теорията на К.Левин “за нагласата”, приета в основата на съдържателния аспект на 

експерименталния модел, се формира от взаимодействието на три взаимосвързани 

компоненти: минал опит; потребности  и среда. Тя се конкретизира с оглед целта на 

изследването. (фигура 30) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 30 

 

Въз основа на “Теория за планираното действие” на Aizen I. и Fishbein M. и 

теорията  на К. Левин “за ситуацията”, и съобразно теорията за психичните механизми за 

формиране  на личностни свойства, бе изграден модел за формиране на положителна 

потребности 
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мотивация у студентите – инженери с професионална квалификация “учител” за 

самостоятелна работа при педагогическата им подготовка. 

Моделът предполага управлението на този процес да се осъществи отначало чрез 

външно въздействие и на тази основа да се формира вътрешно самоуправление. 

 Студентите в ИПФ - Сливен са подложени на въздействието на личността на свой 

учител от училище, на преподавателите от Факултета, на базовите учители. Това влияние 

може да бъде положително, но и отрицателно. Ето защо специално внимание се отделя на 

подбора на базовите учители – компетентност (психолого-педагогическа и методическа), 

комуникативност, умение за субектно въздействие и сътрудничество с учениците и 

студентите.  

 Групата на учениците също въздейства върху студентите със своя интелектуален 

потенциал, компетентност, емоционална отзивчивост, доминиращи потребности, мотиви 

за учене. Студентите се запознават с тези особености чрез преки контакти при 

предварителните им срещи и при осъществяването на педагогическата си практика.  

 

3.4. Практическо реализиране на модела за формиране на положителна 

мотивация в самостоятелната работа на студентите при педагогическата им 

подготовка.  

Изследователската работа бе реализирана чрез апробиране на авторски модел в два 

аспекта: съдържателен (фигура 31) и процесуален (фигура 33). 

По време на цялостната си подготовка в ИПФ, студентите придобиват  

педагогически знания, умения и преживявания. Между тях съществува логическа 

последователност. Те са основа за формиране на положителна мотивация за 

самостоятелна работа при педагогическата им подготовка. 

Педагогическата подготовка на студентите се осъществява чрез: дейности със 

самите  студенти и с базовия учител в реална училищна среда. 

 Дейностите със студентите включват: 

1. Информиране - свързано е с дейности, преди постъпване на студентите в ИПФ-

Сливен. 

2. Адаптиране към педагогическото обучение - изграждането на нагласа у 

студентите за самостоятелна работа при педагогическата дейност се осъществява чрез 

адаптиране към: предстоящото педагогическото обучение;  обучението по дисциплините 

от психолого-педагогическия цикъл; в реална училищна среда. 

3. Реализиране на самостоятелна педагогическа дейност - обхваща Текущата и 

Преддипломна педагогическа практика на студентите. По време на Текущата 

педагогическа практика, студентите работят самостоятелно по инженерната им 

специалност и реализират урочна работа във възможно повече класове. 

 Дейностите с базовия учител са вторият компонент от аспекта на модела и са в 

много тясна връзка с първия. Включват три подетапа: 

1.  Предварителна дейност; 

2.  Текуща самостоятелна дейност; 

3.  Заключителна самостоятелна дейност. 

При формиращия експеримент, част от занятията по „Методика на обучението по 

техническите дисциплини” бяха реализирани като лабораторни упражнения по 

Хоспетиране в ПГЕЕ „Мария Склодовска-Кюри“ и IV ОУ „Димитър Петров". Бе 
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създадена възможност за стимулиране процеса на формиране на положителни мотиви за 

самостоятелна работа при педагогическа дейност, за свързване на методическата 

подготовка на студентите и формирането на умения самостоятелно да планират уроци с 

варианти за осъществяване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТПП – текуща педагогическа практика 

ППП – преддипломна педагогическа практика 

Фигура 31 

  

  В реализирането на експерименталния модел, основна роля, независимо от 

влиянието на другите дейности, свързани с формирането на положителни мотиви за 

самостоятелна работа към педагогическата дейност, има организирането и провеждането 

на педагогическата практика.  

Педагогическата практика е завършващ етап в педагогическата подготовка на 

инженерите с професионална квалификация “учител” и носи обучаващ и възпитаващ 

характер. Целта бе да се изгради самостоятелност и активност в подготовката и в 

решаването на различни психологически и педагогически проблеми. Чувството за успех, 

поражда удовлетвореност, а тя – положително отношение и интерес към професионалната 

дейност. 
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В този смисъл педагогическата практика заема важно място в системата на учебния 

процес в ИПФ. При провеждането й се доизясняват, разширяват и затвърждават 

теоретичните знания на студентите; формират се техните педагогически умения и 

личностни качества.  

Технологията за реализиране на експерименталния модел е представена на фигура 

33.  

 

 
 

Фигура 33 
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3.5  Резултати от експерименталната работа 

В проведеното изследване, чрез практическо прилагане на авторския модел, бяха 

определени компоненти, изграждащи процеса по организиране на самостоятелната  

работа на студентите при педагогическата им подготовка. Те са следните: 

 организация на процеса на обучение; 

 научно-изследователска дейност; 

 педагогическа практика на студентите; 

 придобити теоретични знания по психолого-педагогическите дисциплини; 

 контрол на самостоятелната работа; 

 стимулиране; 

 личностни качества на студентите (самооценка). 

Формирането на умения за самостоятелен труд е системен, динамичен и активен 

процес, определен и от влиянието на преподавателя. При изследване водещите качества 

на добрия преподавател, се откроиха следните най-важни такива: умение за създаване на 

психологически комфортни условия, в които студентите да създават нови идеи (20%); 

способност за организиране на изследователски екип (15%); широк мироглед, обща 

ерудиция, гъвкаво и оперативно мислене (16%);  възприемане на нестандартни идеи от 

студентите (19%); способност за изразяване на педагогически познания; добра 

комуникация и съдействие с другите преподаватели (12%); лично обаяние, грижа, такт и 

други личностни качества (18%);.  

            От получените резултати се вижда какво харесват студентите в личността на 

преподавателя, който трябва да е пример за подражание. Едно от интересните качества  е 

възприемане на нестандартни идеи от студентите, достъпни взаимоотношения и др.  

По време на направените изследвания, се опитахме да анализираме трудностите и 

проблемите с които ежедневно се сблъскват преподавателите при организиране на 

самостоятелна дейност на студентите. За тази цел бяха проведени анкетни прочувания и 

беседи с 28 преподаватели от ИПФ и учители от базовите училища. Резултатите от 

анализа са представени на таблица 10. 

 

Таблица 10 

ТРУДНОСТИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ n= 28,(%) 

Подготовка и подбор на задачи  14 

Контакт и обратна връзка със студентите 11,2 

Предвиждане на евентуални затруднения 16,8 

Подобряване  на умения и навици   8,4 

Контрол и оценка 24,4 

Съотнасяне на СР с бъдеща професионална дейност  25,2 
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Основната задача на заключителния етап на изследователската работа се състои в 

това да определим достигнатото ниво по показателя „формираност на мотивите за 

самостоятелна работа” и показателят „умение за самостоятелна работа” в етапа на 

педагогическа подготовка на студентите. 

            Приложеният модел е помогнал на студентите от експерименталната група на 

практика да формират положителна мотивация за самостоятелна работа по време на 

педагогическата си подготовка.  

   Според мнението на експертите, при студентите от експерименталната група в по-

голяма степен са присъствали такива качества като самостоятелност, насоченост, 

формираност на мотивите, умения и желание за самостоятелна дейност. 

По такъв начин, в рамките на експеримента организирахме система за самостоятелна 

подготовка на студентите, насочена към формиране на положителна мотивация при 

педагогическата подготовка.  

Проучихме как учат и запомнят най-добре студентите, при прилагането на модела 

за обучение. Резултатите са представени на  фигура 34. 

 

 
   

1. 62% от студентите декларират, че учат и запомнят най-добре, когато посещават 

лекции и упражнения, но и работят самостоятелно върху поставени от 

преподавателя проблеми, включително и изследвания в базовите училища; 

2. 18% желаят обучението да бъде организирано на основата на решаване на 

проблеми и работа в група (екип) 

3. 12% от изследваните студенти желаят в часовете да правят това, което им е 

необходимо да научат; 

4. 8%- учебният материал да се представя в съкратен вариант от преподавателя.                               

                                                            Фигура 34 

 

При окончателно изследване отношението на студентите към самостоятелната 

работа се стига до резултати, които показват, нарастване броя на тези, на които им харесва 

тази дейност, но само когато участват в нея. От 54,6% за КГ на 71,4%  за ЕГ, т.е 

увеличение с 16,8%. Удовлетворителен е и резултатът по отношение на срещаните 

трудности от студентите. Те намаляват с 12,6% за ЕГ.  (фигура 35). 
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                                         1 - харесва ми;  2 - не ми харесва;  3 - трудно ми е. 

Фигура 35. Отношение към самостоятелната работа 

След провеждане на Преддипломната педагогическа практика, предвид 

предварително определени параметри проучихме нивото на отношение и нагласа за 

самостоятелна дейност на студентите. Резултатите са отразени в таблица 12.  

 

Таблица 12 

 

 

Видно е, че не по всички параметри е установено високо ниво на нагласа за 

самостоятелна дейност. Преобладава средно ниво по отношение на самостоятелната 

работа. Средното ниво за КГ е в широк диапазон - между 18,9% и 69,3%. Получените 

резултати показват, че се е увеличил броят на студентите в ЕГ показали високо ниво. 

Параметри самостоятелно мислене и мотивация за практически умения са с висок скок 
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Високо ниво 
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Ниско ниво 

 

КГ 

 

ЕГ 

 

КГ 

 

ЕГ 
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8,4% 

 

16,8% 

 

32,8% 
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58,8% 

 

46,2% 
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6,3% 

 

21% 
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Лично удовлетворение 
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8,4% 

 

51,7% 

 

71,4% 
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- 

 

4,2% 

 

18,9% 

 

29,4% 

 

81,1% 

 

66,4% 
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от 14,7%. Удовлетворителен резултат има и при студенти с първоначално ниско ниво по 

параметър осигуряване на психологически комфорт при самостоятелна дейност.  

Изследванията по отношение степен на самостоятелност на студентите след 

прилагане на модела, показват, че студентите от ЕГ се стремят към самостоятелни 

проучвания, а не към задачи поставени от преподавателя. 

 Почти изравнени са използваната помощ от ръководителите на педагогическа 

практика (38,5%) и базовите учители (36,4%). Предпочитание за самостоятелно справяне, 

без ползването на помощ, но чрез търсене на допълнителна информация и разчитане на 

формиращия се педагогически усет и умения – 25,1%. 

Потвърждава се положителното отношение към използвания модел, приложен в 

експерименталната  група. Студентите имат изградени умения, които са им необходими за 

реализиране на самостоятелна дейност, включваща решаване на проблеми, организация и 

планиране, поставяне на подходящи задачи. Това означава, че са налице положителни 

мотиви, тъй като уменията и реализирането на посочените дейности, са свързани с 

преодоляване на трудности и  прилагане на волеви усилия. В същото време те са уверени в 

уменията си да извършват самостоятелни проучвания и изследване на учениците, с които 

работят по време на педагогическата практика. 

 Основната задача на заключителния етап бе да се определи достигнатото ниво на 

формираност на мотивите и умения за самостоятелна работа. 

 Степен на формираност на мотивите за самостоятелна работа на фигура 36. 
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                                                         Фигура 36 

 

След прилагане на авторския модел за формиране на положителна мотивация в 

самостоятелната работа, нивото на формиране на педагогическите умения при студентите 

от експерименталната и контролната група се повиши. На контролния етап високо ниво от 
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ЕГ са показали 31,1%,средно ниво 46,5%, а ниско 22,4%. Съответните резултати за КГ са: 

високо ниво-18,5%, средно 42,3% и ниско-39,2%. 

Студентите от контролната група по-бавно се включваха в учебно-възпитателния 

процес в училище. При тях най-характерна е емоционалната сфера на дейността -  

неувереност в резултатите от своята работа и негативно отношение към педагогическата 

практика. 

Обект на следващо изследване са формиране на умения за самоконтрол и 

саморегулация на студентите от I до IV курс. За студентите от КГ преобладава ниско ниво 

на самоконтрол (между 32,3% и 58,8%), Съответно за първокурсниците е най-високия 

получен резултат.  В същата група 18,9% от четвъртокурсниците имат високо ниво. 

Наблюдаваме плавно завишаване на високото ниво на уменията за самоконтрол в 

експерименталната група (между 14,7% и 32,3%). То е в правопропорционална зависимост 

с времето за обучение, прекарано в ИПФ-Сливен. Обратно, ниско ниво на самоконтрол за 

ЕГ е близо наполовина по-малко в сравнение с КГ. 

На фигура 37 са представени осреднени резултати на умения за самоконтрол на 

студентите от КГ и ЕГ на окончателния етап от експеримента. 
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1-високо ниво; 2- средно ниво; 3- ниско ниво 

Фигура 37. Формиране на умения за самоконтрол   

 

В хода на експерименталната работа бяха установени уменията за самостоятелна 

работа на студентите. Оценяването е  по петстепенна скала (1-липсва; 2-слабо изразено; 3-

средно изразено; 4-изразено в значителна степен;  5-изразено във висока степен) 

1. Самостоятелно поставяне на цели – контролна група - 3,2; експериментална 

група - 4,1; 

2. Самостоятелен избор на тема за изследване -  контролна група -2,9; 

експериментална група - 4,3; 

3. Организиране и планиране - контролна група -3,1; експериментална група - 

4,0; 

4. Изследователски способности - контролна група -3,4; експериментална 

група - 4,4; 

5.  Рационално управление на времето -  контролна група -2,8;  

експериментална група - 4,2; 
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Резултатите потвърждават ефективността на практическата реализация на модела 

за формиране на положителна мотивация в самостоятелната работа на студентите при 

педагогическата им подготовка.  

 Чрез метода експертна оценка  се установи: 

 в студентите от експерименталната група много по-бързо е протекъл процеса на 

адаптация към училищните условия; 

 на лице е по-голямо разнообразие от педагогически прийоми за въздействие върху 

учащите, нестандартни методи за провеждане на уроците, по-голяма инициатива и 

самостоятелност; 

 в по-голяма степен са регистрирани такива качества като насоченост, формираност 

на мотивите, умения и желание за самостоятелна дейност, увереност в себе си, 

решителност, настойчивост и  отговорност. 

 

 

ИЗВОДИ: 

 Въз основа на получените резултати и направеният анализ се налагат следните 

изводи: 

 Установени са значимите фактори, влияещи върху положителната мотивация за 

самостоятелна работа на студентите при педагогическата им подготовка. 

 Определени са компонентите, изграждащи организацията на самостоятелната 

работа. 

 При прилагането на Модела за формиране на положителна мотивация в студентите 

се наблюдава по-бърза адаптация към реалната училищна среда и се стимулира 

самоподготовката им. 

 Подобряват се и уменията им за организиране на осъзната и мотивирана 

самостоятелна дейност. 

 На основата на разработения модел е създадена технология за формиране на 

положителна мотивация в самостоятелната работа на студентите при 

педагогическата им подготовка. 

 Технологията е представена под формата на стъпки (алгоритъм) в отделните етапи, 

за всеки от които са разработени съдържание и система от методи и похвати, 

позволяващи по-ефективно да се организира мотивирана самостоятелна дейност 

при педагогическа подготовка на студентите. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

За постигането на поставената цел и проверка на хипотезата в дисертационната 

работа бяха решени поставените задачи. На основата на анализа на литературните 

източници е разкрита същността на мотивационната сфера на обучаваните и същността на 

самостоятелната работа 

Получените в резултата на експеримента показатели, потвърждават ефективността 

на извършената работа по формиране на положителна мотивация в самостоятелната 

работа на студентите при педагогическата им подготовка. 
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Поставените задачи са решени, целта на изследователската работа е постигната. 

Потвърди се хипотезата на дисертационния труд. Експерименталният модел е 

работещ, т.е. построен така, показва възможности за приложение и оптимизира 

формирането на положителна мотивация у студентите към самостоятелна педагогическа 

дейност. 

Това се отразява върху уменията на студентите, свързани с бъдещата им 

професионална реализация като учители. Влиянието е позитивно и се наблюдава през 

целия курс на обучение на студентите в ИПФ-Сливен.  

Изграденият модел за организиране на самостоятелна работа на студентите е 

съобразен със социалните изисквания в подготовката на студентите. Подготовката на 

високообразовани специалисти, способни да участват активно в иновационните процеси, в 

експериментално-изследователска дейност, съчетавайки непосредствените функции на 

инженер и учител. 

 

 

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ И ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

 

Получените резултати ни дават основание да формулираме следните научни 

приноси, обособени в две групи: 

 

1. Научно теоретични приноси  

 1.1. Конструирана е концепция за формиране на положителна мотивация в 

самостоятелната работа на студентите при педагогическата им подготовка. 

 1.2. Разработена е тематиката за формиране на положителна мотивация в 

самостоятелната работа на студентите при педагогическата им подготовка. 

 

2. Научно приложни приноси 

 2.1. Разработен и апробиран е модел за формиране на положителна мотивация в 

самостоятелната работа на студентите при педагогическата им подготовка.  

 2.2. Моделът е приложим при подготовката на педагогически кадри и в други 

педагогически университети. 
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SUMMARY 

 

THE ROLE OF MOTIVATION IN THE INDIVIDUAL WORK OF STUDENTS IN 

THEIR PEDAGOGICAL TRAINING 

 

MARINA DIMITROVA 

 

The modern labor market needs young people who have the skills to acquire and 

implement their fundamental knowledge independently, to adapt quickly to new conditions and 

find solutions to emerging problems. Preparation for independent activity depends mostly on 

building a positive attitude and motivation. It is seeking ways, forms, methods and means of 

training and providing more opportunities for personal development and self-realization. The 

problem of effective self-motivated activity is particularly relevant, but it is not considerate 

enough in Bulgarian bibliography. 

The main objective in the thesis is to create and test a model for the formation of positive 

motivation in the individual work of students in their pedagogical training. Basic research tasks 

and a hypothesis are formulated to achieve the goal. The presented model for the formation of 

positive motivation in the individual work of students in their pedagogical training was piloted in 

IPF-Sliven, TU during the period 2014-2016 year. The survey covered 132 students and 28 

lecturers and teachers of basic schools. 

The resulting indicators of the experiment confirm the effectiveness of the work. Tasks 

are solved; the purpose of the research is achieved. The hypothesis is confirmed. The 

experimental model is working, which means that it is built so that it showed possible 

applications and optimizes the formation of positive motivation for students to self-pedagogical 

activity. The established model is consistent with the social requirements of the students. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


