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Дисертационния труд е обсъден и предложен за защита пред научно жюри от
катедра „Психология“ на юридическия факултет към ВСУ „Черноризец Храбър“,
гр.Варна.
Дисертационният труд, с обем от 181 страници, се състои от увод, изложение в три
глави, заключение, списък с използваната литература и едно приложение (28 стр.).
Съдържанието на всяка от главите е разпределено в отделни параграфи, като в края на
всеки параграф и на всяка глава са направени конкретни изводи. Основният текст включва
21 таблици и 28 схеми. Списъкът с използваната литература съдържа 231 заглавия на
руски и английски език.
Авторът на дисертационния труд се обучава на самостоятелна подготовка в
катедра „Психология“ към юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“, гр.
Варна.
Дисертационният труд е предварително обсъден от катедра „Психология“ и е
насочен за защита пред научно жури, назначено със заповед на Ректора на ВСУ
„Черноризец Храбър“ № 1133 от 17.07.2018 г.

Защитата на дисертационния труд пред научно жури ще се състои на 21.09. 2018 г. От
10:00 ч., в Заседателната зала на ВСУ „Черноризец Храбър“ на заседание на научното
жюри. Материалите по защитата са на разположение на всички, които се интересуват от
дисертацията, в канцеларията на катедра „Психология“ в юридическия факултет на ВСУ
„Черноризец Храбър“, стаята до секретаря на катедрата.
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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТКА НА ДИСЕРТАЦИОНИЯ ТРУД
Въведение
Актуалност на темата на изследването.
Модернизацията в системата на образованието във всяка държава, процесите по
обновяване съдържанието на обучението, разработването и внедряването на съвременни
образователни стандарти изискват нови подходи при разработването на научнометодическата основа за повишаване на качеството на образование в образователните
институции, в това число и в училищата с малък контингент учащи, така нареченото
училище със слети паралелки (УСП). Развитието на съвременното училище със слети
паралелки е едно от приоритетните направления в системата на образованието в Република
Казахстан и в много страни по света. Съгласно Закона в Република Казахстан „За
образование“, (чл. I п.23) училището със слети паралелки – това е „общообразователно
училище с малък контингент от учащи се, със съвместени учебни програми и със
специфична форма на организация на учебните занятия“ [1].
Следва да се признае, че съвременното положение на училището със слети паралелки,
за съжаление, е далече от съвършенството, което, несъмнено, се отразява на
психологическото състояние както на педагозите, така и на учащите се. Във връзка с това, е
необходимо да се организира в УСП психологическо съпровождане на педагозите, а също
психолого-педагогическо съпровождане на учениците.
Ориентацията на образованието към прогнозиране на бъдещето, към идеи,
изпреварващи обучението изисква кардинални изменения в съзнанието и дейността на
педагозите, модернизация в образованието, изискващо формиране на високо ниво на
образованост, компетентност и развитие на професионалните способности на бъдещите
специалисти [2].
Въпросите за подготовката и повишаването квалификацията на учителите за
решаването на задачите за модернизация на образованието в училищата със слети
паралелки са се разглеждали в различни аспекти от много изследователи. В трудoвете на О.
А. Абдуллина, С. Б. Елканова, Н. В. Кузмина, В. А. Сластенина, Е. Н. Шиянова и др. се
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разкриват теоретични аспекти от професионално-педагогическата подготовка на учителите,
обосновават се цели, задачи, съдържание и структура на професионалното образование.
Основа за определяне на същността на понятието „професионална компетентност на
учителите от УСП“ са трудовете на В.А. Сластенин, В.В.Краевский, Н.В.Кузмина,
В.H.Введенский, П. Е. Решетников, В. В. Сериков и др.
В Казахстан за проблемите на училищата със слети паралелки пишат учените
Храпченков Г.М., Аскарбаева А., Дуйсебек А.Т., Адилгазинов Г. З., Контаев С. С., и други.
С изучаването на различни аспекти и направления от дейността по психологопедагогическото съпровождане на ученици са се занимавали Гамезо М., Петрова Е., Орлова
Л., Петровский, А. Климов, Е. Журавлев В.И., Зимняя И.А. и други.
До сега, обаче, в психолого-педагогическата литература и изследвания не са разкрити
в пълна степен съвременните научно-педагогически подходи при съдържанието, формите и
методите за повишаване на квалификацията на учителите в условията на спецификата на
училищата със слети паралелки.
Към разрешаването на този проблем е насочено изследването на тема „Ролята на
системата за повишаване на квалификацията в развитието на професионалната
компетентност на педагога в училища със слети паралелки“.
Към днешна дата в разглежданото направление основните противоречия са
между:
− От

една

страна

-

потребността

на

училищата

със

слети

паралелки

от

творческo мислещи педагогически работници от нов тип, работещи в специфични
условия, а от друга - недостатъчно ниво на подготвеност на учителите за решаване на
задачите на образователния процес в училищата със слети паралелки в условията на
обновяване на образователното съдържание (например: а) необходимост от общуване
с различни категории ученици в контекста на обучение, б) необходимост от
постоянно прехвърляне на вниманието от материал на едно ниво към материал на
друго ниво и т. д.);
− От една страна - необходимостта от разработване на нов модел за развитие на
професионалната компетентност на учителите от УСП, а от друга - неадаптираността
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на съществуващите модели към спецификата на функциониране на училищата със
слети паралелки.
Проблем на изследването: какви трябва да бъдат психолого-педагогическите условия,
при които системата за повишаване на квалификацията на педагогическите работници найефективно

ще

обезпечава

научно-теоретическата, методическата,

психологическата,

практическата подготовка на педагозите от училищата със слети паралелки за работа в
условия на обновяване на съдържанието на образованието, при максимално създаден
комфорт за обучение на деца в УСП.
Цел на изследването – аргументиране на модела „Психолого-педагогическо
съпровождане при развитието на професионална компетентност на педагога от УСП“,
отбелязващ ръст в професионалната компетентност и квалификация на учителите,
работещи в училище със слети паралелки и емпирична проверка на този модел.
Обект на изследването – процесът на психолого-педагогическо съпровождане на
развитието и повишаването на професионалната компетентност на педагогическите
работници от училищата със слети паралелки чрез системата за повишаване на
квалификацията в условия на обновяване на образователното съдържание.
Предмет на изследването – Развитие на професионалната компетентност на педагога
от УСП посредством психолого-педагогическо съпровождане в условията на модернизация
на системата на образование.
Хипотеза на изследването:
Предложеният модел на психолого-педагогическо съпровождане на педагогическите
работници от училищата със слети паралелки ще доведе до повишаване на тяхната
професионална компетентност и личностно израстване.
Задачи на изследването:
1.

Да се анализират тенденциите на развитие на училищата със слети паралелки в
Казахстан и някои чужди страни;
2. Да се анализира състоянието на изследвания проблем в психолого-педагогическата
теория и практика;
6

3.

Да се обоснове успешното внедряване на модела „Психолого-педагогическо
съпровождане в развитието на професионалната компетентност на педагога от УСП“
в образователния процес на изследваните училища със слети паралелки;
Методологическа основа на емпиричното изследване за ефективността на модела

на психолого-педагогическо съпровождане на педагозите от училищата със слети паралелки
се явява нейното разглеждане през призмата на теорията за дейността на А. Н. Леонтев, в
частност, през разработения от него проблем за общата структура на външната
(практическа) и вътрешната (психична) дейности, която в случая може да се приложи към
ситуацията в съвременното училище със слети паралелки.
Методи на изследването:
− теоретичен анализ на педагогическата, психологическата и методическата литература
по проблема на изследването;
− анализ на документите по изучаване и обобщение на опита на водещи училища със
слети паралелки и системи за повишаване на квалификацията в Казахстан и чужди
страни;
− анкета, интервю, беседа;
− експертна оценка и самооценка, тестиране;
− наблюдение върху учебно-възпитателната дейност на учители, тяхното участие
на обучителни занятия и в междуобучителния период;
− мониторинг

и

анализ

на

обучителната

и

междуобучителната

дейност

на

педагогически работници от УСП.
Източници на изследването: трудове на казахстански и чуждестранни педагози по
проблема за организация на повишаване на квалификацията на учителите в условия на
УСП, нормативно-методически документ от областта на функциониране на УСП;
изследване в областта на педагогиката и психологията; трудове, посветени на изследването
на психическото развитие на личността.
Новостта и теоретичната значимост на научното изследване се състоят в следното:
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1. Уточнени са понятията „психолого-педагогическо съпровождане на педагози“, „развитие
на професионалната компетентност на педагога от УСП“, „Опорно училище – ресурсен
център“.
2.Обоснована и съдържателно разкрита е структурата и съдържанието на психологопедагогическото съпровождане на педагози, определени са неговите цели, задачи, принципи
на организация.
Практическата значимост на изследването се заключава в това, че резултатите от
изследването могат да бъдат приложени в образователния процес на системата за
повишаване на квалификацията както в Казахстан, така и в чужбина. В резултат на
проведената опитно-експериментална работа са разработени:
-

образователни програми за повишаване на квалификацията на учителите от УСП;

-

методически препоръки за ефективна организация на образователния процес в
училищата със слети паралелки в условия на модернизация на системата на образование;

-

учебни програми, сборници от уроци за слети класове, способстващи развитието на
професионалната компетенция на учителите от УСП в условия на обновяване на
съдържанието на образование.
Разработен и апробиран е модел на психолого-педагогическо съпровождане в

развитието на професионалната компетентност на педагога от УСП; критериалнодиагностичен апарат за подвърждаване на стреса у педагозите и учениците от УСП;
препоръките

и

изводите

по

изследваната

тема

могат

да

бъдат

използвани

в

професионалната дейност, както на сътрудниците от институтите за повишаване на
квалификацията, така и от учителите от общообразователните училища.
Материалите от изследването са внедрени във филиала на акционерното дружество
„Национален център за повишаване на квалификацията „Өрлеу“ „Институт за повишаване
на квалификацията на педагогическите работници за Акмолинска област“ Република
Казахстан.
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ІІ. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Структура на дисертационния труда - увод, три глави, заключение, с общ обем от
181 страници. Основният текст съдържа 21 таблици и 28 схеми. Списъкът с използвана
литература наброява 231 заглавия – на кирилица, латиница и интернет източници. В
допълнение е обособено 1 приложение (28 стр.).
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД
ПЪРВА ГЛАВА. Професионално развитие на педагозите в хода на формиране на
училищата със слети паралелки в Казахстан и чужбина.
1.1. Исторически опит при формирането и развитието на училищата със слети паралелки и
учителски кадри в Казахстан през XIX - XX век.
1.2. Съвременно състояние на училищата със слети паралелки в Република Казахстан:
проблеми и перспективи за развитие.
1.3. Училищата със слети паралелки в образователното пространство на чуждите страни.
ВТОРА ГЛАВА. Основни начини и перспективи за развитие на професионалните и
психолого-педагогическите компетенции на учителите от училищата със слети
паралелки в системата за повишаване на квалификацията на Казахстан и други
държави.
2.1.

Компетентностен

подход

за

развитие

на

професионалните

и

личностно-

психологическите качества на личността на педагога от УСП в системата за повишаване на
квалификацията.
2.2. Обосноваване за разработения модел „Психолого-педагогическо съпровождане при
развитието на професионалната компетентност на педагога от УСП в системата за
повишаване на квалификацията“.
2.3. Внедряване и реализация на експерименталния модел «Психолого-педагогическо
съпровождане при развитието на професионалната компетентност на педагога от УСП в
системата за повишаване на квалификацията».
2.4. Сравнителен анализ на повишаването на квалификацията на учителите в чужбина.
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ТРЕТА ГЛАВА. Мониторинг и анализ на резултатите от реализацията на
експерименталния модел „Психолого-педагогическо съпровождане при развитието на
професионална компетентност на педагога от УСП в системата на повишаване на
квалификацията“.
3.1.Анализ на качеството и ефективността на внедряване на модела „Психологопедагогическо съпровождане при развитието на професионална компетентност на педагога
от УСП в системата за повишаване на квалификацията“.
3.2. Мониторинг на получения резулт след реализация на програмата „Психологопедагогическо съпровождане при развитието на професионална компетентност на педагога
от училището със слети паралелки в системата за повишаване на квалификацията“ в
рамките на проведения експеримент. Самооценка на професионално-личностните и
психологическите изменения у педагозите.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Библиография
Приложения
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ІІІ. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Целта и задачите на изследването определят структурата на дисертацията, която се
състои от увод, три глави, заключение, списък с използваните източници и приложения.
В увода се обосновават актуалността и научната новост на темата, определят се целите
и задачите на работата; посочват се обектът и предметът на изследването, теоретикометодологическата база на изследване, теоретическата и практическата значимост;
постулират се положения, подлежащи на защита; характеризират се източници и методи на
изследването, а също се предлагат форми на апробация на основните резултати и изводи,
направени в рамките на темата на дисертацията.
В първа глава „Професионално развитие на педагозите в хода на формиране на
училищата със слети паралелки в Казахстан и чужбина“ са представени резултатите от
изследователската работа по формиране и развитие на УСП и учителските кадри в
Казахстан, започвайки от 19 век до наши дни. За тази цел са взети и проанализирани
документи от Държавния архив на Акмолинска област в република Казахстан.
Изследването показва, че в зората на формиране на Съветската власт в Казахстан особено
внимание се отделя на ликвидацията на неграмотността сред коренното население.
Терминът „училище със слети паралелки“ се появява много по-късно (в края на 20 век), но
селското училище, в което преди 2 века се е ограмотявал казахският народ на различна
възраст по своята специфика напомня съвременното УСП.
В главата е разгледана и спецификата на училищата със слети паралелки в
образователното пространство на чужди страни, с техните проблеми и възможности за
решение.
Идентифицирани и анализирани са положителните и отрицателните фактори на
различни страни, които оказват влияние на разрешаването на проблемите за повишаване на
професионалната компетентност на педагозите от УСП. Анализът показва, че подобно на
Казахстан и САЩ имат обширни територии с рядконаселени аграрни райони, но
правителството на САЩ осъществява програма за цапазване даже и на най-малкото селско
училище. Спецификата на УСП в САЩ се разглежда като преимущество, като в същото
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време в Казахстан – това е проблемен въпрос. Нещо повече, американците редуцират
големите училища в малки, като по този начин разглеждат малките училища като поперспективни, където благодарение на малочисления контингент и разликата във възрастта
позволява да се реализират различни програми за развитие.
Специфичните проблеми на УСП в Полша са съзвучни с проблемите, които стоят пред
УСП в Казахстан, като например отделяне на по-малко внимание от държавата към
селските училища, в сравнение с градските; отсъствие на специални форми за повишаване
на

квалификацията,

професионалното

усъвършенстване

и

съответстваща

научно-

методическа подкрепа на селските училища; подготовка на селските учители по 2
специалности и т. н. Но в подходите, които се използват за техните решения има някои
съществени отличия: в Полша се реализира концепцията «пътешестващ учител», докато в
Казахстан се осъществява моделът „Опорно училище – ресурсен център“, позволяващ на
«магнитните» училища (УСП) да се прикрепят към напълно окомплектовано училище със
силни педагогически кадри с цел предоставяне на възможност на учащите от УСП да
получат знания от дипломирани педагози. Освен това, за разлика от Казахстан, в Полша е
разработена специална програма „Małaszkoła“ (малко училище), която привлича родителите
към управлението на училището. При нея родителите носят отговорност за създаването на
комфорт при обучение на собствените си деца (безвъзмездно изпълнение на задължения
като чистачи и кухненски работници и т. н.). Дадената инициатива на родителите позволява
съществено да се намалят разходите по издръжка на селските УСП.
Опитът на Австралия в решението на въпроса за съхраняване на училищата със слети
паралелки е взет в Казахстан за основа при създаването на модела «Опорно училище –
ресурсен център». Към голямо училище се прикрепват малки «магнитни» училища, в
Австралия ги наричат „спътници“. В Австралия благодарение на постигнатата мобилност в
икономически по-благоприятни условия, учащите имат въможност да се развиват
разностранно, посещавайки кръжоци, секции, тренировки и т.н. В Казахстан, също както и в
Австралия, до «опорните» базови училища се организира превоз на учащи за сметка на
държавни средства. Но това се случва не повече от 2-3 пъти в годината по една седмица във
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вид на сесия. През останалото време «магнитните» училища работят с «ресурсни» центрове
дистанционно.
Най-много казахстанските проблеми за развитие на училищата със слети паралелки и
педагозите, работещи в тях се приближават до руските. В Казахстан педагозите много често
черпят опит от педагозите-съседи чрез използване на различни подходи и методики в
качествената организация на урока, предоставящи уникална възможност за «вертикално
обучение» в разновъзрастов клас, когато за проверка на знанията или обяснение на нова
тема по-големите ученици могат да работят с по-малките ученици. Също УСП възпитават
уважително отношение на по-малките към по-големите, грижовно отношение на поголемите към по-малките, по този начин се решават проблеми на държавно ниво,
възпитавайки в подрастващото поколение духовно-нравствени качества.
По този начин, може да се направи извод, че училищата със слети паралелки имат
място почти във всички страни. Те са особено разпространени в страни с голяма територия
(Казахстан, Руска Федерация, Австралия, САЩ, Канада). Анализът, приведен по-горе,
показва колко е осезаема подкрепата от страна на държавата в някои страни във вид на
създаване на стратегически основополагащи документи, чиято реализация се отразява
благоприятно на развитието на УСП, а също и на повишаването на професионалната
компетентност на педагозите.
Във

втора

глава

„Основни

начини

и

перспективи

за

развитие

на

професионалната и психолого-педагогическата компетенция на учителите от УСП в
системата за повишаване на квалификацията в Казахстан и чужди държави“ се
изследва и оценява ефективността на модела «Психолого-педагогическо съпровождане при
развитието на професионална компетентност на педагога от УСП в системата за
повишаване на квалификацията», в която се актуализира необходимостта от определяне на
нивото на професионална компетентност на селските педагози, тяхното психологическо
състояние и готовност за възприемане на приближаващите се промени в професионалната
дейност.
Следва да се отбележи, че не трявба да се очаква, че всички учители от УСП ще
приемат с голям ентусиазъм, инициативата и творческия подход за работа над
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повишаването на своята професионална компетентност, което произтича от тяхната
пасивност и немотивираност. Затова за „стартиране“ на процеса за развитие на учителите
следва да се приложи външно въздействие на действието.
Методологическа основа на емпиричното изследване на ефективността на модела за
психолого-педагогическо съпровождане на педагози от училищата със слети паралелки се
явява нейното разглеждане през призмата на теорията за дейността на А. Н. Леонтев.
А.Н. Леонтев [3], съвместно с други представители на Харковската психологическа
школа, разработва проблема за общата структура на външната и вътрешната дейност.
Под външно въздействие се има предвид психолого-педагогическо съпровождане на
педагозите от училищата със слети паралелки в рамките на реализация на апробирания
модел. С педагозите се провеждат различни психологически тренинги, беседи, анкетиране,
тестиране, освен това те се привличат към участие в различни мероприятия (курсове,
обучаващи семинари, конференции, форуми, конкурси и т. н.). Необходимо е да се отчете и
„почвата“, върху която ще се осъществяват външните въздействия. С.Л. Рубинщайн
изразява това във формулата: „външните причини действат чрез вътрешни условия“ [4]. А в
своята работа „Деятельность. Сознание. Личность.“, Леонтиев привежда следния пример:
„на влажна, размекната земя следите ще се отпечатват отчетливо, а на суха, сбита почва –
не. Как по-ясно това се проявява при животните и човека: гладно животно ще реагира на
хранителен дразнител по различен начин, от ситото, а у человек, интересуващ се от футбол,
съобщение на резултатите от мач ще предизвика съвсем друга реакция, отколкото у човек,
който е напълно равнодушен към футбола“ [103]. От тук може да се направи извод, че в
рамките на емпиричното изследване крайният резултат от работата с педагозите от селските
училища ще зависи от началното ниво на техния интелект, подготвеност, психологическа
настройка, мотивация, желание и т.н.
В главата подробно се разглеждат етапите на реализация на експеримента:
констатиращ, формиращ, контролен, направления на дейността в рамките на експеримента.
В първия етап (2011-2013 г.) са определени изходните положения на изследването,
определени са работните хипотези, изучени са проблемите и състоянието на училищата със
слети паралелки, начините за повишаване на квалификацията на учителите от УСП в
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казахстански и чуждестранните източници, анализирани са съществуващите учебни
програми за подготовка в час на учителите, определени са противоречия, изтъкнати са
дидактически условия за формиране на успешна организация за повишаване на
квалификацията на педагогическите работници в УСП.
Във втория етап (2013-2015 г.) е разработен и внедрен експерименталният модел
„Психолого-педагогическо съпровождане при развитието на професионална компетентност
на педагога от УСП“, включващ в себе си програма за нейната реализация и мониторинг на
психолого-педагогическата дейност, а също професионално-личностни изменения у самите
педагогически работници след приключването на експеримента.
На третия етап (2015-2016 г.) е направена проверка на ефективността от проведеното
изследване, осъществена е обработка и анализ на получените в хода на експеримента
резултати,

обобщен

е

материалът

от

изследването,

направени

са

изводи

от

експерименталната работа.
Субекти на психолого-педагогическо съпровождане в професионалното развитие на
педагози от УСП са: администрацията на училището, педагозите-психолози на училищата,
социални педагози, учителите по отделните предмети. В реализацията на модела са
задействани: администрацията на института, преподаватели и сътрудници на института.
Моделът на психолого-педагогическо съпровождане в професионалното развитие на
педагозите от УСП е основан на система от принципи, построен върху идеи от
съвременната теория на андрагогиката.
По този начин, решението на широк кръг от проблеми на педагозите от УСП може да
бъде свързано с реализацията на процеса на психолого-педагогическо съпровождане,
позволяващ ефективно да се въздейства на професионалната компетентност на учителя. В
дадения случай, става дума не за всякаква форма на помощ, още повече обезпечаване, а за
такава подкрепа, която дава максимум свобода и отговорност на субекта при избора на
варианти за разрешаване на проблемите. Използването на феномена „съпровождане“ е
продиктувано от необходимостта, допълнително да се подчертае самостоятелността на
субекта при вземане на решение. Съпровождането предполага следване на естественото
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развитие на учителя, опирайки се на тези личностни достижения, които той реално
притежава.
При изследване на процеса на психолого-педагогическо съпровождане на педагозите
принципиално важни, според нас, са разработката на структура на основните нейни
направления, представени на схема 1.
Структура на процеса на психолого-педагогическо
съпровождане на педагозите от УСП
Видове съпровождане

Индивидуално
съпровождане

Групово
съпровождане

Системно
съпровождане

Основни направления за реализация на психолого-педагогическо

съпровождане

Диагностика,
мониторинг и анализ

Експеримент,
експертиза
Междукласна
дейност

Консултиране
Обучителни
семинари, тренинги

Обмен на опит,
обобщаване на опит

Методически десант

Мрежови съобщества,
дистанц. обучение
Курсове за повишаване
на квалификацията

Схема 1. Структура на процеса на психолого-педагогическо
професионалното развитие на педагози от УСП
Забележка: Разработено е от автора

съпровождане

в

Както се вижда от структурата на процеса на психолого-педагогическо съпровождане
на учители от УСП, то е насочено към обезпечаване на три съгласувани нива:
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(индивидуално, групово, системно) и включва редица нейни основни направления:
диагностика,

консултиране,

развиваща

работа,

обмен

на

опит,

повишаване

на

квалификацията на курсове, междуобучителна дейност, експертиза.
Под

психолого-педагогическо

съпровождане

на

педагози

ние

разбираме

професионална дейност на преподавателите от института, ориентирана към особена култура
на подкрепа и помощ на учителя в образователния процес, а също създаване на условия
(педагогически, психологически, социални) за неговото успешно по-нататъшно развитие.
Задачи на психолого-педагогическото съпровождане са:
1. Разширяване на рамките на психологическата, професионалната, технологическата,
информационната и комуникативната компетентност на педагозите от УСП;
2.

Създаване

на

развиваща

информационно-методическа

среда,

посредством

функциониране на мрежови съобщества, дистанционни форми на обучение, разнообразие
от форми на методическа работа;
3. Развитие на умения и навици за проектиране на професионалното си развитие,
формиране у педагозите от УСП на потребности за самообразование, саморазвитие,
самоусъвършенстване.
4. Способстване за формиране на навици при изграждане на ефективни индивидуалини
стратегии за професионален ръст, кариера, имидж.
В началото на експеримента е осъществена психологична диагностика с цел
изясняване на психическото състояние и свойства на личноста на 348 педагози, включени в
експеримента.
В рамките на констатиращия етап е проведена всестранна диагностика за изясняване
на „почвата“ в микросредата на педагога. Работата се проведе с всеки педагог
индивидуално, чрез използване на критериално диагностичен инструментариум, посочен в
Таблица 1.
Таблица 1. Критериално-диагностичен апарат
Показатели

Диагностичен инструментариум
Констатиращ, контролен етап
Ниво
на
психологическа Наблюдение, беседа, отзиви от администрацията
готовност на педагозите
и колегите
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Текущо състояние на педагога Метод „Изучаване на удовлетвореността на
„почва“
учители от своята професия и работа“ Н.В.
Журин, Е.П. Илин
Диагностика на мотивацията Анкети, интервюта, пряк въпрос
на педагога
Методика за диагностика на личността за
мотивация към успех на Елерс
Изявяване на желание за Анкети, интервюта, беседа
повишаване на нивото на
своето
професионално
майсторство
Анализ на потребностите на Анкетиране
родителите и учащите се от
реализация на модела
Самооценка на професионал- - Анкетиране;
но-личностните и психологи- - Мониторинг „Оценка на майсторството на
ческите
измерения
у учителя“;
педагозите
- Мониторинг „Показатели на ефективност на
повишаване нивото на професионализъм на
учителите“.
Забележка: Разработено от автора
Освен използваните и предложени в таблицата методи, паралелно широко сме
използвали и методи за психолого-педагогическо изследване на личността на учителя:
наблюдения, въпросници, експертни оценки, беседа, интервюиране, монографично
изучаване, автобиографични метод и пр.
При изследването на процеса на психолого-педагогическо съпровождане на учителя
принципиално важни, по наше мнение (Таблица 2.), са определянето на нивата на
професионално, психолого-педагогическо развитие на педагозите.

Таблица 2. Характеристика на нивата на професионално,
психолого-педагогическо развитие на педагозите
Нива

Характеристика

Педагогическа
умелост

Достатъчна теоретична и практическа подготовка на
учителя. Това ниво на професионализъм на учителя,
включва в себе си задълбочени знания по учебния си
предмет, добро владеене на психолого-педагогическата
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теория и системата на учебно-възпитателните умения и
навици, а също доволно развити професионално-личностни
свойства и качества.
Доведена от учителя до висока степен на съвършенство
учебна и възпитателна умелост, която се проявява в особена
отшлифованност на методите и начините на прилагане на
психолого-педагогическата теория на практика.
Усъвършенствана реализация и осъществяване на практика
на психолого-педагогическата теория и с опитът на работа.
Съдържа в себе си определени елементи на новост, но тази
новост е свързана не толкова с извеждането на нови идеи и
принципи на обучение и възпитание, колкото с
видоизменение на похватите в учебно-възпитателната
работа, тяхната определена модернизация.
Включва в себе си внасяне и реализация на нови,
прогресивни идеи, принципи и похвати в процеса на
обучение и възпитание и значително измен и повишава
тяхното качество. Това сериозно изменя технологията на
обучение.

Педагогическо
майсторство

Педагогическо
творчество

Педагогическо
новаторство

Забележка: Разработено от автора

Нива на психологическа готовност на
педагога за работа с деца от училища със слети паралелки

Високо ниво

Средно ниво

Характеристика на
педагога

Характеристика на
педагога
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Низко ниво

Характеристика на
педагога

- Висша категория;

- Голям стаж;
- Наличие на авторитет;
- Успешност в личния
живот;
- Професионализъм;
- Дисциплинираност;
- Оптимистичност.

-І, ІІ категория;
- По-малко отговорни;
-По-малко
дисциплинирани;
-Нежелание за работа в
МКУ;
-Пасивност;
-Тревожност;
-Песимистичност.

-ІІ категория, без
категория;
- Отсъствие на
ентусиазъм;
- Емоционален срив;
-Нежелание за работа в
МКУ;
-Висока степен на
тревожност;
-Раздразнителност;
-Депресия;
-Неудовлетвореност от
работата;
-Нисък резултат от работа
работы.

Схема 2. Структура на нивата на психологическа готовност на
педагога за работа с деца от училища със слети паралелки.
Забележка: Разработено от автора

Характеристиката на педагозите в съответствие с нивата е дадена

в резултат на

използването на методите на емпиричното изследване: наблюдение, беседа и пр. На
основание на отзивите на администрацията от експерименталните училища (директор,
заместници по учебната и възпитателната работа, ръководители на методически
обединения), лични беседи и наблюдения, а също беседи и наблюдения на преподавателите
от института, съпровождащи експеримента, с учасниците в него.
По такъв начин, изясняването на нивата на психологическа готовност на педагозите в
рамките на емпиричното изследване показва, че най-високото ниво на готовност за работа с
ученици от УСП (педагогическо новаторство) не се притежава от никого (0%), високо ниво
(педагогическо творчество) към началото на изследването се владее само от 2% от
включените в експеримента педагози. Учителите с ниско ниво на психологическа
готовност, намиращи се в субдепресивно състояние или дълбока депресия са 81,8%.
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Схема 3. Характеристика на нивата на професионално,
психолого-педагогическо развитие на педагозите
Забележка: разработено от автора
- С учителите на ниво педагогическо новаторство (2%) трябва да се провежда само
развиваща работа, техният съществуващ потенциал да се използва за помощ в работата с
останалите учители с по-ниски характеристики.
- На учителите, характеризиращи се с най-ниско ниво – педагогическа умелост, е
необходимо сериозно, индивидуално методическо съпровождане.
Диагностиката, анализът на посещаваните уроци установяват не само нивото на
професионална компетентност, но и нивото на личностни качества, психологическа,
информационна и комуникативна компетентност по следващите показатели: личностни
качества, професионална компетентност, информационна компетентност, комуникативна
компетентност. (Таблица 3.)
Таблица 3. Критерии и показатели на диагностиката
Критерии

Личностни
качества

Показатели

- Вяра в силите и възможностите на
своите обучаващи се;
- Откритост за приемане на други
позиции, гледни точки;
- Емоционална устойчивост.
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Начало на

Край на

експер-та

експер-та

37,5% (130)

90% (313)

50% (147)

98% (341)

68% (236)

90% (313)

Професионална
компетентност

- Владеене на съвременните
образователни технологии;
- Владеене на методическите похвати;
- Използване на иновации в
образователния процес.
Психологическа - Владеене на психолого - педагогическа
компетентнос
корекция на образователния процес и
неговите субекти;
- Владеене на особеностите на
педагогическата дейност и общуване,
личността на учителя, психологическото
развитие на учащите.
Информационна - Способност за самостоятелно търсене
компетентност
и обработка на информация;
- Готовност за саморазвитие в сферата на
информационните технологии.

18% (132)

78% (276)

36%

69%

30%

68%

45%

87%

43%

85%

54%

100%

40%

90%

Комуникативна
компетентност

65%

98%

78%

90%

- Ефективно конструиране на пряка и
обратна връзка с друг човек;
- Установяване на контакт с
обучаващите се от различна възраст, с
родители, колеги.
Забележка: Разработено от автора

Проведената диагностика в процеса на психолого-педагогическото съпровождане в
професионалното развитие на педагога в началото на експеримента позволява да се
отбележат педагогическите проблеми, помага да се погледнат от нова гледна точка,
послужила за организацията на по-нататъшната съпровождаща дейност и дала възможност
да се проследи динамиката на професионалното развитие на педагозите. Тя позволва да се
получи информация за реалното състояние на образователния процес в училищата със
слети паралелки и нивата на професионални компетентности на педагозите от УСП:
личностни, психологически, информационни, комуникативни.
Следваща стъпка във втория етап на реализация на модела на психологопедагогическо

съпровождане

е

провеждането

на

курсове

за

повишаване

на

квалификацията (краткосрочни, за ниво), в това число и дистанционни, чиято цел е
развитие на професионалната компетентност на учители от училища със слети паралелки
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чрез определяне на начините на обеспечение на съвремено качество на образование в
условията на обновяване на съдържание на образование.
Всички 348 учители от експериментални УСП са обучени в периода 2013 - 2015
година на краткосрочни курсове и курсове за вземане на ниво

за повишаване на

квалификацията по категории:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Таблица 4. Категории слушатели-педагози от МКУ,
преминали курсове през 2013-2015 г.
Категория
Кол-во
курсове
Директори на УСП
2
Директори от УСП със стаж до 3-и години. Въведение в
2
длъжността.
Заместник-директори по УД и АСД от малокомплектни училища
2
Учители по английски език от УСП
4
Начални учители от УСП
6
Учители ИИ и чертане от УСП
1
Учители по руски език и литература от УСП
4
Учители по казахски език и литература от УСП
4
Учители по история от УСП
2
Учители по география от УСП
2
Учители по математика от УСП
4
Учители по химия и биология от УСП
2

Всичко: 13 категории слушатели
Забележка: Разработено от автора

36 курса

Преминали са краткосрочни курсове в интерактивен режим с използване на
съвременни технологии: смарт-технологии, кооперативно обучение, технологии за
проектно обучение, развитие на критическото мислене, „кейс стъди“ и други.
Дистанционните курсове за повишаване на квалификацията на педагозите, чиято
основна платформа са Google сайтове, преминават под формата Blended Learning, носят
практическа насоченост, интересни по форма и методи на обучение.
Мониторинговите изследвания дават информация за това, че провеждането на курсове
за повишаване на квалификацията е спомогнало за:
− разширяването на професионалните знания в областта на теорията и методиката на
преподаване в УСП, психологията и педагогиката;
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− формиране на цялостна представа за механизмите и способите за реализация на
планираните педагогически дейности;
− развитие

на

навици

при

използването

на

педагогически,

информационно-

комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност;
− формиране на навици за проектиране на образователния процес в УСП с прилагането
на съвременни методи на обучение и др.
В голяма подкрепа на психолого-педагогическото съпровождане в професионалното
развитие на педагозите от УСП е провеждането на обучителни семинари и тренинги,
които също способстват за усвояване от педагозите на идеи за обновяване на
образователното съдържание, за съвременни педагогически технологии, за решение на
определени проблеми или вопроси от образователния процес, за развитието на
компетентности в междуличностното и професионалното поведение и общуването.
Комплексна методическа подкрепа в реализацията на дейността по определен проблем
става провеждането на методически десанти. Това е един от инструментите за оказване
на методическа помощ, насочена към усъвършенстване на професионалното майсторство и
повишаване на квалификацията на педагозите от УСП. В деня на методическия десант
учителите провеждат открити уроци и мероприятия, а обучителите дават препоръки по
организацията, структурата и съдржанието на уроците, проведени са коучинги и тренинги.
Функция на обратна връзка и мониторинг на качеството на психолого-педагогическото
съпровождане в професионалното развитие, изпълнява междуобучителната работа.
Нейното провеждане поддържа творческата инициатива на педагогическата общност,
способства

повишаването

на

статуса

на

педагога

от

УСП,

повишаването

на

професионалните компетентности по различни направления. Иновационният опит от
работата на педагозите се изучава и обобщава.
Мрежовите

педагогически

съобщества

са

нова

форма

при

организиране

самообразованието на педагозите. Участието в мрежови съобщества позволява на
педагозите, живеещи в различни краища на областта, да общуват помежду си, да решават
професионални въпроси и да повишават своето професионално ниво. Благодарение на
мрежовите съобщества самопроизволно се формират нови социални обединения.
24

Практическа помощ на педагозите от УСП по възникнали въпроси и проблеми в
процеса на образователната дейност се оказва чрез консултиране. Консултациите се
провеждат индивидуално по запитване на педагозите. На консултациите се търсят решения
или се дават препоръки за това, как да се справят в създалата се ситуация.
Особеността на разработения от нас модел е в това, че процесът на психологопедагогическо съпровождане се осъществява последователно, чрез реализация на
взаимосвързани помежду си цикли: диагностичен, проектно-стратегически, приложен,
оценъчно-резултативен.
В хода на експеримента се установи, че за ефективна организация на процеса на
психолого-педагогическо съпровождане на педагозите, е нужно да се съблюдава
взаимодействие, сътрудничество и ценностно-смислово единство на ниво всички участници
в образователния процес.
В края на експеримента броят на учителите на ниво педагогическа умелост намалява –
198 (56,8%) учители, увеличава се количеството педагози на ниво педагогическо
майсторство – 125 (35,9%), и количеството педагози на ниво педагогическо творчество – 23
(7%) и 2(0,5%) учители, съответстващи на ниво– педагогическо новаторство.
Един от параметрите, определящ ефективността на реализация на опитноексперименталната

работа,

е

повишаване

на

квалификационната

категория

на

педагогическите работници, което свидетелства за признание на качеството на труда и
резултатите от педагогическата дейност, нейната висока оценка в образователната среда.
Повишаване на квалификационната категория на педагозите от УСП.
По резултати от мониторинга, от 348 педагози от експериментални УСП-площадки,
преминали краткосрочни курсове през 2013-2015 г., за 3 години са повишили своята
категория 163 педагога (или 47% от общото число преминали обучителна подготовка). От
тях 20 души (12%) са получили висша категория, 36 педагози (22%) - първа и 107 души
(66%) втора категория (виж Схема 4).
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*всички преминали курсове*всички повишили катергория*висша*първа*втора
Схема 4. Повишаване на квалификационната категория на педагози от експериментални
площадки през 2013-2015 г.
Забележка: разработено от автора
Транслирaнe na опит и публикации на педагози
42 педагога (или 12%) от общото число на участниците в експеримента за 3 години
обобщават своя опит от работата в учреждения за образование (виж. Схема 5).
2000
1500
1000
500
0

348- 100%

272-79%

42-12%

всего прошли курсы участники
эксперимента
используют инновац технологии

всего прошли
курсы участники
эксперимента

используют
инновац
технологии

обобщили опыт в
ОО

обобщили опыт в ОО

*всички участници в експеримента преминали курсове
*използват иновационни технологии
*обобщили опит в образователна организация
Схема 5. Използване на иновационни технологии от педагози в УСП
Забележка: разработено от автора
Участие на педагозите в различни образователини проекти и конкурси.
Общото количество на участия на педагози от УСП, в образователни проекти на
всички нива съставлява 21 души (6%) за 2013 година и 132 души (38%) за 2015 година,
приръстът съставлява 83% (виж Схема 6).
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Схема 6. Участие на педагозите от МКУ в образователни проекти
Забележка: разработено от автора.
Общото количество на участия на педагози от УСП в конкурси на всички нива
съставлява за 2013 година 3 души (1%) и 42 души (12%) за 2015 году.

Схема 7. Участие на педагозите от УСП
Публикации на статии в педагогически издания и СМИ, издаване на учебници,
монографии, методически пособия и препоръки
Така, по сравнение с 2013 година, през 2015 година се увеличава числото на
публикации в педагогически издания и СМИ на всички нива: на районно/градско ниво на
54%; на областно ниво на 37%, с 42% повече на републиканско ниво и на международно
ниво са публикувани с 64% повече методически материали на педагози от УСП. Като цяло,
през 2015 г. на всички нива са публикувани 242 статии на педагози, това е с 48% повече,
отколкото през 2013году (виж. Схема 8).

Схема 8.Публикации на статии на педагози от УСП в педагогически издания и СМИ
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Забележка: разработено от автора
Към 2015 година са издадени 32 методически продукта, това е с 88% повече,
отколкото през 2013 година (виж Схема 9).

Схема 9. Методически продукт на педагози от УСП
Забележка: Разработено от автора
Успеваемост и качество на знанията на учащите от УСП
Показателите на качеството на обучение на учащите нараснали от 2013 до 2015
година. Средният показател за успеваемост се повишава с 1% (с 99% до 100%), средният
показател за качеството на знания на учащите нараства с 8% (с 57% до 65%) - виж
рисунката.
150

100%

99%

100

57%

100%
65%

62%

50

успеваемость
качество

0
2013 г

2014 г

2015 г

Рисунка 10. Успеваемост и качество на знанията на учещите се педагози от УСП в
периода 2013-2015 г.
Забележка: разработено от автора
По такъв начин, внедряването и реализацията на модела „Психолого-педагогическо
съпровождане в развитието на професионалната компетентност на педагога от училище със
слети паралелки в системата за повишаване на квалификацията“ е насочена към осъзнаване
на педагозите на собствения потенциал, определяне на възможни начини за по-нататъшен
професионален ръст и развитие. Акцентът е положен върху повишаването на мотивацията
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за успех, понижаването на ригидността и тревожността, на развитието на стремежа към
преодоляване на трудностите по пътя към целта.
Даденият модел, по своята същност, се явява ядро за реализация на процеса за
психолого-педагогическо съпровождане и може да бъде организиран на базата на всеки
институт за повишаване на квалификацията и приложен не само в малокомплектните
училища, но и във всяка образователна институция със слаб и неразвиващ се потенциал на
педагогическия колектив.

Заключение
Проведеното изследване показва, че целенасочената работа по развитие на
професионалната компетенция на педагогическите работници от училищата със слети
паралелки в рамките на реализация на модела „Психолого-педагогическо съпровождане в
развитието на професионалната компетентност на педагога от УСП в системата за
повишаване на квалификацията“ значително влияе на ефективността на повишаване на
тяхната квалификация и на качеството на образователния процес в училище. При това на
преден план излизат такива качества като: компетентност, инициативност, решительност,
предприимчивост,

творчество;

умение

за

контактуване

с

учащите,

родителите,

обществеността.
В работата е доказана ефективността от дейността на този модел на основата на анализ
на мониторинга на обучителната и междуобучителната дейност, анкети и тестиране на
педагозите.
Изяснено е, че обезпечаването на ефективността в развитието на професионалната
компетентност на педагогическите работници от училищата със слети паралелки в условия
на обновяване на образователното съдържание е възможно при следните условия:
− когaто са изучени и анализирани историята на развитие, спецификата на
функциониране, проблемите на училищата със слети паралелки в Казахстан и други
страни за изясняване и създаване на по-ефективни форми и методи за качествено
обезпечаване на подготовка на педагозите от УСК.
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−

когато системата за повишаване на квалификацията обезпечава реализация на

образователна, информационна, консултационна, изследователска, проектна, внедрителска,
експертна функция, съответстващи на особеностите на развитието.
Функционирането на модела „Психолого-педагогическо съпровождане в развитието
на професионалната компетентност на педагога от УСК в системата на повишаване на
квалификацията“ решава вопросите за създаване на условия за достигане на ново качество
на образование на педагогическите работници от УСК; въпросите за повишаване на нивото
на професионална компетентност, педагогическо майсторство достатъчно за практикопреобразователна дейност в съвременното УСК.
По този начин, експерименталната проверка подтвърждава коректността на
формулираната хипотеза и ефективността на проектирания модел. В хода на работата са
обосновани съдържанието, методите на формиране на професионалната компетенция на
учителите, влияещи на ефективността на развитие на образователния процес в училищата
със слети паралелки в системата за повишаване на квалификацията.
В хода на реализация на проекта значително се повишава нивото на знанията,
уменията и навиците на педагозите при организирането на образователния процес в
училищата със слети паралелки. Заедно с това изследването разкрива и нерешени въпроси:
отстраняване на недостатъци, свързани с преподготовката на учители от УСК за
специализация по няколко предмета (в много селски УСК отсъстват учители по някои
дисциплини), отсъствие на нормативно-методическо съпровождане в образователната
дейност на училищата със слети паралелки, свързани с тяхната специфика, недостиг от
съвременни изследвания по проблемите на УСК и начините за тяхното разрешаване.
Работата аргументира, че по-нататъшно изследване на проблема за психологопедагогическото съпровождане на педагозите може да става по пътя на по-взискателно
разработване на нейните основни направления, педагогическия инструментариум,
технология на взаимодействие на специалистите от широк кръг, непрекъснат процес на понататъшно повишаване на професионалната компетентност на педагозите от УСК.
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ІV. ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1.
Определени, изяснени и уточнени са понятията „психолого-педагогично
съпровождане на педагозите“, „развитие на професионалната компетентност на
педагога от УСП (Училище със слети паралелки)“, „Опорно училище – ресурсен
център“.
2.
Обоснована е и съдържателно е разкрита структурата и съдържанието на
психолого-педагогическото съпровождане на педагозите, определени са неговите
цели, задачи, организационни принципи.
3.
Разработен и апробиран е моделът на психолого-педагогическото
съпровождане в развитието на професионалната компетентност на педагога в УСП.
4.
Приложен е нов критериално-диагностичен апарат за установяване на заплаха
от излагане на стрес и проявяването му при педагозите и учениците от УСП.
5.
Научните резултати от дисертационното изследване са систематизирани и
адаптирани в образователния процес на институтите за повишаване на
квалификацията и в общообразователните училища.
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