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Резюме: 
В настоящото изследване са проследени нагласите на студентите към онагледяване на 

учебния материал по хистология чрез електронно базиран курс в Мудъл. Чрез анкети и 

наративни интервюта в началото и края на практическия курс по хистология са проучени 

нагласите на студентите редовно и задочно обучение по отношение на използването на 

различни средства за визуализация и в частност значението на ИКТ при онагледяването на 

курса по хистология. Студентите са разделени в две групи – в първата група те са обучавани по 

традиционен начин и във втората – чрез допълнително включен електронен курс в Мудъл. 

Беше отчетено предпочитание на студентите за онагледяване на материала чрез електронни 

средства като то е по-значимо при студентите от задочната форма на обучение. 
Ключови думи: ИКТ, визуализация, хистология, Мудъл 

 

Съществуват различни стилове и техники на учене и различните хора ги 

използват по различен начин. Най-често учащите се използват едновременно няколко 

стилове на възприемане на знанията, но обикновено един или два са предпочитани и 

доминират. В други случаи стиловете на учене се променят спрямо ситуацията или 

вида на усвоявания учебен материал. В процеса на учене при подходящи условия 

учащите се могат да усвоят и развият различни и най-подходящи за определения 

случай стилове на учене. Повечето от биологичните науки са морфологични и при тях 

усвояването на знанията се базира върху наблюдения. Подобен е случая и с 

хистологията (науката за животинските тъкани), където усвояването на учебното 

съдържание освен на вербално изложение, се базира на наблюдения на структурите на 

различните видове тъкани, най-често върху схеми, рисунки или микроскопски 

препарати.  

Доказано е, че при използването на различните стилове на учене се използват 

различни зони в мозъка. Колкото по-голяма част от мозъчната кора е включена в 

процеса на усвояване на знанието, толкова по-голяма е ефективността от наученото. 

Установено е, че при визуалното възприемане участват окципиталния и париеталния 

дял на хемисферите на главния мозък, докато при вербалното възприемане участват 

темпоралните и фронталните дялове и по-специално т.нар. зони на Брока и Вернике, 

разположени в лявата част на мозъка. 

Използването на термина "визуализация" според някои автори означава само 

масив от информация (Tufte, 2001), но това предполага една наивно-реалистична 

представа за света: това, което е "там" трябва да има същото въздействие върху всички 

мозъци 

Въпреки това, възможността за лично изграждане на знанието се подкрепя от 

фактите , които са известни по отношение на това как мозъкът обработва оптичните 

явления. 

Близката асоциация, ако не и сливане, на термините, свързани с този вид 

мозъчна дейността не е изненадващо, тъй като има доказателства, че визуалното 

възприятие и визуалното изображение включват подобни умствени процеси и че те се 

подкрепят взаимно (Reisberg, 1997). Така те запазват пространственото оформление на 

обекта / изображението. 

Въпреки приликите двете операции се различават като визуалното възприятие е 

селективно, което допринася за качествените разлики при възпроизвеждането на 

визуалните обекти/изображения. Разлики има и в причините и контекста, поради които 
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се осъществява визуалното възприятие и визуалния образ. Накратко, „реалността“, 

продукта на визуалното възприятие и визуалното изображение могат да се различават 

съществено. 

Докато разликата в тези два термина е важна за психолозите, при учените и 

преподавателите на наука тя не е от толкова съществено значение и терминът 

„визуализация“ в този смисъл може да се използва по отношение както на визуалното 

възприятие, така и на визуалното изображение (Gilbert, 2005) . 

Напоследък се натрупват множество данни, които доказват, че постиженията на 

студентите в точните науки пряко се влияят от техния пряк достъп до мултимедийни 

способи за предоставяне на знанията (Ardac &Akaygun, 2004). 

Визуалното възприятие следи събитията, които се провеждат на ниво обект, 

осигурявайки информация, която първоначално създава модел на възприемания обект, 

и след това го запазва (или изменя) на мета-ниво в мозъка. Контролът, упражняван от 

на мета-ниво, причинява или непроменено задържане, или промени в това, което е 

възприемано на ниво обект. Счита се, че наблюдението и контрола действат 

едновременно (Gilbert, 2005) . 

Визуализацията е пряко свързана с начина на мислене и според (Peterson, 1994) 

съществуват четири категории зависимости между мисленето и визуализацията: 

- Разсъждаване. Една форма на разсъждение включва създаването на нови изображения 

чрез рекомбиниране на елементи от съществуващи изображения. Това е основата на 

визуалната аналогия. Например, възприемането на вълните по вода води исторически 

първо до развитието на вълновия модел на светлината и по-късно към вълновия модел 

на звука. 

- Изучаване на физическо умение. При изучаването на дадено физическо умение човек 

първо произвежда неговото визуално възприятие, което определя естеството на 

физическите движения в упражняването на това умение. Това се прави, като се 

наблюдава някой експерт, демонстриращ умението. Този модел се използва от 

обучавания да направлява развитието на физическото движение, докато, 

усъвършенствайки се, оригиналното визуално възприятие се съчетава с визуалния 

образ, който се е развил. Примери за изучаването на такива физически умения в 

биологията е научаването да се борави с пипета, да се сецира биологичен обект (червей, 

риба, жаба и т.н.), да се изготвят микроскопски препарати и др. 

- Разбиране на вербални описания. Визуалната памет е различна от лингвистичната 

памет(Haber, 1970) ; Jackendoff, 1987) Въпреки това, визуализации могат да бъдат 

генерирани от поредица от пропозиционални твърдения, процес,който за мнозина, 

прави разбирането на отношенията между лингвистичното и визуалното възприятие по-

лесно. 

Например, структурата на кристалното веществото може да бъде разбрано чрез 

създаване на умствен образ за него след четене на съответното описание. Въпреки 

многото твърдения, че вербалната презентация може постепенно да отпадне поради 

възможността за директното възприемане на понятията чрез „визуално разбиране“, 

значението на вербалното описание е голямо дори дори и само като допълнение към 

визуалната памет. 

 - Творчество. Това може да се реализира или чрез интерпретацията на смисъла на 

съществуващо изображение или чрез промяна на рамката на препратка, в която е 

зададено изображението(Reisberg, 1997).  

При положение, че визуализацията като важен аспект на ученето особено в 

науката, където светът, възприеман сам по себе си е в основния фокус на интерес, 

невъзможността  да развие метавизуалната компетентност, би имала сериозни 

последици. 
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Въпреки че много от изследванията за последствията от лошите метавизуални 

умения са правени със ученици от средния курс на обучение, твърде вероятно е 

подобни проблеми да се наблюдават и при студенти от университетите. Wu & Shah 

(2004) идентифицират няколко вида проблеми при обучението по химия, от които най-

важни са: 

-докато химическите феномени могат да бъдат представени от учащите се на макро 

ниво, за тях е трудно да ги представят на на субмикро ниво или чрез символи  (Ben-Zvi, 

Eylon, &Silberstein, 1988); 

-учениците срещат трудности при разбирането концепции, представени в даден 

подрежим на субмикро и символни нива (Kosma & Russell, 1997) По-специално, те 

срещат трудности с интерпретиране на субмикро ниво на реакция, представена на 

символно ниво(Krajcik, 1991); 

-проблематично е преместването между режимите и подрежимите на представяне на 

дадена молекула(Keig & Rubba, 1993), това, което Siegel се нарича "преместване" 

(Siegel, 1995). 

От казаното досега става ясно, че развитието на уменията за визуализация е 

ключов момент за развитието на напредък в усвояването на научното знание. 

 

Резултати 

Участниците в анкетата бяха 88 студенти-редовно обучение и 20 студенти от 

задочната форма на обучение. Всички те са анкетирани след като освен традиционното 

обучение са преминали и допълнителен електронен курс в Moodle. 

При изследваните групи отношението им към ролята на изображенията за 

подготовката им по хистология и по-специално за техния практически изпит е 

приблизително еднакво (фиг.1). По-голям е процентът на хората, смятащи 

изображението за водещо при студентите редовно обучение. В тази група са отбелязани 

близо 5% отговори „без значение“. В групата на задочниците няма отговори “ без 

значение“ като отговорите „подчинена“ и „водеща“ са сравнително еднакъв брой. 

 

  
 

 

Фиг.1. Каква е ролята на изображенията в учебниците, които ползвахте за практическия 

изпит по хистология? А – РО; Б – ЗО. 
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Фиг. 2. Каква беше ролята на изображенията, които наблюдавахте по време на 

лекционния курс за вашата подготовка за практическия изпит по хистология? 

А – редовно обучение; Б – задочно обучение. 

 

При редовните студенти ролята на изображенията по време на лекционния курс 

е водеща – 35.23%. Близък до този процент са и отговорите „равнозначна“ (32.95%) и 

подчинена“ на текста (27.27%). Малък процент (4.5%) са посочили от-говор „без 

значение“. В групата на студентите – задочно обучение отговор „без значение“ не 

присъства (фиг. 2.). Много по-малък брой респонденти са дали отговор „подчинена“ на 

текста и почти двоен е процентът на хората, отговорили, че за тях при подготовката за 

практическия изпит изображенията, представени по време на лекционния курс са били 

водещи. Ако сравним резултатите от този въп- рос с резултатите от въпрос 2 на Анкета 

1, ще видим, че процентът на водещата роля на изображенията при подготовката на 

студентите чувствително е нараснал. Водещата роля на изображенията при редовните 

студенти е нараснала от 20.71% на 35.23%, а при тези от задочното обучение - от 

24.24% на 55%. Промяната в от-ношението към изображението на изследваните групи 

се дължи от една страна на разбирането, че хистологията е до голяма степен 

морфологична наука и, от друга страна, че в самия курс по хистология се работи с 

много изображения – микрос-копски препарати, табла, рисунки на дъската, 

презентации, диапозитиви, елект-ронни изображения в интернет. Не е без значение и 

фактът, че за усвояване на знанието по хистология и като изискване в програмата е 

студентите да представят протоколи с рисунки на наблюдаваните микроскопски 

препарати в края на семестъра като условие за заверка. 

 

  
Фиг. 3. Колко често сте използвали изображения, извън дадените ви от 

преподавателите в лекционния и практическия курс? 

А – редовно обучение; Б – задочно обучение 

 

Когато питаме студентите за изображения извън лекционния и практическия 

курс имаме предвид изображения, които са извън препоръчваните учебници, 

микроскопските препарати и атласите, показвани на упражненията, както и тези, 
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представени в Moodle. От данните се вижда (фиг. 5.16), че най-често срещаният отговор 

е „няколко пъти в семестъра“ и при двете изследвани групи. По-голям процент на 

отговор „почти всеки час“ се наблюдава при студентите от редовната форма на 

обучение, тъй като при тях обучението продължава 15 седмици и вре-мето за учене 

извън аудиторната заетост е доста повече. Естествено е при сту-дентите-задочници, 

където очните занятия продължават около 20 дни, а ежед-невната им заетост аудиторна 

през това време е средно 8 часа, времето за до-пълнително учене да е съкратено. Те, 

разбира се, могат да ползват допълнител-ната литература и ресурси извън очните 

занятия, поради което и процентът на отговорилите „няколко пъти в семестъра“ е по-

голям. Трябва да обърнем внима-ние и на това, че студентите, които не са използвали 

допълнителни изображения или са отговорили с „веднъж в семестъра“, при студентите 

от редовната форма е малко повече (приблизително 17%) в сравнение със студентите от 

задочната форма (15%). Тези разлики могат да се обяснят по различен начин. Едно от 

въз-можните обяснения е по-високата мотивация на студентите-задочници.  

 

  
Фиг. 4. Каква беше ролята на собствените ви рисунки на микроскопските препарати за 

подготовката ви за практическия изпит по хистология? 

А – редовно обучение; Б – задочно обучение 

 

Както отбелязват Tytler & Hubber (2011) изграждането на изображения е ключов 

елемент за грамотност в науката, а изработването на собствени изобра-жения 

задълбочава разбирането на учащите се по отношение на техните дейст-вия и цели. 

Собствените изображения при изучаването на точните науки помага на учащите се да 

оценят работата си при обясняването на научните явления и факти, както и за решаване 

на конкретни научни задачи. Рисуването прави мисле- нето на учащите се ясно и точно. 

Поради възможността чрез изображенията да се обменят и изясняват значения на 

понятия и идеи то може да служи за оценка на диагностика, формиращо и критериално 

оценяване. Според Fiorella & Mayer (2015) ефектът на самогенерираната рисунка е най-

силен, когато учащите полу-чават указания за изготвянето на рисунката, когато 

учащите работят с частично изготвени илюстрации, предназначени за намаляване на 

когнитивно натоварване или когато от учащите се иска да сравни тяхната рисунка с 

подобна, предоставена от учител (инструктор). От гледна точка на практическото 

приложение, самогене-рираната рисунка може да бъде ефективна обучителна стратегия 

за възприемане на научното познание, представено с думи, при условие, че студентите 

получават подходящи указания за това какво да се рисува, както и подкрепа в 

механиката на рисуването. Точно такъв е подходът при практическите занятия по 

хистология, където студентите получават вербални указания за структурата на 

наблюдавания обект и неговите размери, наблюдават подобна структура на 

хистологични атласи и могат да я сравнят с изобразена такава от преподавателя на 

дъската или върху учебно табло. При сравнение на отговорите на респондентите от 

двете групи (фиг. 4) се вижда, че за студентите от редовната форма на обучение 
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собстве-ните рисунки се явяват водещи за 45.45% от отговорилите, докато при 

студентите от задочната форма най-голям процент (40.91%) са преценили, че рисунките 

им играят подчинена роля. Тази разлика може да се обясни отново с формата на 

обучение, тъй като при редовните студенти времето за наблюдение и рисуване е 

разпределено равномерно във времето. Това позволява по-голямо спокойствие при 

изработването на собствените рисунки, повече време за сравнение с хистоло-гичните 

атласи и преподавателските рисунки на дъската, както и възможност за по-подробни 

обяснения по отношение размерите и морфологичните детайли на рисунките. Малка е 

разликата в процентите по отношение на отговора „равноз-начна“ в двете изследвани 

групи – 31.82% при редовната форма на обучение спрямо 27.27% при задочните 

студенти. От проведените със студентите наратив-ни интервюта  повечето споделят, че 

се чувстват несигурни по от- ношение качеството на собствените си рисунки. 

Студентите споделят, че „не мога да рисувам“, „рисувам грозно“ или пък „трябва ми 

много време за рисуване“. Те разглеждат самогенерираните рисунки на 

микроскопските обекти от естетичната им страна или като средство да отчетат дейност 

през семестъра и да получат съответната заверка. Много по-малък брой от тях 

възприемат рисунките като елемент за задълбочаване на разбирането на морфологията 

на хистологичните обекти или като начин за запомняне на дадена микроскопична 

структура. От личния си дългогодишен опит можем да споделим, че тези студенти, 

които са приели собствените си рисунки като средство за по-ефективно учене, 

независимо от естетичното качество на тези изображения, винаги са имали по-добро 

представяне на практическия и теоретичния изпит. 

На въпроса „Има ли изображение при обучението по хистология, което да си 

спомняте най-добре? „ са получени резултати, представени на фиг. 5. Общият брой на 

респондентите е 90 с преобладаващо представителство на студентите от редовната 

форма на обучение. 
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Фиг. 5. Процентно разпределение на отговорите на въпроса „Има ли изображение при 

обучението по хистология, което да си спомняте най-добре? Брой анкетирани 90 студенти.  
1 -  Гръбначен мозък; 2 -  Мастна тъкан; 3 - Плосък епител; 4 - Вроговяващ епител; 5 

Телца на Фатер-Пачини; 6 - Левкоцити 

 

Микроскопският препарат от гръбначен мозък не е от най-лесните като 

структура, но той е посочен от голям брой студенти като изображение, което трайно е 



Science & Technologies 

19 

Volume VIII, 2018, Number 1: MEDICAL BIOLOGY STUDIES,  

CLINICAL STUDIES, SOCIAL MEDICINE AND HEALTH CARE 

останало в съзнанието им. Това се дължи вероятно на фактът, че тази стуктура се 

изучава няколко пъти в средното образование и студентите предварително имат 

познания върху структурата. Не е без значение и качеството на микроскопските 

препарати. Мастната тъкан и еднослойният плосък епител са също сред посочените от 

голям брой студенти. Тези микроскопски структури са относително прости като 

устройство, лесно се изобразяват чрез рисунка и лесно се разбират от учащите се. Това 

е вероятната причина и те да са сред най-запомнените от студентите. Интересно е, че 

въпреки представените над 30 препарата, студентите са посочили само 6. 

Анализът на причините за запомнянето на споменатите препарати е направен 

въз основа на отговорите, които студентите са дали на въпроса от анкетата „Каква е 

причината, според Вас, да си спомняте това изображение най-добре? 

Като основна причина за запомяне на даден препарат повечето студенти 

посочват качеството на препаратите. Почти еднакъв е дела на посочилите като 

възможност за запомняне лесната структура, интерес или повторение на наблюдението 

(предварителни знания върху структурата). Голям процент от респондентите не са 

посочили конкретна причина за запомнянето на дадена структура. 
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Фиг. 6. Процентно разпределение на отговорите на въпроса „Каква е причината, според 

Вас, да си спомняте това изображение най-добре? Брой анкетирани 90 студенти. 

1- Качеството на препарата е посочено като най-честата причина; 2 – Интересен; 3 – Лесен; 4 - 

Често гледан; 5 - Няма причина 

 

Изводи 

Изображението е водещо или равнозначно на текста при усвояване на знанието 

по хистология от учебници. 

По-рядко се използват изображения извън посочените от преподавателите. 

Създаването на собствени изображения при усвояването на знанията по 

хистология е от важно значение. В зависимост от стратегиите на учене вероятно то 

създава възможност за по-трайно запомяне на структурата на определени обекти. Как 

влиае създаването на собствени изображения при усвояването на знанието по 

хистология и други сродни дисциплини трябва да се проучи по-задълбочено и в 

различни учебни ситуации. Интересно е да се проучи и възможността за задълбочаване 

на знания чрез конструирането на изображения и анимации и в електронна среда.. 

Засега от изслредванията се установява, че с помощта на ИКТ и при традиционното 

обучение относително малък брой препарати са запомнени трайно като те са или 
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предварително изучавани, или са с относително проста морфология. Беше отчетено 

предпочитание на студентите за онагледяване на материала чрез електронни средства 

като то е по-значимо при студентите от задочната форма на обучение. 


