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ABSTRACT 
The aim of this study is to improve the quality of the students’ education. On the basis of 

approved curricula and programs we seek to develop their academic training by creating up-to-

date textbooks. We try to use an innovative approach at the stage of research of type and form 

of publishing. The following stages have been developed by applying the appropriate 

methodology: building of a team of teachers and students; determining the units of observation; 

reviewing published literature; development of questionnaires and survey; processing, analysis 

and graphical presentation of results; comparing the results with the baseline assumptions; 

conclusions and perspectives. 
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Научното ни проучване е подчинено на създадената дългосрочна стратегия, целяща 

повишаване качеството на учебния процес. Идеите ни се изразяват в търсенето и 

разработването на теми заложени в настоящите учебни програми, но представени с 

подчертан акцент към специфични детайли. 

Стремежът ни е да обогатим съдържанието чрез визуализиране на практически задачи, 

отделни етапи от технологичните процеси както и необходимата апаратура, 

инструментариум и материали. С тези идеи възнамеряваме да подпомогнем и повишим 

нивото на учебния процес ,прилагайки както традиционни и разпространени сред студентите 

учебни помагала, така и по- иновативни възможности като електронното обучение. 

 Така изложените идеи се основават на дългогодишен преподавателски опит и 

наблюдения върху учебния процес на студентите в специалност „Зъботехник“ в МК гр. 

Пловдив. 

 За осъществяване на горе изложените цели формулирахме и изпълнихме следните 

задачи:  

 Сформиране на екип от преподаватели- специалисти по дентална медицина и 

зъботехници 

 Определяне единиците на наблюдение (студентите от първи, втори и трети курс от МУ 

МК град Пловдив) 

 Изработване на анкетни карти включвайки в екипа и студенти, отговорници по 

качеството на обучението за съответните курсове.  

 Обработка и анализ на данните от анкетите. Графично представяне на получените 

резултати  

 На база направените изводи, формулиране на перспективи. 

Методи използвани в проучването: литературен обзор; емперичен метод; целенасочено 

научно наблюдение; статистически метод (частично стандартизирана анкета); графичен 

метод.  

Сред студентите специалност „Зъботехник“ в МК гр. Пловдив бе проведена частично 

стандартизирана анкета: „Проучване мнението на студентите относно потребността им от 

нови средства и форми на обучение“. Чрез метода на анкетното проучване подлагаме на 
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анализ и доказване идеите на изходната ни хипотеза. Резултатите са статистически 

обработени и графично представени: 

1. Пол: жена- 46% мъж- 54% 

Процентът на анкетираните от мъжки пол преобладава, което съответства на 

съотношението при обучаваните в настоящия момент студенти. 

2. Възраст на анкетираните: до 30 г.- 94% над 30г.- 6% 

Традиционно възрастовата граница в колежа е под 30 години. Целенасочено сме 

включили, тези които я превишават и имат определена трудова реализация. 

 

  
Курсът на обучение е тригодишен. Даваме 

превес на студентите от трети и втори курс, 

при които прогнозираме по-голяма 

достоверност на поучените резултати. 

Разчитаме по- големия им опит, да обоснове 

по- точно формулиране на проблемите и 

средствата за тяхното преодоляване. 

86% от студентите посочват теоретичните 

си познания над средното равнище (ниво). 

Оценяваме резултата като положителен, 

спрямо представените им възможности за 

теоретична подготовка. 

  
Висок процент (76%) не откриват обективни 

причини за неуспешна усвояване на 

теоретичния материал. Отчетливо по- малък 

е броят на тези, които срещат някакви 

затруднения (12%) и на колебаещите се в 

преценката си (12%). Обработката на 

данните сочи, че това са 100% студенти от 

първия курс на обучение и двама от втори 

курс. 

Основната група студенти (64%) дава добра 

оценка за нивото на настоящата си 

практическа подготовка. Значителен е и 

относителния дял на тези, които вече 

уверено се оценяват, като „много добър“. 

Макар и сравнително най-нисък, делът на 

далите си средна оценка определяме, като 

непренебрежим. 

12% 

40% 

48% 

3. Курс на обучение 

a) I ви курс  

б) II ри курс   

В) III ти курс   

14% 

54% 
32% 

4. Как бихте определили 

Вашата теоретична подготовка 

на настоящия етап от 

професионалното си обучение? 

a) средна 

б) добра 

в) много добра 

12% 

76% 

12% 

5. Откривате ли обективни 

причини за затруднения в 

процеса на Вашата теоретична 

подготовка ? 

a) да 

б) не 

в) много 
добра  

средна 
10% 

добра 
64% 

много 
добра 

26% 

6. Каква е Вашата лична оценка за 

практическата Ви подготовка на 

настоящия етап от обучението Ви ? 



Science & Technologies 

 Volume IV, Number 8, 2014 

 Education 97 

 

Въпреки значителния брой на добрите и 

много добрите лични оценки относно 

практическата подготовка, видно от 

графиката делът на тези, които срещат 

някакви затруднения, значително 

превишава останалите. Явно според 

студентите са налице обективни фактори, 

генериращи проблемни сегменти в процеса 

на практическо обучение. 

 

 

Отчетливо висок (76%) е 

делът на студентите, 

които посочват 

трудности при подбора 

на съответни източници 

на информация, че дават 

явен приоритет на този 

проблем. Само 8% 

срещат трудности най- 

вече при самостоятелното 

изпълнение на 

практическите задачи. 

16% отчитат затруднения, 

както при набиране на 

информация, така и при 

самостоятелната си 

работа. 

9. Посочете в свободен текст евентуални обективни причини за срещаните от Вас 

затруднения. 

64% от анкетираните са дали свободно описание на актуалните за тях проблемни точки 

в етапа на практическото им обучение.  

Изложеното от тях можем да обобщим и класифицираме в следния ред: 

- материална обезпеченост, касаеща апаратура, инструментариум и лична финансова 

възможност. 

- ограничено количество учебни ръководства, адаптирани и насочени специално към 

студентите по зъботехника, а не само за тези по дентална медицина. 

- езикова бариера при ползване на специализирана литература, което все още за 

съжаление е фактор, както при чуждестранните, така и при българските студенти. 

75% 

16% 

9% 

7. Откривате ли обективни 

причини за затруднения в 

процеса на Вашата практическа 

подготовка? 

a) да 

б) не 

в) не мога да 
преценя 

76% 

8% 

16% 

0% 

8. На кой етап от практическата си подготовка 

срещате най- много затруднения? 

а) в подготвителния етап, при 
събиране и обработка на 
информация, касаеща 
практически задачи 

б) при самостоятелното  
изпълнение на практическите 
задачи. 

в) и при двете ситуации 

г) други 
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От първостепенно значение в етапа на 

самостоятелната си подготовка, студентите 

посочват ползването на учебници и учебни 

ръководства (82%). Значително по-нисък е делът, 

на тези, които дават приоритет на лекционният 

материал. 

Отбелязваме значителен превес на 

студентите отговорили, че според тях е на 

лице недостиг на учебни помагала. 

  
Мнението на голям процент (76%) от 

студентите е, че в учебниците които ползват 

превалира теоретичното съдържание. Една 

част са комбинирани, но явно нисък е делът 

на практическите ръководства за 

зъботехници. 

88% от студентите считат, че създаването на 

нови и със строго практическо съдържание 

учебни помагала би допринесло значително 

за повишаване на професионалната им 

подготовка. 

18% 

82% 

0% 0% 

10. Кой от изброените източници 

на информация бихте посочили на 

първо място по важност при 

вашата самостоятелна 

подготовка? a) лекционни 
материали 

б) учебници; 
учебни 
ръководства и 
учебни помагала 
в) интернет 

г) други  

да 
10% 

не 
90% 

11. Според Вас достатъчни ли са 

наличните учебни помагала ? 

76% 
6% 

18% 

12. Кои учебни помагала 

преобладават според Вас?  

тези с теоретична 
насоченост 

тези с практическа 
насоченост 

комбинация от 
двете 

60% 

8% 

28% 

4% 0% 

13.Какъв вид нови учебни помагала 

би допринесъл за повишаване на 

Вашата професионална 

квалификация ? 

с повече 
теоретична 
насоченост 

с повече практична 
насоченост 

и двете  

по-конкретни 
практически  казуси 
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Тук регистрираме силно позитивно 

отношение към електронната форма на 

обучение. Получените резултати насочват 

към по- задълбочени изследвания и 

разработване на по- дългосрочна стратегия. 

Изключително позитивна нагласа (94%) 

спрямо тази иновативна форма на обучение. 

 

При направените анализ и изводи регистрираме съответствие между заявените от 

студентите потребности и нашите първоначални идеи. Резултатите от проведеното 

изследване разкриват дългосрочни и многопластови перспективи в преподавателската ни 

дейност. Насоките се изразяват в създаване на средства за обучение с практико-приложна 

стойност, с по- концентрирано съдържание и задълбочено представяне на сегменти от 

практическата подготовка. Мащабното включване на различни по форма визуални средства 

особено, чрез възможностите на електронното обучение е реална перспектива за иновативна 

форма на обучение. 
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90% 

0% 
0% 10% 

 14. Коя от изброение оценки за 

електронно обучение съвпада най- 

точно с вашето мнение ?  

a) много добра 

б) добра 

в) средна 

г) не мога да 
преценя 

94% 

0% 
6% 

15. Желаете ли учебните помагала 

за специалност "Зъботехник" да 

бъдат включени в системата за 

електронно обучение на студенти 

? 

a)  да  

б) не  

в) не мога да 
преценя 


