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училища” 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
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Проект: BG051PO001-3.1.09-0016 „Кариерно израстване и повишаване на квалификацията на 
академичния състав в УАСГ“ 

Бенефициент: Университет по архитектура, строителство и геодезия 

 
Концептуализация и дизайн на научното изследване 

обучителен курс 
 

ОПИСАНИЕ 
 

за научни изследователи, научни ръководители и преподаватели във 
висшето образование 

 
форма на обучение: редовно и самостоятелна подготовка 
 
хорариум: 10 часа лекции и 20 часа практически занятия – 

самостоятелна работа, индивидуални и групови консултации, презентиране 
 
Автор: проф. дпн  Яна Рашева-Мерджанова, СУ „Свети Климент 

Охридски“, Факултет по педагогика, катедра Дидактика 
 
За повече информация и записване: инж. Диана Ценова (cenova_ecc@uacg.bg) и 
инж. Радка Видьова (vidyova_rec@uacg.bg), Център за продължаващо обучение 
(Р205), тел. 02/ 866-6453, вътр. тел. 524. 
 

 
АНОТАЦИЯ 

 
Цел и задачи 

Научното познание и пътят на научното изследване имат своите 
постоянни принципни въпроси-проблеми. Техните решения се променят през 
различните културни епохи. В съвременния свят процесите на синтез и 
интеграция са особено интензивни в сферата на научното познание – 
научните изследвания от различните области си обменят идеи, механизми, 
методи, средства. Нещо повече, такъв синтез е налице и между научното и 
останалите форми на човешко познание – философско, художествено, 
житейско.  

mailto:cenova_ecc@uacg.bg
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Самото разработване и осъществяване на научно изследване поставя 
винаги нови изисквания пред  изследователя, част от които касаят 
технологията на разработване, списване и презентиране на различни 
равнища на научния труд като специфичен продукт на 
научноизследователската дейност.  

Курсът си поставя за цел първо, да осигури възможност на 
изследователите в позитивна и индивидуално подкрепяща ги среда за 
вариативно структуриране, моделиране и „опитване” в режим на 
критическа дискусия на конкретен личен изследователски конструкт; второ, 
да формира специфични умения за планиране на индивидуалната 
изследователска дейност и за съставяне на изследователската програма; 
трето, да формира основни групи умения за разработване и за 
директно/индиректно презентиране на научни резултати; четвърто, да 
стимулира и промоцира първите публични изяви и участия на млади 
изследователи и докторанти на различни форуми. 

Очаквани резултати: формиране на няколко основни групи 
компетентности:  

 за методическо параметриране на изследването – научен проблем; 
обектно-предметна област; научна цел и задачи, основни 
изследователски въпроси и научна хипотеза; основни методи и 
инструменти на научното изследване ; 

 за индивидуално планиране на етапите на научното изследване; 

 за съставяне на цялостна програма на подпомагащите съпътстващи 
дейности; 

 за структуриране и оформяне на дисертационен труд или друг 
научен продукт; 

 за индиректно/директно презентиране на резултати от 
изследването – /авторефераит, публикации по темата, участие в 
научни форуми и проекти, публична защита/. 

Методи и форми на обучение: лекции, самостоятелна работа, 
консултиране, индивидуални презентации, дискусии, проектиране. 

Методи и система на оценяване на обучаемите и обратна връзка – на 
базата на изработване на индивидуално Портфолио и на текущото участие в 
работата: 
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Първо, Портфолио с образци на 5 модула – Въпросник за метанаучно 
самоопределение; Обектно-предметно структуриране; Цялостен модел на 
изследването; Критерии за лична самопреценка и рефлексия 

Второ, индивидуални и/или групови консултации 

Трето, участие в критическите дискусии върху научните идеи и проекти 
 

Основни акценти в учебната програма 
 

Първи тематичен модул 
Концептуално и методическо обезпечаване на научното изследване 

Предварително теоретично проучване на проблемната област в широк 
периметър и перспектива – научно самоопределение.  

Основни групи методи на научното познание 
Методологическо и методическо параметриране на изследването – 

тема/проблем/заглавие; обект-предметна област; идейна и теоретична основа; 
трансферируемост; цел; задачи; хипотеза; методи на изследване. 

Проблематизиране и концептуализиране на научното изследване – 
проблем, концепт, равнища на проблематизация, равнища на научно 
моделиране – теоретичен, концептуален, емпричен/експериментален, 
приложен модели. 

Дизайн на цялостно научно изследване 

Втори тематичен модул 
Разработване на научен  труд 

Специфични реквизити на научния труд – аргументация; увод; 
постановка на изследването; метарефлексивни компоненти: обобщения, 
изводи, логически връзки между отделните части в линеен порядък и в 
изследователска йерархия; заключение; приложения. 

Комуникативност на научния текст: моделиране и онагледяване на 
ключовите изследователски фокуси  

Критерии за /само/оценяване на научен труд. Приносен характер на 
научния труд. 
 


