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ПРЕДМЕТ 

Предмет на дисертационния труд са изследвания в областта 

на приложението на системите за дистанционно обучение в 

образованието на морски кадри и използването на адаптивни 

модули към тях. 

 

АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

Днес образованието представлява ключ за икономическото 

развитие на утрешния ден. Една от глобалните тенденции в 

съвременното образование е нарастване на ролята на 

самопознанието, на възможността на човек да изследва себе си. 

Някой от конкретните стъпки за изграждане на европейско 

общество на познанието в рамките на Европейския съюз (ЕС) са 

насърчаване овладяването на нови знания и установяването на 

връзка между системата на степенното образование и сферата на 



труда. Насоките са развитие на образованието се определят от 

“Лисабонска стратегия”, приета през 2000 г – и нейните 

актуализации от 2002 и 2005 г, декларациите от Болоня и 

Копенхаген.  

Към настоящият момент основен разработчик, внедрител и 

потребител на електронно обучение, в частност системи за 

дистанционно обучение, са ВУЗ. В сферата на висшето 

образование най-голямо приложение от системите за ДО имат 

Moodle. Акцент при разработването на електронно-базирани 

курсове се поставя върху учебно съдържание свързано с 

информационни технологии и хуманитарни науки. 

Електронното обучение на морски кадри се определя от две 

направления: навлизането на дистанционното обучение в сферата 

на образование и тясноспециализираното приложение на 

информационните технологии в морската практика. 

В световен аспект в сферата на морското образование 

съвременните обучаващи технологии намират приложение в 

системи за симулация (ARPA/Radar, Navigation, Engine room и 

др.). Практическата насоченост на голяма част от дисциплините 

обуславя ниското ниво на развитие на електронно базирани и 

онлайн курсове. Световните организации, регулиращи 

мореплаването (IMO) и създадените от тях стандарти и 

конвенции, внасят допълнителни условия при използването на 

електронно обучение. Използването на скъп специализиран 

софтуер и хардуер на малка група от фирми-производители, също 

повишава изискванията към системите за електронно обучение. 

 

ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ЦЕЛ на дисертационния труд е създаване на модел за 

електронно обучение на морски кадри с модул за адаптиране на 

система за дистанционно обучение. 

 

За постигане целта на дисертационния труд са поставени и 

решени следните ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Анализ на съществуващите модели на електронно обучение; 

2. Анализ на съществуващите адаптивни системи за обучение; 



3. Синтезиране на концептуален и архитектурен модел на 

електронно обучение на морски кадри; 

4. Създаване на модел на адаптивен курс към система за 

електронно обучение на морски кадри; 

5. Анализ на дейността на обучаемите по време на 

експерименталния адаптивен курс – степента на използване на 

различни учебни материали, постигнат успех при финалния 

тест и време за неговото решаване. 

 

ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИЯТА 

Част от изследванията и резултатите по дисертационния 

труд са публикувани в седем доклада, един от които е изнесен на 

международна научна конференция. 

 

II. КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

Увод 

В увода е представена актуалността на разглеждания 

проблем като е обоснована необходимостта от провеждане на 

научните изследвания, формулирани са основните насоки на 

работа и е направена кратка характеристика на структурата и 

съдържанието на отделните глави. 

 

ПЪРВА ГЛАВА Същност на дистанционното обучение. 

Видове модели. 

В първа глава е направен обзор на теоретичните постановки 

за дистанционно обучение. Разгледана е същността на 

електронното обучение, неговите основни типове, видовете 

системи за ДО и техните основни компоненти. Извършено е 

изследване на съществуващи модели и стандарти за електронно 

обучение. Посочени са специфичните характеристики на 

обучението на морски командни кадри. 

1.1. Същност на дистанционното обучение 

В този раздел, базирайки се дидактически особености на 

видовете обучение и използвайки  модела на Бешерер и Фогел, е 



разгледана  класификацията на типове електронно обучение. 

Представени са няколко дефиниции за ДО. 

Системите за дистанционно обучение (СДО) представляват 

съвкупност от организационни, телекомуникационни, 

педагогически и научни ресурси, използвани в създаването и 

практическото осъществяване на образователни програми с 

използването на дистанционната технология на обучение.  

Посочени са основните компоненти на архитектурата на 

дистанционното обучение: 

В зависимост от обектите, които управляват, системите за 

дистанционно обучение се разделят на няколко типа: 

 Learning Management System (LMS) - софтуерна платформа за 

автоматизирано управление на учебния процес. 

 Content Management Systems (CMS) - софтуерна платформа за 

съхранение и управление на голямо количество учебно 

съдържание. Чрез нея се улеснява процеса на  неговото 

планиране, тестиране, утвърждаване и публикуване. 

 Learning Content Management System (LCMS) - среда, която 

съчетава възможностите на горните два типа системи. 

1.1.2. Основни модули в СДО 

Разгледани са основните компоненти на СДО: Инструменти 

за създаване на учебно съдържание (authoring tools) и системите 

за обмен на информация между участниците в учебния процес. 

1.2. Видове модели използвани в електронното 

обучение 

Разгледани са различните класификации за типовете 

моделите: веществени и символически; словесно-описателни и 

математически; аналитически и имитационни; структурни и 

функционални; теоретични и формални. 

В дисертационния труд като основен параметър за 

класификация на моделите на електронното обучение се използва 

характера на разглежданите параметри на системите. В 

зависимост от него моделите се класифицират като: 

концептуални; логически и архитектурни. 



1.2.2. Изследване на съществуващи модели и стандарти 

за електронно обучение 

Разгледани са 9 концептуални и 2 архитектурни модела за 

електронно обучение.  Обща характеристика за всички модели се 

явява, че всеки един от тях е разработен от определена учебна или 

бизнес организация, като отчита специфичните за нея 

характеристики на обучението. 

1.2.2.1. Концептуални модели за електронно обучение 

1.2.2.1.1. Традиционен модел на обучение 

Традиционният модел на обучение представлява циклична 

неразклонена структура (спирала на обучение). Използва се в 

класическото образование базирано на модела на „класната стая“. 

Моделът е насочен към средностатистическия тип обучаеми и не 

позволява адаптирането на учебния курс към отделните 

особености на курсистите. Моделът не е гъвкав и не позволява 

динамично представяне на електронни ресурси. Връзките между 

обучаващ и обучаеми и между обучаемите основно е пряка - 

„лице в лице“. Моделът не се поддържа от съвременни социални 

мрежи и инструменти за комуникация. 

1.2.2.1.2. Модел на конструктивна обучаваща среда  

Моделът на конструктивна обучаваща среда акцентира 

върху дейността, която извършва обучаемия и е подходящ при 

разработване на проекти. Използва се програмата WebCT като 

система за управление. Комуникацията основно е асинхронна и 

се извършва чрез групови дискусии в системата и групова 

електрона поща.  

1.2.2.1.3. Модел на прогресивен въпрос 

Моделът на прогресивен въпрос се използва в Департамента 

по философия на Университета в Хелзинки. 

Прогресивният въпрос представлява евристична структура, 

която служи за структуриране и подпомагане на обучаемия при 

прогресивното изследване на даден казус и при изучаването на 

близки по характер знания и умения. Той се базира на идеята за 

разпределена експертиза на група от обучаеми. 

Основни характеристики на моделите на конструктивна 

обучаваща среда и на прогресивния въпрос са тяхната 



научноизследователска функция и колективният начин на 

обучение. И двата модела се използват в областта на 

хуманитарните науки. 

1.2.2.1.4. Interactive Instruction Influence Development 

(I3D) Model 

 

 

Фигура 1.1. - Interactive Instruction Influence Development 

(I3D) Model 

 

Моделът включва както проектиране на учебния процес, 

така и неговото управление. Основната отличие на I3D модела от 

останалите е, че процесите не са отделени на фази, а са активни в 

течение на целия проект. Всяка основна дейност променя своето 

ниво на влияние по време на целия процес. 

Проектът се разглежда като 4 отделни взаимносвързани 

потока, показани на фигура 1. В зависимост от особеностите на 

моделирания обект активността на всяка дейност може да бъде 

увеличена или намалена. Функционалността на модела се 



основава на гъвкавостта на текущите системи за разработка, която 

допуска модифициране в програмното обезпечение. 

Динамичният характер и адаптивността на I3D модела 

позволява промени в реално време на учебния процес. Тази 

особеност определя и приложението му в следните случаи: 

 системата за електронно обучение е в начален 

стадии на обучение и не са строго дефинирани нейната 

структура и съдържание; 

 тематиката на сферата на приложение на 

електронното обучение е динамична както във времевата 

област, така и като учебно съдържание. 

Недостатък на модела е необходимостта на 

висококвалифицирани експерти, които да оценяват текущото 

състояние на системата и да предлагат решение на възникналите 

проблеми за всеки етап от учебния процес. 

 1.2.2.1.5. E-Learning People–Process–Product (P3) model 

E-Learning People–Process–Product (P3) model е реализиран 

в George Washington University. Моделътима 3 основни елемента: 

хора (People); дейности (Process) и продукти (Product). Техните 

роли съвпадат с основните дейности в процеса на обучение: 

планиране, проектиране, производство, оценка, доставка, 

поддръжка и маркетинг. Някой от ролите на потребителите в 

модела могат да се препокрият, тъй като задачите са 

взаимосвързани и взаимозависими. 

1.2.2.1.6. The CSALT Networked Learning Model 

Моделът The CSALT Networked Learning Model се използва 

в Lancaster University. Педагогическата структура на модела, 

включва 4 нива: философия, педагогика на високо ниво, стратегия 

и тактика. Горните две нива са концептуални, а долните две-

процедурни. Моделът предлага разлика между задачите 

поставяни от преподавателите и дейността на обучаемите.  

1.2.2.1.7. Модел на виртуален университет 

Виртуалният университет представлява модел на една или 

няколко реални учебни организации във виртуалния свят. 

Неговата основна цел е взаимодействие на педагози, 



изследователи и технически експерти за създаване на гъвкава и 

адаптивна интелектуална среда за обучение. 

1.2.2.1.8. Модел VLEs Britain and Liber 

Моделът е създаден на базата на диалоговия модел Laurillard 

и модела на приложните системи Beer. Целта на проекта е да 

улесни използването на виртуални учебни среди (VLE). Намира 

приложение като инструмент за планиране управлението на 

различни нива в организацията на учебния процес. Диалоговия 

модел VLEs Britain and Liber се използва основно за 

управленчески задачи. 

1.2.2.1.9. RLO strategy модел 

Стратегията на RLO е част от E-Learning Solution 

Architecture на Cisco за обучение. Тя позволява Cisco да създава, 

предоставя и управлява всички видове учебна информация и 

тренировъчни курсове през средата на Internet. RLO strategy 

модел е използван в електронното обучение на една от най-

известните фирми за мрежово оборудване в света. Недостатък на 

модела е, че е създаден е по строгите изисквания на дадена бизнес 

организация. Архитектурата на създадените курсове е изградена 

на базата строга йерархия и не позволява динамичната им 

промяна. 

1.2.3. Архитектурен модел за електронно обучение 

Стандартът за технология на обучението IEEE P1484.1/D8, 

2001-04-06 представлява архитектурен модел за електронно 

обучение, с който се определя изискванията към архитектурата на 

системите за обучение (Learning Technology Systems Architecture 

– LTSA), за компютърно тестиране и за тренинг. Той дефинира 

процесите, хранилищата на информация и информационните 

потоци в LTSA. 

1.2.4. The Open Knowledge Initiative (OKI) модел 

Архитектурният модел The Open Knowledge Initiative (OKI) 

се базира на Service-Oriented Architecture (SOA), която от своя 

страна използва мрежовите услуги за интеграция.  

Моделът, определя 2 големи групи от услуги: образователни 

и общи. Особеност на модела е, че той акцентира върху 

административните компоненти, а не върху педагогическите 



аспекти. Той описва само главните компоненти на системата, без 

да ги декомпозира и да описва връзките между тях. 

1.3. Специфични характеристики на обучението на 

морски командни кадри 

От гледна точка на категориите обучаем, във ВВМУ 

„Н.Й.Вапцаров“ съществува хибридна система за обучение. Тя 

решава широк кръг от задачи, включвайки в единен учебен 

процес обучаеми в бакалавърска, магистърска и докторска 

степени и курсове за повишаване на квалификацията. 

Допълнително обучаемите са 2 типа -  за граждански флот и за 

МО и МВР. 

При създаване на модел на електронно обучение на морски 

командни и изпълнителски кадри, могат да бъдат посочени 

следните особености: 

 обучението трябва да отговаря на задължителни 

международни стандарти и конвенции, както на граждански, 

така и на военни организации; 

 основната част от изучаваните дисциплини имат чисто 

практическа насоченост. Необходими са големи по размери и 

брой мултимедийни учебни материали. Част от занятията 

трябва задължително да бъдат извършвани върху материална 

част; 

 наличие на компютърно-базирани симулатори и тренажорни 

комплекси; 

 ниски параметри на комуникационните канали между 

обучаващ и обучаеми, ако последните се намират се на кораб 

в морето или в пристанище извън България; 

 използване на скъпи софтуерни продукти за симулация. 

Специалностите, които са насочени към мениджмънт на 

корабоплаването притежават специфични особености, които се 

различават от тези на морски командни кадри: 

 преобладаващата част от изучаваните дисциплини имат 

теоретичен характер; 

 обучението не изисква специални компютърно-базирани 

симулатори и тренажорни комплекси; 



 практическите занятия основно са насочени към работа със 

софтуерни продукти и документооборот; 

 поставя се акцент към комуникативните възможности и 

работа в екип; 

 голяма част от обучаемите се намират на сушата, което води 

до предпоставка за достъп до високоскоростен обмен на 

данни. 

Обучаемите за системите на МО и МВР допълнително 

изучават военни дисциплини, свързани с въоръжение, 

организация и тактика на подразделенията и частите от БА, МВР 

и NATO. Изпълнявайки регламентиращите документи и 

изисквания за защита на информацията, тези дисциплини не 

могат да бъдат изучавани дистанционно, използвайки ресурсите 

на  Internet, и не могат да бъдат включени в обща СДО. 

1.4. Изводи 
Анализирайки съществуващите концептуални модели за 

електронно обучение и изброените специфични характеристики 

са направени следните изводи: 

1. Невъзможно е използването на СДО като основна форма на 

обучение на морски командни кадри. Тя само може да я 

допълни; 

2. Невъзможно е използването на СДО за обучение по 

дисциплини имащи ограничение по отношение защита на 

информацията; 

3. СДО може да бъде използвана като основна форма за 

обучение на специалности по мениджмънт на морската 

индустрия, при повишаване квалификацията на специалисти с 

висше образование,  при обучение за придобиване на 

образователна и научна степен "доктор” и за обучение на 

студенти със специални образователни потребности; 

4. Наличието на електронен регистър в СДО може да се използва 

както за контрол дейността на обучаемите, така и на 

академичния и административен състав; 

5. Компютърно базираният контрол на знанието и достъпа до 

базите данни с резултати ще доведе до намаляване на 

корупционните практики; 



6. Включването на СДО към единна система за електронна 

управление на учебната организация ще допринесе до 

повишаване качеството на работа, намаляване разходите и 

ресурсите за документооборот; 

7. Моделите на конструктивна обучаваща среда и на 

прогресивния въпрос не са подходящи за натрупване на 

начални знания и умения. Те могат да бъдат използвани в 

магистърски програми на специалности в направление на 

мениджмънт на корабоплаването; 

8. Научноизследователска функция на модела на конструктивна 

обучаваща среда определя и приложението му при обучение 

за придобиване на образователна и научна степен "доктор”. 

Липсата на общи теоретични постановки и сравнително 

малкия натрупан опит в работа с електронно-базирани учебни 

курсове в морското образование определят целесъобразността 

входните параметри на системата за e-learning да не бъдат строго 

дефинирани. Следователно и самият процес на тяхната 

разработка притежава динамичен характер. По тази причина в 

дисертационния труд е използван модела Interactive Instruction 

Influence Development, тъй като той позволява отчитането на 

динамичността на входните параметри.  

 

ВТОРА ГЛАВА Адаптивни системи за електронно 

обучение 

Във втора глава е разгледана същността на адаптивните 

системи за електронно обучение. Представени са видовете 

моделиране, формализиране и математически модели на 

отделните компоненти на процеса на адаптивно учене – 

потребител, предметна област, учебно съдържание, контрол на 

знанието. Разгледан е математическия модел за оценка качеството 

на обучение. 

2.1. Адаптивни системи за електронно обучение 

Повишаване на ефикасността на електронното обучение 

може да бъде постигната при използване на адаптивни системи. 

Адаптивните системи за e-learning представляват системи, които 

отчитат индивидуалните характеристики на обучаемите и 



тяхното състояние на знание и използват неговия модел за 

адаптация на учебната среда към неговите нужди и цели.  

Адаптивността може да бъде определена като целенасочена 

приспособимост, самоорганизираност или хомеостазис 

(техническа, информационна, биологична) в изменяеми 

неконтролируеми условия на функциониране на динамични, 

термодинамични, информационни и други системи. Адаптивното 

управление се счита за управление в условия на непълна 

информация (априорна, текуща) за моделите на обекта и 

отчитащо въздействието на външната среда към системата.  

Моделирането на адаптацията на системата може да се 

извърши по различни критерии: моделиране на потребителя, 

моделиране на учебното съдържание, моделиране на процеса на 

обучение и моделиране на контрола на знанието. 

Формализация на обектите на адаптация може да бъде 

направена по техни ключови характеристики. В зависимост от 

характеристиките на обектите могат да бъдат разделени на два 

основни типа: отстраняващи и селектиращи характеристики.  

2.2. Моделиране на потребителя 

За разлика от модела на „класната стая“, при адаптивната 

система за учене фокусът се измества от преподавателя върху 

обучаемия. Неговите цели и възможности за учене са главен 

критерий при създаване на учебния курс и промените в процеса 

на учене. Адаптивността според потребителския профил следи 

промените в характеристиките на неговия модел. 

При адаптивните системи взаимовръзките между обучаем и 

обучаващата система са динамични, двупосочни и 

взаимозависими. Част от входящите за системата данни са пряка 

функция от характеристиките на обучаемия, а процесите в него – 

функция на процеса на учене.  

2.3. Моделиране на учебното съдържание  

В съответния параграф от дисертационния труд са 

разгледани моделите за предоставяне на учебно съдържание: 

модел-вектор,  дървовиден модел, Overlay Knowledge Model и 

модел с тегловни коефициенти. 

2.4. Моделиране на контрола на знанието 



В съответния параграф от дисертационния труд са 

разгледани моделите за оценяване при контрол на знанието: 

скаларен, структурен, с наслагване и модел на грешката. 

2.5. Формализиране на системата за обучение 

За да се постигне контрол върху отделните компоненти на 

адаптивната система, трябва да бъде извършена тяхната 

формализация, като всеки елемент трябва да бъде декомпозиран, 

класифициран, да му бъдат зададени критерии за анализ 

(количествен или способ за измерване чрез аналитична 

процедура). 

2.6. Формализация на учебно съдържание 

Създаване на учебното съдържание е пряко зависимо от 

целите на обучението. Системата от цели отразява съвкупността 

от знания и умения, които трябва да получи обучаемия в края на 

учебния курс. 

Адаптивните системи притежават разклонена, 

неравномерна структура. Тя съдържа точно определена 

поредност („път на учене“) от учебно съдържание и се описва чрез 

концептуална мрежа. Последователността (P) представлява 

ориентиран граф P(X,R), където върховете X представляват 

отделните термини и понятия. Множеството R е набор от 

отношения между тях: 

(2.1) R={Rрв,Rчц,Rа}, 

където Rрв е отношение „род-вид“, Rчц – отношение част - 

цяло, а Rа – асоциативни отношения. 

При формализиране на изучаваната система от понятия, тя 

може да бъде описана като абстрактна система 

(2.2) 𝑍 =< 𝑇, 𝑀, 𝐼 >, 

където T и M– теория и модел на предметната област, I 

интерпретация на T в M. 

Под теория T се разбира формална система 

(2.3) 𝑇 =< 𝐿, 𝐴, 𝜋 >, 

където L – език на теорията; 𝐴 =  𝐴𝐿 ∪ 𝐴𝜑 - аксиоми на 

теорията, AL - логически аксиоми, Aφ - фактографически аксиоми; 

π - правила за извеждане на формули в теорията. 

Под модел на теорията T се разбира система 



(2.4) 𝑀 =< 𝑆, 𝐹, 𝑃 >, 

където S – непразно множество от обекти; F - множество n–

местни функции, съответстващи на функционални елементи fn от 

F ; P - множество n – местни отношения, съответстващи на 

предикатните символи pn от T. 

Формализирането на учебното съдържание може да бъде 

описано като вектор: 

(2.5) 𝑃(𝑘) =  [𝑃1(𝑘), 𝑃2(𝑘), … , 𝑃𝑖(𝑘), … , 𝑃𝑗(𝑘)], 

където Pj(k) е вероятност за правилно изпълнение на 

операция от j тип, изчисляема с използването на байесов подход 

към резултатите от решението на учебната задача на k-тата стъпка 

на обучение; 𝑦𝑗(𝑦𝑗 ∈ 𝑌, 𝑗 = 1, 𝐽̅̅ ̅̅ ) – използван набор от операции, 

които определят свойствата на задачите. 

Изборът на релативен учебен материал се обезпечава от 

установяване на връзките между операции и концепции. Те се 

явяват отношение 

(2.6) 𝐸 ⊆ 𝑌 ∗ 𝑋, 

където Y – множество операции, X – множество концепции.  

На всяка k-та стъпка в обучението нивото на усвояване на 

обучаемия на всяка концепция, използвана в операция yj,, не може 

да бъде под нивото на усвояване на тази операция за същата 

стъпка. Следователно 

(2.7) 𝜛𝑡(𝑘) ≥ 𝑃𝑗(𝑘), 

където 𝜛𝑡(𝑘) е оценка на нивото на усвояване на концепция  

xt. 

Интегрираната оценка на нивото на усвояване на 𝜛𝑡(𝑘) 

концепция xt по резултатите на изпълнение на учебната задача, на 

k-тата стъпка от обучението може да бъде изчислена като: 

(2.8)         𝜛𝑡(𝑘) =
∑ 𝑒𝑗𝑡 ∗ 𝑃𝑗(𝑘)𝑗

𝛼𝑡
 

Аналогично на връзките между операции и концепции се 

задават и връзките между учебните материали и концепциите, 

които се описват в тях. Те се явяват отношение 

(2.9) 𝐹 ⊆ 𝑆 ∗ 𝑋, 



където S – множество учебните материали, X – множество 

концепции.  

Това отношение се задава чрез матрица ‖𝑓𝑔𝑡‖, редовете на 

която съответстват на операциите s1, s2, …, sg, …, sG, а колоните – 

концепциите x1, x2, …, xt,…, xT..  

2.7. Описание на модела на предметна област 

Всеки проблем или задача може да бъде описан с помощта 

на знакова система. Тълкуването значението на дадена дума като 

елемент на семиотична система може да се представи като схема 

на знакова ситуация 

(2.11)  𝑍 =< 𝑁, 𝑆𝑙, 𝑆𝑖, 𝑀, ∑ > 

където N – име на обекта, Sl - външно описание на обекта, Si 

- вътрешно описание на обекта, M - модел на обекта, ∑- 

съвкупност от връзки между вътрешни и външни отношения на 

знаковата ситуация. 

В системата всеки елемент е свързан с поне един друг 

елемент. Мрежовата връзка между всички елементи може да се 

представи чрез матрица на свързаността 

𝐶 = |

0 𝑐12 𝑐13 … 𝑐1𝑀

𝑐21 0 𝑐23 … 𝑐2𝑀

… … … … …
𝑐𝑀1 𝑐𝑀2 𝑐𝑀3 … 0

| 

където M – число на елементите в системата; cij - функция 

на връзката (𝑐𝑖𝑗 = 1(𝑖 = 1, �̂�; 𝑗 = 1, �̂�)), ако между елементите i, 

j съществува такава, или cij=0 ако отсъства; i=j, cij =0 ако елемента 

не е свързан сам със себе си. 

Системата за обучение може да се преобразува в матрица от 

следния вид:  

𝐶1 =

Пр
ОУ
Об

МОУ
ИМ

|

|

Пр ОУ Об МОУ ИМ
0 1 1 1 1
1 0 0 0 0
1 0 0 1 0
1 0 1 0 1
1 0 0 1 0

|

|
 

където Пр – преподавател; ОУ – обект на учене; Об – 

обучаем; МОУ – модел на обекта за учене; ИМ – имитационен 



модел на познавателната дейност на обучаемия. Под обект за 

учене се приемат не само физически обекти, а и такива 

представени със знакови системи 

2.8. Формализация на процеса на обучение 

Под цел на обучението се разбира описание на състоянието 

на знания, умения и други характеристики на обучаемия, които 

трябва да бъдат достигнати в процеса на неговата работа в 

система за ДО. Отсъствието на точни знания за 

психофизиологическите характеристики на конкретните 

обучаеми внася и неопределеност в реалното описание. 

Разкриването на състава и структурата на целите за 

обучение се извършва чрез декомпозиция, в резултат на която се 

получава дърво на цели. Мрежата от понятия може да описана 

чрез системата: 

(2.14) C=<M,R>, 

където M =  MП  ∪ МД,  МП – множество цели – понятия, МД 

- множество цели – действия; 𝑅 = {𝑅рв, 𝑅чц, 𝑅од, 𝑅др}, Rрв 

отношения „род - вид“, Rчц - отношения „част - цяло“, Rод - 

отношения „обект - действие“, Rдр- отношение „действие - 

резултат“. 

Степента на трудност на задачите T(k) се определя като 

процент от грешки, очаквани при изпълнението на задачите: 

(2.15)      𝑇(𝑘) =
𝑀(𝑘)

𝑆(𝑘)
, 

където M(k) е математическото очакване на броя грешки 

при изпълнението на задачата 

(2.16)   𝑀(𝑘) = ∑[1 − 𝑃𝑗(𝑘)] ∗ 𝐿𝑗(𝑘) =

𝐽

𝑗=1

∑ 𝑔𝑗(𝑘) ∗ 𝐿𝑗(𝑘)

𝐽

𝑗=1

 

където gj(k) е вероятността за неправилно изпълнение на 

действие uj на  k-тата стъпка. 

По време на обучението, на всяка стъпка трябва да се 

изпълнява стабилизация на субективната степен на трудност: 

(2.17)  |Т𝑜𝑝𝑡 − 𝑇(𝑘)| ≤ ∆𝑇, 



където Topt е оптималното ниво на трудност, ΔT – размера 

на интервала. Най-често задачата се избира да е със средна 

трудност - Topt = 0,5. 

2.9. Показатели за качеството на обучение 

Качеството на обучение се определя от съвкупността от 

свойства, които е получил обучаемия в процеса на курса, като 

водещо значение имат придобитите нови знания, умения и 

навици. 

При статистическия подход за контрол на знанието 

оценката на качеството на получените знания се определя от 

вероятността от получаването на m правилни отговора на 

случайна извадка n въпроси от  максималния брой N. Ако се 

приеме хипотезата, че обучаемия може да отговори на M въпроси 

от N , то вероятността се определя от: 

(2.18)      𝑃(𝑛, 𝑚) =
𝐶𝑀

𝑚𝐶𝑁−𝑀
𝑛−𝑚

𝐶𝑁
𝑛 , 

където 𝐶𝑀
𝑚 е числото на съчетания на M от m. 

Качеството на навиците се оценява по скоростта и точността 

на изпълнение на изискваните операции. 

(2.19)       𝐶 =
𝑛

∑ 𝜏𝑖
𝑛
𝑖=1

 

където τi е времето за изпълнение на дадена операция в i-тия 

опит, а n – количеството опити. 

За удобство при оценка на владения на операции може да се 

използва средното време за изпълнение 

(2.20)     𝜏ср = ∑
𝜏𝑖

𝑛
𝑖

 

Дисперсията на величината τ се определя чрез: 

(2.21)      𝑠𝜏
2 = ∑

(𝜏𝑖 − 𝜏)2

(𝑛 − 1)
, 𝑛 > 1

𝑛

𝑖=1

 

При 𝑛 ≫ 1 , изразът (
𝑛

𝑛−1
) може да бъде пренебрегнат. В 

резултат средната квадратична грешка на величината τ ще бъде 

(2.23)       𝜖 =
𝑠

√𝑛
 



Качеството на процеса на обучение може да се оцени по 

скоростта на намаляване на средното време за изпълнение на 

операциите и по скоростта на нарастване на процента правилно 

решени задачи. 

При използване на специализирани тестове възниква 

задачата за определяне на тяхната валидност (пригодност) и 

надеждност (устойчивост на резултатите). 

Валидността на финалните тестове представлява тяхната 

пригодност за измерване качеството на знания и умения. Тя се 

определя с коефициента на корелация: 

(2.26)         𝑟𝑋𝑌 =
∑ (𝑥𝑖 − 𝑚𝑥)(𝑦𝑖 − 𝑚𝑦)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖 − 𝑚𝑥)2 ∑ (𝑥𝑖 − 𝑚𝑦)2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

, 

където mx, my са средноаритметичните показатели от теста 

и експертните оценки; n – числото на обучаемите; xi – числото 

верни отговори на i-тия обучаем; yi – оценката на i-тия обучаем. 

Коефициентът на корелация rXY е математическото очакване 

на произведенията на нормираните отношения на случайните 

величини X и Y. Изменя се в пределите от – 1 до + 1. В зависимост 

от значението на rXY степента на връзка може да има следните 

нива: 

0< | rXY | ≤ 0,5 – слаба, много малка валидност; 

0,5 ≤ | rXY | ≤ 0,7 – средна, малка валидност; 

0,7 ≤ | rXY | ≤ 1 – силна, голяма валидност. 

Нивата на валидност се определят от критерии, поставени 

от съответното учебно заведение и преподавател. 

За определяне надеждността на теста се сравняват 

отговорите на четните и на нечетните въпроси и се изчислява 

коефициента на тяхната рангова корелация. Надеждността на 

целия тест се оценява по формулата на Спирман-Браун: 

(2.27)       𝐻 =
2𝑟𝑋𝑋

1 + 𝑟𝑋𝑋
, 

където коефициентът на рангова корелация на Спирман е 

(2.28)       𝑟𝑥𝑥 = 1 − 6 ∑
(𝑥𝑖

′ − 𝑥𝑖
′′)2

𝑛3 − 𝑛

𝑛

𝑖=1

 



Надеждността на теста при H>0,8 се счита за достатъчна. 

2.10. Формализация профила на обучаемия 

Целта на обучаемия в адаптивна система има постоянно 

изменящ се характер. В идеален вариант тя се променя в рамките 

на една работна сесия, а не само при преминаване от сесия в сесия.   

За да бъде една адаптивна система за обучение пълноценна 

в изследваните характеристики на субектите трябва да се включат 

и допълнителни компоненти: индивидуалните характеристики и 

контекста на работа на обучаемия. 

Индивидуалните характеристики представляват съвкупност 

от функции, които го определят като физическо лице. Това са език 

за учене, личностни черти, когнитивни стилове, когнитивни 

фактори, стилове за учене. Те са статични към процеса на 

обучение. 

2.11. Адаптация на процеса на обучение 

От математическа гледна точка автоматизираното 

управление на обучаемите може да се разглежда като задача за 

дискретно управление на многостъпков процес със зададени 

крайни състояния sk и набор от допустими действия D, при които 

действие di𝑖 ∈ D, реализирано на i-та стъпка, превежда обучаемия 

от състояние si в състояние si+1. Следователно задачата на 

системата за управление на обучението се състои в избора на 

оптимална последователност от състояния 𝑠∗̅ =< 𝑠0, 𝑠1
∗, 𝑠2

∗, … > и 

𝑑∗̅̅ ̅ =< 𝑑0, 𝑑1
∗, 𝑑2

∗ , … > действия, които да доведат до минимум  

времето за обучение T и до максимум показателя за неговото 

качество H 

При нормиран подход за организация на учебния курс 

(строго определени критерии за достигане целите на обучението 

и ограничено време за учене) задачата за повишаване на 

ефективността се свежда до търсене на система с минимална 

стойност: 

(2.32)      ∑ 𝐶𝑖

𝑖

(𝑧𝑖
0, 𝑇𝑖) → 𝑚𝑖𝑛 

(2.33)      𝑧𝑖(𝑧𝑖
0, 𝑇𝑖) ≥ 𝑧𝐻; 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ 

(2.34)       𝑇𝑖 ≤ 𝑇𝐷, 



където Ci – обобщената цена на обучението на i-тия 

обучаем; zi, zi
o, zH – текущите, началните и необходимите знания 

на i-тия обучаем, Ti, TD  - използваното и допустимо време за 

обучение; n - числото на обучаемите. 

2.13. Изводи 

Анализирайки съществуващите концептуални модели за 

адаптивно обучение и изброените специфични характеристики 

могат да бъдат направени следните изводи: 

1. До момента в сферата на морското образование в България, 

адаптивна система не е използвана. Във връзка с това, при 

извършване на начални експерименти може да се използват 

опростени модели, близки до съществуващите модели на 

обучение. Също така да се въведат ограничение за броя на 

изследваните характеристики на обектите да бъдат ограничен 

брой. При резултати от експеримента, които удовлетворяват 

критериите във ВВМУ за електронно обучение, може да се 

пристъпи към създаване на пълноценна адаптивна система; 

2. Поради ограниченията по време и обхват наложени върху 

курса, при който се извършва експеримента, за оценяване на 

знанието е използван скаларния модел; 

3. При моделиране знанието на обучаемия в дисертационния 

труд е използван Overlay Knowledge Model. Както той, така и 

скаларния модел припокриват съществуващия модел на 

обучението; 

4. За критичен параметър може да бъде определен коефициентът 

на корелация rXY със стойност 0,6 (средна валидност). 

 

ТРЕТА ГЛАВА Създаване на експериментален модел на 

адаптивна система за електронно обучение на морски кадри 
В трета глава е разгледан създаденият модел за адаптивна 

система. Базирайки се на моделът на Felder-Silverman са 

предложение две хипотези, които да бъдат използвани при 

контруирането на модела. Разгледани са ограниченията при които 

се извършва експеримента. Показани са структурата, диаграмите 

на класовете и на дейностите на създадения модел. 



3.1. Създаване на експериментален модел на адаптивна 

система за електронно обучение на морски кадри 
Предложения модел позволява универсалното му 

приложение в СДО, с и без адаптация. При наличие на разлика 

между моделите на обучаеми и на техните цели се създава „път 

на учене“, който да генерира извадки с учебни ресурси за всеки 

обучаем отделно. В частност, при близки характеристики 

отделните студенти, те да бъдат групирани в общи профили. В 

следствие ще бъде опростена адаптационната задача, ще бъде 

минимизиран броя на използваните учебни ресурси, задания и 

тестове. Ако разликата в моделите на обучаемите клони към нула 

и може да бъде пренебрегната, предложената архитектура 

позволява създаването на един единствен модел, който да се 

наложи за всички по време на изучаването на курса. 

Създаденият метамодел на адаптивна система за нуждите на 

обучението във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ се базира на динамичния 

модел Interactive Instruction Influence Development. При него 

контролът на знанието се извършва съгласно Overlay Knowledge 

Model. 

Като основа на изследването е използван моделът на Felder-

Silverman. Според него стиловете за учене на обучаемите се 

разделят на:сетивен, интуитивен, визуален, вербален, активен, 

рефлекторен, последователен и глобален. 

Като изходни характеристики на модела се разглеждат 

видовете учебно съдържание, което обучаемите използват в 

процеса на учене и постигнатите резултати по време на контрола 

на знанието – успех и времетраене на изпита. 

3.2. Ограничения при провеждане на експеримента 

За да се намали влиянието на странични фактори върху 

изследваната област при провеждане на експеримента са 

наложени следните ограничения: 

 начинът на обучение и контрол на знанието, лекционен 

материал и упражнения трябва да бъде еднакъв за всички 

изследвани обучаеми. Това налага включването на групи 

студенти, обучавани само от един преподавател; 



 използване на ограничен обем учебно съдържание - учебни 

пособия, упражнения, тестове, което не позволява създаването 

на голяма база от данни; 

 ограничен брой субекти включени в изследването; 

 динамичен характер на учебното съдържание, който не 

позволява експеримента да се извърши за период по-голям от 

една учебна година. 

Ограниченият брой обучаеми и учебни материали в 

изследването не позволява да се създадат групи, които да се 

характеризират от всички стилове на модела Felder-Silverman. 

За провеждането на експеримента се приемат две хипотези. 

Първата е, че разделянето на обучаемите според входящото им 

ниво на знание, може да замени това по техните характеристики. 

Втората хипотеза е, че в замяна на отделни учебни курсове 

за всеки един обучаем, могат да бъдат формирани 2 отделни 

курса.  В тях могат да бъдат обединени моделите на обучаемите, 

диференцирани съгласно първата хипотеза. Единственият 

критерии за разделяне се явява ниво на подготовката на 

обучаемия от подобни предишни курсове. 

За провеждането на експеримента курсът е разделен на два 

потока - basic и advanced. Критерият, по който се разделят 

обучаемите е постигнатия успех в предходните модули на 

дисциплината или от входящ тест. За експеримента се приема 

критическият параметър да бъде коефициентът на корелация rXY 

на валидността на входния тест, със стойност 0,6 (средна 

валидност). 

Условно се приема, че тези от basic ниво изпитват 

затруднения при изучаването на дисциплината пълен обем. За тях 

курсът им осигурява учебни материали и упражнения, чрез които 

те трябва да ги усвоят на базово ниво. Обучаемите от advanced 

нивото в допълнение получават по-сложни задачи за изпълнение, 

които ги стимулират те сами да се развиват. 

За всеки поток се формира собствен „път на учене“, със 

строго фиксирана последователност от учебни ресурси и занятия. 

Content обектите представляват съкратено съдържанието на 

курса. Лекционният материал може да се състои от: текстови 



документи във формат pdf, doc, html; мултимедия: видеофайлове, 

презентации, flash-анимация; online помощ: връзки към сайтове в 

Internet. 

 
Фигура 3.2. - Структура на метамодел на адаптивен модул 

За контролната група по време на експеримента курсът е 

стандартен. Не включва в себе си задължителни връзки между 



отделните ресурси – лекция-лекция, лекция-задание. Обучаемите 

сами избират какво учебно съдържание да разглежда или какви 

задачи да изпълнява без да спазва определена последователност. 

Структурата на метамодела на адаптивния модул е показан на 

фигура 3.2. 

3.3. Диаграма на класовете 

Създаденият метамодел се базира на динамичния характер 

и адаптивността на I3D модела. Постоянното изменение на 

изучавания приложен софтуер налага структурата на курса да не 

бъде тясно обвързана с учебното съдържание. Диаграмата на 

класовете е показана на фигура 3.3. 

Курсът акцентира върху индивидуалната самостоятелна 

подготовка на отделния обучаем. В създадения метамодел 

основните модули са практическите занятия, заданията за 

самостоятелна работа и контрола на знанието във вид на тест или 

задание. 

Задължителни модули за всеки курс са входящият и 

изходящия тест или изпитно задание. За да се стимулира 

самостоятелна подготовка, преди започване на практическо 

занятие, всяко упражнение започва с бърз тест (Quiz), от 3 до 5 

въпроса. Той трябва задължително бъде преминат на 100 %, за да 

може студентът да прочете задачите от упражнението. 

В зависимост от нивото на обучаемия за всеки урок от 

общата база данни с учебни материали се формира пакет от 

учебно съдържание. За да се активира самостоятелност и 

умението да търси сам нужната му информация, лекционния 

материал не е задължителен за преглед и няма поставени връзки 

между него и практическото задание, което осигурява. 

В адаптационния курс обучаемите имат достъп до едни и 

същи учебни материали. Практическите заданията за изпълнения 

са подобни, но при тези за advanced ниво има допълнителни по-

сложни задачи за изпълнение. За част от тях няма информация в 

лекционния материал и обучаемите са принудени сами да търсят 

решение на поставената задача. 

Курсовете в техническите дисциплини акцентират върху 

индивидуалното обучение. В следствие на това 



комуникационните модули на СДО заемат второстепенна 

важност в общия модел. 

 

Фигура 3.3. - Диаграма на класовете 

Отвореният характер на модела позволява по време на курса 

добавяне, премахване или изменяне на отделните модули. 

Връзките между отделните класове в метамодела са публични и с 

кратност 0... и могат да бъдат преглеждани неограничен брой 

пъти. Единствено ограничение се поставя при тестовете и 

изпитните задания, където те са защитени (protect) и ограничени 

по кратност. За да се осигури автономното ползване от отделните 



преподаватели, тяхната кратност се задава от персонално. 

Връзката между минитестовете и последващите ги упражнения е 

задължителна и еднократна, от типа 1...1. 

3.4. Диаграма на дейностите 

Диаграмата на дейностите в експерименталния курс на 

адаптационната система е показана на фигура 3.4. Действията на 

обучаемите и в двата потока са идентични. Всички студенти след 

правилно влизане в системата имат достъп до курсовете. За 

обучаемите от advanced ниво, допълнително е предоставна 

възможност, при тяхно желание след входящия тест, без да 

преминават през отделните теми на курса да бъдат изпитани.  

Гъвкавата структура на модела позволява при курсове с 

голяма продължителност или такива, който са могат да се 

разделят на няколко отделни взаимосвързани модула, да се 

включи допълнителен контролен тест. След неговото решаване 

обучаемите се преразпределят в потоците в зависимост от нивото 

на усвоямост на учебния материал. 

Моделът предлага и трети вариант. Ако обучаемият 

представи документ от международна обучаваща организация 

или сертификационен център за предминал успешно курс за 

обучение, който припокрива изучаваната дисциплина, той няма 

да я преминава. 

3.5. Създаване на експериментален модел 

Дистанционното обучение на морски кадри се 

характеризира с ниски параметри на комуникационните канали 

между LMS и обучаем. Следователно основния лекционен 

материал може да бъде предоставен във вид на файл (pdf, ppt, doc, 

flash), с ограничение в големината до 10 MB.  

Учебното съдържание се предоставя в няколко варианта. 

Всеки един от тях е насочена към определен стил на учене:  

 лекции във формат PDF - интуитивни, вербални, глобални 

студенти; 

 лекции във формат PPT – чувствителни, визуални, 

последователни студенти; 

 Flash анимации – чувствителни, визуални студенти; 

 онлайн помощ – интуитивни, вербални студенти. 



 

 
Фигура 3.4. - Диаграма на дейностите 



Контролът на знанието в дадения курс се извършва чрез 

тестове - текущи и финални. Те задължително се провеждат в 

района на учебното заведение и под контрола на  преподавател. 

Поради липса на налична софтуерна система контрол на 

плагиатсвото, оценка на извършените упражнения и задания за 

самостоятелна работа не е включена при анализа на резултатите 

от експеримента. Оценката на знанията се базира само резултата 

от финалния тест. 

Въпросите могат да бъдат задавани текстово или да бъдат 

онагледявани с изображение. Начинът на задаване на въпроса 

може да бъде: описание – описват дадено действие; твърдение – 

избира се дадено твърдение; ситуациони – описват създадена 

реална ситуация. Технологично отговорите са разделени на 4 типа 

: с множество отговори – избор от няколко описани действия; 

кратък отговор – изписване на точен текстов или числов отговор; 

връзки – свързване между 2 твърдения и вярно / невярно. 

Отговорите могат да представляват: избор на път – предварително 

изписан път за извършване на дадено действие; твърдение – избор 

между твърдения и свободен отговор.  

Начинът на задаване на въпросите и техните отговори и 

техните комбинации са насочени към всички стилове на ученe. 

За да не се усложни анализа на получените резултати, при 

създаването на теста не е поставян отделен числов коефициент на 

всеки въпрос, а всички са с оценка 1. При варианта с множество 

отговори отделните отговори получават еднакъв процент точки 

спрямо 1. Сложността на въпросите варира от най-лесния текстов 

с отговор „вярно-невярно“ до най-сложния – точен свободен 

отговор на ситуационен въпрос. За да се премахне 

неопределеността при анализ на резултатите, тестовете за всички 

обучаеми са еднакви. Включването на ситуационни въпроси и на 

такива с отворен отговор, както и поставянето на наказателни 

точки при типа множество отговори, намалява вероятността за 

машинално решаване на теста. 

3.6. Обобщение 

1. Предложени са следните хипотези: 



 разделянето на обучаемите според входящото им ниво на 

знание, може да замени това по техните характеристики; 

 създаването на отделни учебни курсове за всеки един обучаем, 

могат да бъдат формирани 2 отделни курса, обединяващи 

моделите на обучаемите, диференцирани съгласно първата 

хипотеза; 

2. Като основа на изследването е използван моделът на Felder-

Silverman; 

3. Базирайки се на двете предложени хипотези моделът на 

обучаемите на Felder-Silverman може преобразуван в два 

потока: basic и advanced; 

4. Въведени са ограничения при провеждане на експеримента; 

5. Създаден е експериментален модел на адаптивна система за 

електронно обучение на морски кадри. 

 

ЧЕТВЪРА ГЛАВА Методика за изследване и анализ на 

експерименталните резултати 

4.1 Дефиниране на софтуерна платформа за 

експерименталния модел 

Към момента на започването работата по дисертационния 

труд във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ не се използва една единствена 

СДО. Отделни преподаватели използват различни компоненти на 

няколко различни софтуерни платформи за СДО за решаването на 

конкретни задачи в процеса на обучението. С тази цел 

първоначално е извършен анализ за възможностите за използване 

на дистанционната форма на обучение на морски кадри във 

ВВМУ. 

При извършване на сравнителния анализ са използвани 

методите “Оценка с контролни таблици” и “Метод на 

качествените тегла и сумиране”. Метода на качествените тегла и 

сумиране (Qualitative Weight and Sum-QWS) не се базира на 

цифрова линейна скала. Теглата на отделните критерии се 

дефинират със символи: “E” – крайно необходим, “*” - много 

ценен, “#” ценен, “+” - твърде малко ценен и “0” – нула. 

При провеждане на анализа критериите и техните тегла са 

определени с експертна оценка на хабилитираните лица от 



ВВМУ. За улесняване при определяне на крайните резултати 

критериите за оценка са групирани в 3 направления: 

администриране на системата, комуникационни инструменти и 

учебни обекти. Въведени са три критерия за необходимост (E): 

безплатен софтуер, интерфейс на български език и SCORM  

съвместимост. 

Изследвани са 8 СДО - Moodle 1.6.5, Claroline 1.7, ILIAS 

3.7.3, Dokeos 1.8, OLAT 5.0.2, Atutor 1.5.3, e-Learning Shell и IBM 

Lotus. При извършване на анализ чрез “Оценка с контролни 

таблици” се получиха следния брой положителни критерии за 

системите за e-learning: IBM Lotus-22; Moodle-20, Dokeos и 

Atutor-19; ILIAS-15; Claroline и OLAT-14; e-Learning Shell-10. 

Обобщените резултати са показани в таблици 4.1 и 4.2: 

Таблица 4.1 и 4.2. - Обобщените резултати чрез Метода 

на качествените тегла и сумиране 

без отстраняване на оценки, 

които не удовлетворяват 

критерия за необходимост 

с отстраняване на оценки, 

които не удовлетворяват 

критерия за необходимост 

 * # +  * # + 

Moodle 4 9 5 Moodle 4 9 5 

Claroline 3 3 6 Claroline 3 3 6 

ILIAS 3 8 3 Dokeos 4 2 11 

Dokeos 4 2 11 Atutor 4 8 5 

OLAT 2 0 11     

e-Learning Shell 1 5 3     

Atutor 4 8 5     

IBM Lotus 5 9 7     

Най-висока оценка сред Open Source продуктите получава 

СДО Moodle и тя е избрана да бъде използвана като софтуерна 

платформа при създаване на електронно обучение във ВВМУ.  

4.2  Описание на програмно осигуряване за 

експерименталния курс 
Изследването е извършено в среда на СДО Moodle 1.9, с 

добавен плъгин за адаптивен модул - ilms 1.0025. Адресът на 

уебсайта на СДО е <students.isa.naval-acad.bg>. Електронният 



курс е използван в обучението по дисциплината “Информатика”, 

модул “Системи за обработка на таблици”. В проведения 

експеримент участват общо 87 обучаеми от ВВМУ 

„Н.Й.Вапцаров“, първи курс. Експерименталната група се състои 

от 17 курсанти, разделена на два потока: advanced и basic. 

Контролната група включва 70 студенти специалност „Корабни 

машини и механизми“. Критичния критерий за разделяне на 

обучаемите в експерименталната група е постигнатия от тях 

успех през първия семестър в същата дисциплина. 

 

 
Софтуерът на адаптационния модул, показан на фигура 4.1, 

позволява да се формира „път на учене“ за обучаемите. Те 

получават информация какви са връзките между отделните 

учебни ресурси: задължителни или пожелателни. За всеки ресурс 



се създава схема на знакова ситуация, която включва: име, 

описание и съвкупност от връзки между него и вътрешни и 

външни ресурси. 

Обучаемите от контролната група използват стандартен 

курс в СДО Moodle. Те имат достъп до всички учебни ресурси, с 

които разполагат и студентите от ЕГ, но не им е зададен „път на 

учене“ и не са дефинирани задължителни връзки между 

отделните обекти. Финалния тест и въпросите от анкетата за 

всички обучаеми в изследването са еднакви. 

4.3 Методика за изследване 

Поради ограничения брой субекти, които са включени в 

изследването при извършване на статистическия анализ е 

използван метода Bootstrap. Той представлява разновидност на 

метода статистическия метод Монте Карло за симулация, но за 

разлика от него се прилага, когато данните за изследвания процес 

са нищожно малки. По същество Bootstrap допуска, че реалното 

множество от данни, разгледано като вероятностно 

разпределение на делта функции на измерените данни, често е 

най-добрия или единствения оценител на прилежащото 

вероятностно разпределение. 

При извършваните статистически изследвания се използват 

случайни Bootstrap и аналитични ANOVA таблици тестове, и 

аналитични ANOVA непредвидени тестове. Bootstrap тестовете 

са за еднакви пропорции; дву и едноопашкови аналитични 

хипергеометрични тестове за еднакви пропорции. При 

последните теставе стойността на pvalue се получава чрез 

интегриране на хипергеометрично разпределение на функцията 

higecdf в MATLAB. При двуопашковите тестове се приема 

хипотезата, че вероятността за възникване на i – та дискретна в 

множество 1 е различна от тази при множество 2. При 

едноопашковите тестове алтернативната хипотеза зависи от 

изчислените честоти на възникване на i – та дискретна и в двете 

извадки. Ако извадка 1 има по-висока честота на възникване от 

извадка 2, вероятността за възникване на i – та дискретна ще бъде 

по-висока при множество 1 и обратното. В случай, че има 



равенство на честотата на възникване и при двете извадки 

едноопашкови тестове не се извършват. 

4.4 Анализ на експерименталните резултати 

4.4.1 Провеждане на изследване 

При провеждане на изследването са поставени следните 

задачи: 

 Задача 1: Да се потвърди хипотезата, че разделянето на 

обучаемите според техните начални знания, може да замени 

това по техните характеристики; 

 Задача 2: Да се определи повишава ли се усвоямостта на 

учебния материал при разделянето на обучаемите на 2 потока 

и в каква степен; 

 Задача 3: Да се определи кой тип обучаеми какви учебни 

материали използва; 

 Задача 4: Да се открие съществува ли зависимост между 

стилът на учене, типове въпроси, начина им на задаване и 

отговаряне и постигнатите резултати при контрол на 

знанието; 

 Задача 5: Чрез обратна връзка в края на курса реализирана с 

анкета, да се определи мнението на обучаемите за курса. 

Статистическата обработка на данните получени по време 

на курса е извършена в среда на Matlab, с приложение за Bootstrap 

тестове. Извършени са следните тестове: 

 За непрекъснати резултати :Tests for Equality of Distributions, 

Tests for Equality of Means, Tests for Equality of Medians, Tests 

for Equality of Variances, Tests for Equality of IQRs; 

 За дискретни резултати: Tests for Equality of the Discrete 

Distributions; Tests for Equality of the Percentage of Discrete in 

the Samples. 

Резултати от изследването са показани в приложението. 

4.4.2 Анализ на получените резултати  

Получените резултати са от 2 типа - дискретни и 

непрекъснати. Те се разделят на няколко модула, с различен 

измерваем показател: 

 непрекъснати 



 предоставен лекционен материал – брой тегления на 

съответния файл (неограничено); 

 типове въпроси и отговори – получени точки на теста за 

съответния въпрос (от 0 до 30 точки); 

 резултати от контрола на знанието - оценка от теста (от 0 до 

50 точки) и време за неговото решаване (от 0 до 90 min). 

 дискретни 

 обратна връзка във вид на анкета с обучаемите за тяхното 

мнение относно провеждания курс. 

 обратна връзка във вид на анкета от 10 въпроса с обучаемите 

за тяхното мнение относно провеждания курс. 

4.4.2.1  Предоставен лекционен материал 

Анализа на използвания лекционен материал е разделен на 

два етапа. При първия всяко учебно съдържание се разглежда 

отделно, а при втория се прави обобщение за всички учебни 

материали. 

При анализа на резултатите за изтеглените лекции във вид 

на pdf липсва статистически значима разлика в стойностите 

между есперименталната и контролна група. Стандартното 

оклонение и IQR са сравними, а pvalue е близко до 1. С малък 

превес са броя на изтеглянията от експерименталната група. 

При сравняване на резултатите между advanced и basic 

групите няма статистически значима разлика в характеристиките 

на позиция. И двете групи имат практически едкави средни 

стойности, като pdf лекциите са разглеждани малко по-повече 

пъти от студентите от basic групата. 

Резултатите при сравнението на изтеглянията на лекцията 

във вид на презентация са сравними с тези при pdf формат. Като 

тук и в двата анализа pvalue клони към 1 (0,9496 и 0,9853). Отново 

basic групата използва този тип лекции повече, в сравнение с 

advanced. 

При анализа на използването на учебно съдържание във вид 

на онлайн връзки, се наблюдават нулеви резултати в basic 

групата. При сравнение на ЕГ и КГ резултатите се доближават до 



тези от останалите лекционни материали. Pvalue клони към 1 

(0,9423). 

При анализа на използването на флаш-анимациите отново 

липсва статистическа значима разлика в стойностите, както 

между експерименталната и контролната група, така и в самата 

експериментална група. Но за разлика от останалите учебни 

съдържания, тук съществува по-голяма разлика в полза на 

експерименталната група (IQR е 15 срещу 13 и pvalue= 0,6112). 

Анализирайки посещенията на лекционния материал като 

цяло, могат да бъдат направени следните констатации. 

Експерименталната група, в сравнение с контролната, преглежда 

до 30 % повече предоставеното учебно съдържание. Средната 

стойност за изтегляне на файл, във низходящ ред: basic – advanced 

(ЕГ) – КГ.  

Наблюдава се и тенденцията, че обучаемите предпочитат 

мултимедийни учебни материали. И при трите групи най-

разглеждани са флаш анимациите, следвани от презентациите, 

текстовите документи  и накрая онлайн връзките. От всички 

типове лекционни материали най-разглеждани са флаш 

анимациите. Резултатите са еднотипни и при трите изследвани 

групи. При тях средната стойност и IQR са няколко пъти по-

големи от тези при останалите материали.  

За мултимедийните типове учебни материали (презентация, 

флаш анимация и online помощ) получените резултати подкрепят 

хипотезата, че разделянето на обучаемите според техните 

начални знания, може да замени това по техните характеристики. 

Единствено за лекциите във вид на pdf тази постановка не се 

потвърждава. 

4.4.2.2 Продължителност на изпитването  

При оценка на контрола на знанието се анализират две 

непрекъснати функции – време за решаване на теста в минути и 

получена оценка в точки (максимум 50). Резултатите от тестовете 

показва, че липсва статистически значима разлика в стойностите. 

Може да се посочи, че ескперименталната група в сравнение с 

контролната, решава теста за по-кратко време. Допълнително се 

отчита, че basic групата постига по-добре време, в сравнение със 



средната стойност на контролната група. Всички тестове показват 

статистическа значимост на характеристиките на дисперсия 

(pvalue≤0.0166). При експерименталната група стандартното 

оклонение е два пъти по-високо (28 минути срещу 14 минути), а 

IQR (интерквартилен обхват) е повече от три пъти по-висок: 59 

минути срещу 17 минути. При Bootstrap тестовете 

разпределението на експерименталната група е изместено 

надясно и е много по-широко. 

При сравняване на резултатите между advanced и basic 

групите няма статистически значима разлика в характеристиките 

на позиция. И двете групи имат практически равни средни 

стойности, като и advanced постигат малко по-добри резултати 

(средно 52 минути срещу 53 минути). Статистическата разлика в 

характеристиките на дисперсия, стандартното отклонение и IQR 

са значимо малки, с малък превес на advanced групата.  

Средната стойност за времетраене на теста е в 

последователността – advanced – basic (ЕГ) – КГ. 

4.4.2.3 Получена оценка на финалния тест  

При анализа на получените оценки всички тестове показват 

статистически значима разлика в характеристиките на позиция 

(pvalue 1.115e-9). Експерименталната група получава значително 

по-високи оценки (41 точки срещу 33 в контролната група, от 

общо 50), като отново резултатите basic групата са по-високи от 

средната стойност на контролната група. Всички тестове показват 

статистически значима разлика в характеристиките на дисперсия 

(pvalue≤0.0055). Практическото значение на разликите е в много 

по-малка промяна в експерименталната група (стандартно 

отклонение два пъти по-ниски, а IQR е около три пъти по-ниско). 

Всички тестове показват статистически значима разлика в 

разпределението (pvalue≤3.291e-5), където разпределението в 

експерименталната група е изместено надясно. 

Както и при анализа на времето за решаване на теста. при 

сравняване на оценките между advanced и basic групите няма 

статистически значима разлика в характеристиките на позиция. И 

двете групи имат практически еднакви средни стойности, като и 

advanced постигат малко по-добри резултати (средно 42 точки 



срещу 40). Статистическата разлика в характеристиките на 

дисперсия, стандартното отклонение и IQR са значимо малки, с 

малък превес отново на advanced групата.  

За разлика от другите изследвания тук се наблюдава най-

голямо отклонение между advanced групата и КГ. Средната 

оценка от теста е в последователността – advanced – basic – КГ. 

4.4.2.4 Анализ на оценките по начина на задаване и 

отговаряне на въпросите. 

• Според начина на задаване на въпроса 

Ако въпросът се зададен чрез текст съществува 

статистически значима разлика в характеристиките на позиция 

(pvalue 0,000231). Експерименталната група отговаря на повече 

въпроси, в сравнение с контролната (31,44 точки срещу 26,33). В 

самата експериментална група разликата е по-малка (32,04 точки 

срещу 30,77 и pvalue 0,7767). 

С улесняване на начина на задаване на въпроса във визуален 

вид статистическата разлика намалява. Получените резултати са - 

9,231 срещу 7,042 и pvalue - 0,1677 (експериментална – контролна 

група) и - 9,651 срещу 8,759 и pvalue - 0,7767 (advanced – basic 

група). И при двата типа начина на задаване на въпроса 

получените резултати от basic група са по-високи от тези на 

контролната. 

• Според типа на въпроса 
Според тип на въпроса най-малка разлика в получените 

резултати се получава при описателните въпроси. При тях липсва 

статистически значима разлика в характеристиките на позиция 

(pvalue 0,419 при ЕГ-КГ). При сутуационните въпроси тя расте 

(pvalue - 0,006524).  

Най-голяма статистическа разлика се получава при типовете 

“твърдение”. При тях средната стойност за ЕГ е 20,64 срещу 16,88 

при КГ и 0,0007644. Както и при предната група сравнителни 

анализи и при трите типа въпроси липсва статистическа разлика 

между advanced и basic група. И тук се наблюдава намаляване 

стойностите на показателите в реда advanced - basic – контролна 

група. 

• Според технологията на отговорите 



При анализа на технологията на отговорите се наблюдава 

подобна градация в получените оценки на двете групи-ЕГ и КГ. 

При най-лесните отговорите от типа “вярно-невярно” липсва 

статистически значима разлика (pvalue – 1 и средни стойности 

3,235 и 3,268). 

Следващите по трудност са от типа “връзки” и при тях се 

наблюдава подобен резултат (pvalue – 0,8901 и средни стойности 

2,937 и 2,817). 

С повишаване на сложността на въпроса при типа с 

множествен отговор се получава статистически значима разлика 

(pvalue – 0,004861). Най-трудните отговори тип “кратък отговор”, 

при които се изписва точно определен символен низ (числа, думи 

или формули), предоставят съществена разлика в резултатите 

(pvalue – 0,00107 и средни стойности 6,647 и 4,054).  

При анализа на резултатите на двете потоци  в 

експерименталната група се наблюдава отклонение от 

предишните резултати. При отговорите тип “с множество 

отговори” basic групата получава по-високи оценки, отколкото 

advanced (26,98 срещу 23,63 при pvalue – 0,1872). При останалите 

резултати липсва статистически значима разлика (pvalue клони 

към 0,99) и резултатите на напредналите студенти са по-високи 

от останалите. 

• Според типа на отговора 

Анализът на получените оценки при различните типовете 

отговори показва резултати близки до тези при анализа на 

технологията на отговорите. Липсва статистически значима 

разлика между показателите на ЕГ и КГ при най-лесния тип 

“избор на път” (pvalue – 0,4145 и средни стойности 16,26 и 13,88). 

При по-сложните типове въпроси - избор на твърдение и свободен 

отговор, тя е налице, като при последния е най-голяма (pvalue – 

0,0001924 и средни стойности 2,176 и 0,9643). 

При анализа на резултатите и за трите типа отговори между 

отделните потоци в експерименталната група се наблюдава 

резултат подобен от другите изследвания – липсва статистически 

значима разлика (pvalue: избор път- 0,9423; избор твърдение-



0,8184 свободен отговор-1). Advanced групата отговаря на повече 

въпроси правилно, в сравнение с basic.  

В резултат на анализа извършените изследвания могат да 

бъдат направени следните констатации: 

 ограничения брой субекти не позволява отделянето на 

нулевите резултати при анализа на получените данни; 

 с малки изключения за всички анализирани показатели, 

съществува намаляване стойностите на показателите в 

поредност advanced – basic – контролна група; 

 при повишаване трудността на задаване на въпроса 

(ситуационен) и начина на отговор (свободен, кратък отговор) 

обучаемите от ЕГ отговарят правилно на повече въпроси, в 

сравнение с тези от КГ. Статистическата разлика е съответно 

pvalue – 0,006524, 0,0001924 и 0,00107; 

 най-висока статистическа разлика между резултатите на ЕГ и 

КГ се получава при оценка на знанията – за времетраене pvalue 

– 0,0001054 и оценка - pvalue – 0,00003291; средна оценка - 

40,67 и 33,27. 

 обучаемите от advanced групата изтеглят за учене по-рядко 

основните учебни материали във вид на pdf и презентация, но 

постигат по-високи резултати на теста за по-кратко време в 

сравнение с всички останали. 

4.4.3 Анализ на проведената анкета 

Анкетата обучаемите за тяхното мнение относно 

провеждания курс е проведена след финалния тест и приключване 

на курса с цел да премахне опасението от страна на анкетираните, 

че тяхното мнение ще окаже влияние върху крайната им оценка 

от курса.  

При анализа на резултатите на въпроса за качество на 

лекционен материал и разбираемостта на учебните материали 

липсва статистическа значима разлика между мненията на 

есперименталната и контролна група(pvalue  съответно - 0,6812 и 

0,7394). Такава се наблюдава между advanced и basic групите 

(pvalue -0,07901), като при първите поставят отлична оценка - 

88,89%, а вторите - 50%. 



От всички зададени въпроси най-голямо разнообразие се 

получава при оценката на обучаемите на полезност на занятията 

и online обучението като цяло. Тук съществува статистически 

значима разлика характеристиките на позиция между ЕГ и КГ 

(pvalue - 0,07944), като студентите от последната имат по-високо  

мнение за курса. Разлика се получава и между advanced и basic 

потоците (pvalue - 0,09805). Обучаемите от advanced нивото 

оценяват придобитите знания на средно ниво, докато тези от basic 

ниво и от КГ дават близки положителни оценки. 

При оценката на начина на изпитване и разбираемостта на 

задачите отново съществува статистически значима разлика 

характеристиките на позиция както между ЕГ и КГ (pvalue - 

0,07646 и 0,09215), така и между advanced и basic групите (pvalue 

- 0,003207 и 0,001137). И тук се наблюдава намаляване 

стойностите на показателите в реда advanced - basic – контролна 

група, като първите дават най-висока оценка на начина на 

изпитване. 

При предложените промени в бъдещи електронни курсове 

advanced групата не се задоволява с изучавания учебен материал 

и се нуждае от изучаването и на други софтуерни продукти 

(77,78%). Статистически значимата разлика е както между ЕГ и 

КГ (pvalue - 0,2628), така и между advanced и basic (pvalue - 

0,1024). За разлика от останалите въпроси тук на намаляването 

стойностите на показателите е в реда advanced - контролна група 

– basic. 

Последният въпрос - дали се одобрява деленето на групи, е 

зададен само на обучаемите от експерименталната група. Отново 

съществува статистическа разлика (pvalue - 0,07901), като 

одобрението по-голямо от обучаемите от advanced нивото (88,89 

% срещу 50 %). 

4.5 Обобщение на получените резултати 

На базата на извършените статистически изследвания върху 

резултатите от проведения експеримент може да бъде посочено 

изпълнението на поставените задачи: 



 Задача 1: „Да се потвърди хипотезата, че разделянето на 

обучаемите според знанията, може да замени това по техните 

характеристики“: 

 разделянето на обучаемите на 2 потока не припокрива 

напълно всички аспекти на модела Felder-Silverman; 

 неизползването от студентите на вградените в системата за 

e-learning модули за комуникация не позволява да се 

изследват комуникационните аспекти на модела Felder-

Silverman; 

 Задача 2: „Да се определи повишава ли се усвоямостта на 

учебния материал при разделянето на обучаемите на 2 потока 

и в каква степен“ - разделянето на потоци в зависимост от 

успеха подобрява усвояването на учебното съдържание от 

отделните групи и повишава резултатите на изпитите. 

Допълнително може да се посочи, че въвеждането на „път за 

учене“ в електронния курс също води до повишаване на 

резултатността при финалните тестове. 

 Задача 3: „Да се определи кой тип обучаеми какви учебни 

материали използва“: ако се приеме, че задача 1 е изпълнена 

се получават резултати, показани в таблица 3. 
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 Задача 4: „Да се открие съществува ли зависимост между 

стилът на учене, типове въпроси, начина им на задаване и 

отговаряне и постигнатите резултати при контрол на 

знанието“ - използването на въпроси в тестовете, ориентирани 

към различните стилове на учене, увеличава крайната оценка 

при теста, следователно и повишава резултата от целия курс 

на обучение; 

 Задача 5: Резултатите от обратната връзка с обучаемите 

осъществена чрез анкета сочат, че те оценяват положително 

адаптивния курс и онлайн системата за обучение като цяло. С 

повишаване нивото на тяхната подготовка нараства и 

поставената от тях оценка на курса. 

След проведения експеримент може да се направят следните 

предложения за промяна в адаптивния модул при провеждане на 

следващи електронни курсове: 

1. Създаване на „път на учене“ за всички електронно-базирани 

дистанционни курсове, с разделянето на студентите на 

потоци, в зависимост от тяхната предварителна подготовка; 

2. Увеличаване броя на мултимедийните учебни материали с 

акцент върху флаш анимациите и предоставянето на 

изнасяните лекции във видеоформат; 

3. Включване на видеоуроци в учебни курсове свързани с 

учебната практиката на студентите – работа в реални условия 

на кораб, тренажори и др.; 

4. Промяна в начина на изложение на учебното съдържание в 

лекциите в електронен формат, удобен за четене както на PC, 

така и на мобилни устройства-таблети и смартфони; 

5. Фрагментиране на съществуващите учебници в електронен 

формат, от един на няколко файла, като всеки един от тях да 

представя учебно съдържание към отделна тема от изучавания 

курс; 

6. Увеличаване броя на онлайн връзките към допълнително 

учебно съдържание; 

7. В задачите за advanced групата да се включват примери 

близки до тяхната специалност; 



8. Увеличаване брой на практическите задания и включване на 

подготвителни тестове, които не са осигурени с учебни 

материали, с акцент върху самостоятелната подготовка на 

студентите;  

9. Включването на подготвителни тестове за изпитване в 

пакетен формат (SCORM, flash, pdf), който е удобен за 

изтегляне при ограничение на достъпа до Internet от страна на 

студентите (намиращи се на море или в пристанище извън 

България). 

В заключение може да се посочи, че използването на 

стилове за учене в адаптивни модели в електронното обучение 

увеличава възможностите на системата да обхване по-

пълноценно по-широк кръг обучаеми. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В хода на разработване на настоящия дистанционен труд 

бяха са постигнати следните резултати: 

1. Обобщени са теоретичните положения за същността на 

дистанционното обучение; 

2. Посочени са специфичните характеристики при електронното 

обучение на морски кадри за гражданския и военен флот; 

3. Анализирани са видове концептуални модели на 

дистанционно обучение и на адаптивни системи за електронно 

обучение; 

4. На базата на съществуващите модели за адаптивно обучение 

и специфичните изисквания към образованието на морски 

кадри е дефинирана хипотеза за разделяне на обучаемите на 2 

потока, според техния предварителен успех; 

5. Създаден е метамодел на курс за дистанционно обучение във 

ВВМУ; 

6. Създаден е модел на експериментален адаптивен курс в 

система за  дистанционно обучение във ВВМУ; 

7. Направен е анализ на дейността на обучаемите по време на 

експерименталния адаптивен курс – степента на използване на 

различни учебни материали, постигнат успех при финалния 

тест и време за неговото решаване; 



8. Използвайки направения анализ на дейността на обучаемите е 

потвърдена хипотезата за разделянето на студентите на 2 

потока; 

9. Проведена е анкета с обучаемите в края на курса. 

Анализирани са получените отговори са направени препоръки 

за промени в електронните курсове; 

10. Направени са предложения за промяна в провеждане на 

следващи електронно-базирани дистанционни курсове. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ И 

ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
1. Синтезиран е адаптивен модел за обучение на морски 

командни кадри; 

2. Създаден е метамодел на курс за дистанционно обучение във 

ВВМУ; 

3. Чрез анализ на получените статистически данни е доказано, 

че внедряването на адаптивни системи за обучение 

повишава степента на усвояване на учебния материал; 

4. Анализирана е зависимостта между стила на учене на 

обучаемия и начина на представяне на учебно съдържание, 

както и зависимостта между нивото на подготовка на 

обучаемия и стила на изпитване; 

5. Статистически е доказано, че използването на обратна 

връзка с обучаемите, дава възможност за последващо 

подобряване на електронната система за обучение. 

6. На базата на анализ на съществуващите СДО е избрана и 

внедрена системата Moodle като софтуерна платформа за 

електронно обучение във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, гр.Варна. 
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