
НАУКАТА ДИДАКТИКА 
 



ДИДАКТИКАТА КАТО НАУКА 

Наука – система от знания, получени от  

приложението на научни методи. 
 Свой обект, предмет; 

 Методи за изследване; 

 Тезаурус и конструкти; 

 Принципи, постулати и матапостулати; 

 Закономерности на явленията, които изследва; 

 Номинация на по-важни нерешени проблеми. 

 

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 



ДИДАКТИКАТА КАТО НАУКА 

Теория – система от обобщени изказвания за 
дадени страни от действителността в три 
смисъла: 
 Набор от съждения, които характеризират областите 

на изследване като обясняват и интерпретират факти 
и емпирични данни. Така се стига до извеждане на 
изводи и набор от термини и аксиоми, въз основа на 
които се извеждат теореми – основание за 
предсказване на нови явления; 

 Съвкупност от взаимосвързани принципи; 
 Набор от идеи и убеждения. 

 
 
 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 



ДИДАКТИКАТА КАТО НАУКА 

Обект на науката – това, към което 

тя смисловообразуващо и 

смисловоформиращо е насочена. 

Предмет на науката – страна, свойство или 

отношение в нейния обект, които се 

изследват с определена цел, в дадени 

условия и обстоятелства в контекста на 

обекта. 

 

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 



ДИДАКТИКАТА КАТО НАУКА 

Методология : 
Първи смисъл:  Наука за организацията и структурирането на   

научното познание и методите на научното познание, неговите 

принципи и свързаните с това фундаментални взаимоотношения 

между теория и метод, универсално твърдение и закон, детерминизъм 

и случайност и произтичащите от това  последствия за самото 

познание и за следващата от него практика. 

Втори смисъл: Наука за съвкупността от методите на научните  

изследвания и измервания за получаване на емпирични данни и  

тяхната обработка. 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 



ДИДАКТИКАТА КАТО НАУКА 

Методология  - равнища: 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 

Технологично  

Конкретнонаучно 

Общонаучно 

Философско 



Статут на училищната дидактика 

Училищната дидактика е наука, която (1) изследва и номинира, 
и конкретизира общите предписания на преднамерената 
организация и реализация  на обучението и образованието в 
условията (контекста) на средното училище, и то от позицията на 
(2) разбирането им като социокултурни и интерповеденчески 
наблюдаеми феномени (събития).  
Училищната дидактика е субдисциплина, субнаука (елемент) от 
системата на науките за образованието. 
• Интегративна наука; 
• На границата на социалните и хуманитарните науки и културната 
антропология; 
• Детерминистична наука; 
• Поведенческа наука; 
• Когнитивна наука; 
• Наука за духа; 
• Наука за културата и културните ценности; 
• Номотетична наука; 
• Формална наука; 

 
 

 



Система на науките за 
образованието 

Училищна дидактика 

Дидактика на висшето училище 

Професионална дидактика 

Андродидактика  

Производствена дидактика  



Науката ДИДАКТИКА 
 Обект на училищната дидактика са преднамерено 

организираните, целенасочени и целесъобразни специфични 
цялости от събития – училищното обучение и образование. 

 Предмет на училищната дидактика са общите 
закономерности, принципи, идеи и убеждения за: 

1. Учебните съдържания в СОУ и в профилираните гимназии. 

2. Създадените и развиващите се чрез различни форми и 
технологии комплекси действителни и потенциални, 
преднамерено организирани и целенасочени отношения, 
интерповедение, състояния и събития в образованието и 
обучението в контекста на училищната среда и организация.  

 

ЗАДАЧА: Направете обзор на други определения на обекта 

                     и предмета на дидактиката и обсъдете съдържанието                  

                     им. 



Подходи за изследване на 
обучението и образованието 
 Системен подход; 

 Структурен подход; 

 Функционален подход; 

 Структурно-функционален подход; 

 Синергетичен; 

 Антропологичен; 

 Феноменологичен; 

 Социокултурен; 

 Културно-исторически. 

 

 



СТРУКТУРА ФУНКЦИИ 

Предикативна дидактика познавателна 

Тезаурус на дидактиката онтологична 

Телеономична (целева) дидактика интерпретативна 

Субстанциална (целева) дидактика обяснителна 

Дидактика на събитията, състоянията и 
средата на обучението и възпитанието 

описателно-фактографска 

Номотетична дидактика систематизираща 

Проективна и технологична дидактика информираща 

Идеографска дидактика нормативна 

Оценъчна дидактика (доцимология) конструктивно -технологична 

прескриптивна (предписваща) 

оценъчно-критична 

аксиологична (на ценностната ориентация) 

социокултурна и хуманистична 

практикоприложна 

прогностична 

професионалноспециализираща 

евристична 



НАУКАТА ДИДАКТИКА 

Принципи  на училищната дидактика 

     Принцип – обща основна максима, фундаментално основание;  
общоприето правило, отправно ръководно положение. 

Научни принципи на дидактиката: 
 Принцип на развитието; 
 Принцип на обяснението; 
 Принцип на възхождането от идеиращата абстрактност към 

конкретната приложимост; 
 Принцип на непосредствената и косвената верификация; 
 Принцип на простотата; 
 Принцип на редукцията; 
 Принцип на релевантност; 
 Принцип на икономичност; 
 Принцип на джастификация; 
 Принцип на хабитуса. 



НАУКАТА ДИДАКТИКА 

Основни понятия 
  Образование – събитие или съвкупност от събития, чрез които човек 

от природно същество се създава и самосъзнава, групово битува и 
самобитува като знаещо и можещо културно, хуманно и 
социализирано същество. 

а) институционална или индивидуална онтологизация на свързани 
променливи за обогатяване на опита и културата на хората и 
отделния човек. 

б) постепенно преобразуване или приближаване до желани резултати в 
познанието, интелекта, способностите, практиката, социалните 
отношения, морала, емоциите и психомоториката; 

в) високо равнище на диференциация и организация на 
значителноизявено компетентно поведение в различни области. 

 Обучение – институционализирана, организирана форма и средство 
на образованието. 

ЗАДАЧА: Направете обзор на други определения на понятията  

                     образование и обучение  и обсъдете съдържанието им. 

 



НАУКАТА ДИДАКТИКА 
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 

 обучение 

образование 

образование обучение 

ОБУЧЕНИЕ 
 

Натурален продукт 
Създаващ опит 

Сума от причинности 
Култивиране 

Организирана форма 
Средство 

Инструмент 
Единство от дейности 

Приобщаване 
Условие и фактор 

Функция 
Събитие 
Външно 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Динамична структура 
Хабитус 

Притежание на ценности 
Въздигане към всеобщото 

Ставане в културно отношение 
Развитие 
Събитие 

Вътрешно 
 
 

 

 

към и за 



НАУКАТА ДИДАКТИКА 

Основни понятия 
 
 Учене - субектна страна на процеса на обучение; 

многостранно дефинирано от различните психологически 
направления. 

 Преподаване –субектна страна в обучението и 
образованието; събитие със сложен характер и множество 
дефиниции в зависимост от изповядваната философия. 

 Учебно съдържание – специална частнонаучна синтагма; 
качествено определено количество, с което е свързано 
наличното битие на обекта на обучение – знания, умения и 
компетенции. 

ЗАДАЧА: Направете обзор на други определения на понятията  
                     учене, преподаване и учебно съдържание  и обсъдете   

       съдържанието им. 
 
 



Отношение  
преподаване-учене-учебно съдържание 

Аспекти: 

 Интелектуално-познавателни; 

 Предметно-практически; 

 Субстанциално-съдържателни; 

 Културотворчески; 

 Социално-нравствени; 

 Емоционално-хуманистични; 

 Формообразуващи и формодопълващи; 

 Информационно-комуникативни; 



Предназначение значение и 
смисъл на науката Дидактика 
 Предназначение: служи преди всичко за 

научното осигуряване на определени аспекти 
на училищното обучение и образование в 
интеграция с училищното възпитание и 
социализиране. 

 Значение: изразява се обективно от 
функциите, които изпълнява и колко добре  
научно осигурява и обосновава училищното 
обучение и образование от позициите на своя 
предмет и постижения. 

 Смисъл: дава локалното разбиране на общите 
знакови и незнакови форми и средства на 
отношенията в обучението и образованието. 


