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Дисертационният труд съдържа концепция на 

изследването, три глави, изводи и заключения, списък на 
използвана литература и приложения. Обемът на труда е 200 
стр., от които 168 стр. основна част, 5 стр. използвана 
литература и приложения на 60 страници. Списъкът на 
използваната литература съдържа 95 източници. В основната 
част са включени 60 кръгови диаграми, 19 линейни диаграми и 
15 таблици. 

Списъкът на авторските публикации по темата на 
дисертационния труд се състои от 4 бр. публикации 

Материалите по защитата са на разположение в 
Педагогически факултет при Тракийски университет – Стара 
Загора, ул. „Армейска“ 9, стая 308. 
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RESUME 
 
Ensuring the systematic functioning of the integration process 

allows the creation of an integrated system for the development of 
the cognitive activity in preschool age and allows you to perceive the 
world around you in a holistic way without disrupting its nature. 

The analytical, sensorimotor and cognitive skills of the 
children are formed and improved in the pictorial activity. By 
stimulating the development of the fine motor skills and visual-motor 
coordination, we support the graphic skills necessary for the 
preparation for writing in the first grade. By controlling the 
movement of the hand when drawing with a pencil or a brush, the 
child will more easily cope with the writing of letters later. 

The proposed study is empirically focused on discovering the 
possibilities of a new approach, new methods, new content and 
organization of the educational process concerning the teaching of 
fine arts at preschool. 

Through fine arts and the integration of the educational areas of 
mathematics, Bulgarian language and literature and the world around 
us we are working on the intellectual readiness, which includes: 
differentiated perceptions, analytical thinking (ability to understand 
the signs and relationships between phenomena, the ability to 
reproduce by pattern), rational approach to reality, logical 
memorization, interest in knowledge, the process of obtaining them 
with extra effort, mastery of auditory speech and the ability to 
understand and apply symbols. 

That proves our hypothesis that by modifying the technology 
of art education, through applying decorative compositions in the 
course of art education in a preparatory group and by applying 
integrative approaches to learning helps to increase the cognitive 
competence of 6-7- year-old children. 
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ПЪРВА ГЛАВА:  
ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА 

1. Интегративен подход в образованието  

Едно от изискванията на предучилищната дидактика е 
съдържанието на образованието на децата да бъде малко по обхват, но 
богато. Това изискване ще бъде изпълнено, ако се формират 
когнитивните способности на децата от предучилищна възраст, което 
им позволява да обхванат множество аспекти на дадено явление, 
обогатявайки и развивайки едновременно цялата съвкупност от 
личния опит на детето. Фрагментарната информация от различни 
области на науката не се превръща в знание за детето, тъй като тя не 
се актуализира в живота му и съответно не се формира цялостен 
възглед за света като единна система, в която всичко е свързано. 

По този начин интегративният подход към педагогическия 
процес позволява в процеса на обучение да формира цялостна картина 
на света в предучилищна възраст и да създаде предпоставките за 
тяхното цялостно развитие. 

Необходимостта от прилагане на интегративен подход в 
предучилищното образование се крие в самата природа на мисленето, 
продиктувано от обективните закони на висшата нервна дейност, 
законите на психологията и физиологията. Използването на 
интеграция в предучилищното образование се обяснява преди всичко 
с биологичен феномен, който се характеризира с интензивно узряване 
на организма и формиране на психиката. Дете в предучилищна 
възраст за относително кратък период преминава през всички етапи на 
човешкото развитие. 

Интегративният процес има своя логическа и съдържателна 
основа. 

Интегративният подход третира главно структурирането на 
съдържанието на педагогическия процес. Чрез него се осигурява 
системност на знанията и опита, които се овладяват от подрастващите 
с оглед на тяхното цялостно и системно формиране като личности. 
Общите закони на единния свят стават фундамент на образователното 
съдържание, център за ориентация на всички частно-научни учебни 
дисциплини с цел да се получи обща, единна картина на света в 
съзнанието на учащите се, да се осъществи цялостно, многостранно 
развитие на личността (Николов,1985). 

Интегративната образователната програма за деца отговаря на 
такива изисквания като променливост, интегрируемост и включва 
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различни видове декоративно-приложни изкуства, включително 
поетапна система на нейното развитие и методи, съответстващи на 
дейността и поставените за разрешаване образователни, възпитателни 
и развиващи задачи.  

Още през ХVІІІ век Дени Дидро е разгледал процесите на 
сближаване на живописта и литературата, като е наблягал на 
нравствеността на сюжетите в картините и е посочил значението на 
изобразителното изкуство като своеобразно средство за въздействие 
на ума. „Страната, в която се изучава рисуване така, както се изучава 
четене и писане, ще надмине бързо всички по развитие на науката и 
изкуството.” 

В детската градина рисуването развива креативно-творческите 
способности и поставя начало на естетическо отношение към 
заобикалящата ги действителност. 

Това се подкрепя и от Dewey (1938), който защитава тезата зa 
съзнателена изборна форма, както и съдържание, за да се получат по-
добри резултати в преподаването. Рисуването може да бъде полезен 
инструмент, защото това е доста естествен подход за учене сред 
децата, който улеснява несъзнателното придобиване на знания. 

Развитието на изобразителните способности цели да се 
формират личностни качества. Чрез интеграционните връзки на 
изобразителните дейности във възпитателно-образователния процес в 
децата се изгражда оценъчно отношение към резултата от собствената 
художествена дейност и тази на другите деца. Създава се система от 
критерии и умения да изказват аргументирани естетически съждения, 
като се полагат основите на оценъчно отношение към околния свят и 
естетически вкус, а това води до стимулиране на тяхното 
интелектуално развитие. Осъществяването на интеграционните връзки 
в обучението между изобразителните дейности способства за развитие 
на естетически възприятия, естетически чувства, форми, естетическо 
отношение към действителността и дават стимул за творческото и 
личностно изграждане на детето още в предучилищна възраст. 

Според А.Яфальян(2011), бързото развитие на детето осигурява 
холографско (холистично) и субсензорно (свръхчувствително) 
възприятие на света, които са вродени. Холографското и 
субсензорното позволи на предучилищното дете да овладее света за 
кратко време, за 4-5 години да премине през етапите на човешкото 
развитие. Високата чувствителност, целостта на светоусещането дават 
възможност на детето най-пълно, обемно, бързо и точно да усвои 
човешкия опит. Осигуряването на системното функциониране на 
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процеса на интеграция ви позволява да създадете интегрална система 
за развитие на когнитивната дейност в предучилищна възраст и дава 
възможност да възприемате околния свят по цялостен начин, без да 
нарушавате неговата природа. 

При провеждане на интегрирана ситуация трябва да се 
съблюдават следните задачи: 

• да се определят задачите на развитието на децата за даден 
период в условията на личностно ориентиран модел на 
педагогическия процес; 

• да се определят областите, чиято интеграция е 
препоръчителна и ще допринесе за създаването на цялостна 
представа за обекта на изследване у детето; 

• анализиране и избиране от тези области на такова 
съдържание, чието интегриране е най-важно; 

• да се откроят в програмата за всяка посока подобни или 
общи теми; 

• обмисляне задачи за развитие; 
• използване разнообразни дейности, които могат да се 

интегрират помежду си. 
Важно условие за интеграция е търсенето на основа за 

обединение. Основата за интеграция на художествено-естетическия 
цикъл е образът, създаден от децата в различни видове художествени 
и творчески дейности с помощта на различни изразни средства. Както 
вече беше отбелязано, в предучилищната педагогика много водещи 
експерти в тази област са се справили с проблема за връзката между 
видовете детски дейности от позицията на интегриран подход. 

1.1. Интегративен подход в обучението на деца от 
предучилищна възраст 

Принципът на интегриране на съдържанието на 
предучилищното образование се разглежда като алтернатива на 
предметния принцип на изграждане на образователни програми. 
Много изследователи отбелязват значимостта и въздействието на 
изкуствата относно силата им за освобождаване на творчеството и 
въображението на децата (Greene, 1995; Goldberg, 1997; Eisner, 2002; 
Egan, 1997).Те са съгласни, че изкуствата са най-добрите помощници 
на тези учители, които полагат усилия да „пробият рамките на обичая 
и да докоснат съзнанието на онези, на които преподават” (Greene, 
1995). Други научни изследвания в сферата на образованието 
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определят изкуствата като естетическа врата към ежедневните 
преживявания на децата (Dewey, 1934), твърдейки, че „изкуството и 
естетиката могат да ни помогнат да възстановим пълния смислов 
потенциал на ежедневието, както за нашите ученици, така и за самите 
нас“ (Granger, 2006). Други автори твърдят, че изкуствата са 
символичните форми на чувство, когнитивните транзити на 
възприятието или доставчиците на емоционален катарзис (Langer, 
1953; Arnheim, 1969; Vygotsky, 1971).Има и преподаватели, които 
искат да подхождат към изкуствата като към трамплин за връзка с 
други теми, според различни тематични въпроси (Efland, 2002; Tarr, 
2008; Marshall, 2005). 

Това, което всички тези различни идеи и перспективи 
предполагат,е че изкуствата са един от най-естествените и определени 
пътища, по които децата могат да постигнат напредък в своето 
познаване и учене (Eisner, 2002; Pitman, 1998; Egan, 1997). Много 
педагози са съгласни с това, което Fowler(1996) заявява: „Изкуствата 
предоставят множество начини да изживеем, разберем и изразим света 
и връзката ни с него. Те са едно от основните хранилища на човешката 
мъдрост, възпитават въображението и развиват оригиналност.Те 
представляват значими начини за децата и учениците да разпознават, 
изразяват, общувати разбират човека”. 

В процеса на интегриране на знания и умения от различни 
области при обучението в предучилищна възраст е необходимо 
единство на научното познание. Това е предпоставка за изграждане на 
продуктивен познавателен процес. 

Синтезът на подходи за интегрирано обучение даде възможност 
да се характеризират неговото съдържание и структурни аспекти. 
Интегрираният подход е от ключово значение и отразява реализацията 
на идеите за взаимосвързаност във всеки от компонентите на 
педагогическия процес в съответствие с определени цели и задачи на 
образованието и развитието, което води до повишаване нивото на 
неговата цялост. Интегрираният подход към образованието в ранна 
детска възраст се състои от: 

• изпълнение като приоритетни цели и задачи на 
възпитанието и личностното развитие, основано на 
формирането на холистични представи за света около тях; 

• изпълнението не само на смислени, но и на формални цели и 
задачи на образованието и развитието; 

https://www.google.bg/search?hl=bg&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+B.+Fowler%22
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• засилване на връзките между компонентите на 
съдържанието на различни раздели на програмата (между 
видова интеграция) и в рамките на раздели (вътрешновидова 
интеграция); 

• взаимодействието на методи и техники на обучение 
(методическа интеграция); 

• синтез на видове детски занимания; 
• въвеждането на интегрирани форми за организиране на 

обучение: интегрирани класове, обучителни цикли, 
тематични дни и др., които имат сложна структура. 

Според холистичния подход “отделните елементи, които имат 
една и съща цел, са взаимно зависими” (Цанкова, 2011). 

При структуриране на учебното съдържание на основата на 
подхода е заложен принципът за комплексност. При него комплексно 
се представят знанията по отделни направления, т.е. „трябва да 
възприемат всяка година по малко информация от всички раздели“ 
(Георгиева, 2011). 

При обучението съблюдаваме използването и на следните 
принципи: 

За нагледност, научност, достъпност, системност и 
последователност, съзнателност и активност, индивидуален подход, 
практическо приложение на знанията. 

1.2. Декоративно-приложно изкуство 
Тенденции в развитието на обучението по декоративно-приложни 

изкуства в предучилищна възраст 
Декоративното изкуство е дял на пластичните изкуства. 

Терминът „декоративно” произхожда от латинската дума „decorare”, 
която означава украсявам.  

Характерна особеност на декоративно–приложните изкуства е 
връзката между потребителската функция и конструктивната 
характеристика на предмета. Една от най-важните специфични 
особености е неговата естетическа функция. Материалът и 
технологията на работа способстват за придаване черти на условност 
и декоративност. 

В своето историческо развитие декоративното изкуство има 
отделни периоди, в които играе важна роля при създаване на 
художествения образ. В други периоди се променя орнаментиката, 
която е в пряка връзка с появата на нови жанрове и промяна в 
стиловете. Когато говорим за декоративно изкуство, отражение 
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намират теми, свързани с икономически, индустриални и социални 
дейности на хората. Още при номадските племена наблюдаваме 
изображения на животни, върху които са концентрирани интересите и 
мислите на човека. При други народи в темата за декоративно 
творчество преобладава флората или символика, свързана с основните 
цикли от живота на природата. През следващите векове тематичната 
структура на декоративното изкуство става все по-сложна, в която е 
преплетено въздействието на основните интереси от ежедневните 
дейности на хората. 

Националните особености в художествената интерпретация, 
маниерът, стилът на конструиране на форми и естеството на 
изразителните техники и средства са запазени много по-здраво и в 
много отношения са оцелели и до днес. 

И за декоративно-приложните изкуства, подобно на почти 
всички останали, важат основните принципи за изграждане на 
композицията, а именно – за ритъм, за симетрия и асиметрия, за 
контраст. Ритмуването в приложните изкуства е свързано с 
повторението на различни или еднакви декоративни елементи през 
определени интервали. Тези интервали е възможно да не са еднакви – 
т.е. при тях също се прилага ритъмът. При асиметричното разполагане 
на елементите и мотивите се използва противоположното на 
симетричното (огледално) им построяване около една или няколко 
оси. Както симетрията, така и асиметрията имат своите закони за 
равновесие. При симетричната композиция равновесието се 
установява почти автоматично, като се регулира от второстепенните 
детайли. При асиметричната композиция равновесието се диктува от 
художествения усет на твореца. Тук уравновесяването се постига чрез 
противопоставяне не само на отделните елементи, но и на 
пространствата между тях, както и чрез съпоставянето на контрастни 
и хармонични петна и цветове.Контрастът в декоративно–приложните 
композиции се постига чрез няколко способа: противопоставяне на 
елементите по големина, форма, цвят или по светлосила (големи – 
малки; широки – тесни; дълги – къси; светли – тъмни; топли – студени 
и т.н.). 

Детското изобразително творчество притежава две основни 
характеристики – грамотност и изобразителност. Изобразителната 
грамотност е основният критерий, свързан със стремежа на децата 
сравнително обективно да възприемат и отразяват характерни 
особености на обекти и явления от действителността – конструкция, 
форма, части, големина, взаимно разположение, локален цвят и др. 
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Изразителността е свързана с отразяване на субективно отношение, 
отразяване на съдържанието, вътрешна същност на обектите и 
явленията в художествено-образна форма.В детското изобразително 
творчество изразителността се проявява в избора и съчетаването в 
хармонично единство на конкретни и индивидуални неповторими 
изразни средства, подчинени на определен замисъл. Постигането на 
хармонично изградени взаимовръзки между тези най-важни 
изобразителни категории, между изобразителната грамотност и 
художествена изразителност, е в зависимост от усвояване на достъпни 
за възрастта на децата изобразителни умения и техники на работа, от 
обема практически (на сетивна основа) знания за форми, цветове и 
изразни средства (пространство, композиция, начин на изграждане на 
формата, 

В теоретичната обосновка на декоративната композиция от 
съществено значение е орнаментът (от лат. ornamentum - украшение). 
Той е свързан с предмета, т.е. не може да съществува самостоятелно, а 
въздейства заедно с формата и функциите на художественото изделие. 
Той служи за изява, украса и акцент на произведението, където е 
положен. 

Орнаментът се дефинира като художествена композиция от 
ритмично подредени мотиви. (Енциклопедия на изобразителните 
изкуства в България, 1987), т.е. градежът му се осъществява от 
структурни форми в хармонична конфигурация. Тези форми са 
обособени в 4 основни групи и определят видовете мотиви: 

• геометрични 
• растителни 
• зооморфни 
• смесени 
Всички те са градивна част на декоративната композиция – 

декоративния елемент. От важно значение за изграждането на 
художествения образ в произведенията с приложен характер са 
отличителните черти на орнамента. Водещи са геометрично 
подредената схема, подчиненото изобразяване на фигурите спрямо 
ритмите, симетрията, контраста. 

В подготвителна възраст децата използват предварително 
подготвени листи с контурни изображения, служещи като основа за 
украсяване. Чрез декоративните елементи се създава орнамент. 
Използват се различни видове линии, геометрични форми – квадрат, 
триъгълник, кръг, правоъгълник, в различни цветове и се подреждат 
съобразно пространството, определено от формата на основата.  При 



10 

украсяване на образ се използват следните графично-декоративни 
елементи: точки, кръгчета, чертички, дъгички, които са еднакви или 
близки по форма с графичните елементи на отделните букви. С 
използването на линии – прави, наклонени, начупени, вълнообразни и 
др., децата усвояват умението съзнателно да запазват или да променят 
посоката на движение на ръката. Ритмичното им редуване спомага за 
придобиване на сръчност и  
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ВТОРА ГЛАВА: 
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

2.1. Организация и методика на изследването 

Методиката и организацията на предложеното педагогическо 
изследване са свързани с извършваните определени дейности и  
преминаване през специфичните за такъв вид изследвания етапи. Тези 
дейности са свързани с няколко относително самостоятелни, но 
логически свързани помежду си познавателни процедури:  

С цел систематичното и целенасочено получаване на 
информация за  педагогическите явления и процеси в хода на 
провеждане на научното педагогическо изследване за разработване на 
обоснован на интегративния подход на обучение модел за работа по 
изобразително изкуство, чрез прилагането на декоративни 
композиции в обучението за повишаване на познавателните, 
възпитателни и развиващи резултати на децата в предучилищна 
възраст се използва описание, обяснение и анализиране на резултатите 
чрез формулиране на правила, принципи, закони и закономерности. 

По съдържание предложеното изследване е с емпирична 
насоченост, отнасяща се към разкриване на възможностите на нов 
подход, нови методи, ново съдържание и организация на учебно-
възпитателния процес, касаещ обучението по изобразително изкуство 
в предучилищна възраст. 

Методологията на педагогическото изследване представлява 
стратегически подходи, теории и принципи, свързани с разработване 
на обоснован на интегративния подход на обучение модел за работа 
по изобразително изкуство, чрез прилагането на декоративни 
композиции в обучението за повишаване на познавателните, 
възпитателни и развиващи резултати на децата в предучилищна 
възраст. 

Методиката модифицира и адаптира тези принципи и е 
материализирана и практически реализирана методология.  

Последователността в реализацията на отделните части на 
концепцията на педагогическото изследване представлява 
процедурата, която е свързана с организацията на изследването и 
търси логиката на изява на процесите в конструкцията на 
педагогическия експеримент. Организацията на педагогическото 
изследване следва такова подреждане на елементите, на задачите и на 
мероприятията във времето на изпълнението, което води до успешно 
постигане целта на това изследване. 
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В процеса на изучаване процесите на обучение при прилагане на 
недисциплинарното обучение при създаването на декоративни 
композиции от деца в предучилищна възраст се натрупват знания, 
формират се умения и постепенно се достига до определена степен на 
усвояване на различен учебен материал, съобразно изискванията на 
учебните програми.  

Педагогическият експеримент е реализиран в няколко подетапа 
– констатиращ, основен и заключителен експеримент, в които 
изобразителните задачи с образователен и възпитателен характер са 
градирани по трудност за постигане на поставената изследователска 
цел.  

Емпиричните намерения на изследването имат приложен 
характер и са основа за реализиране на подхода в работата по 
рисуване, като поетапното му осъществяване може да бъде 
обогатявано и усъвършенствано. Моделът е достъпен за практическа 
работа и осигурява високо ниво на мисловна дейност и творческо 
пресъздаване, но е само един фрагмент от сложната мозайка на 
общуване чрез образи. Възможното по-нататъшно разширяване на 
модела е продиктувано от необходимостта да се използва гледната 
точка на семиотиката, която разглежда знаците и знаковите системи 
на визуалната комуникация в нейните основни три аспекта: 
прагматичен или функционален - разкрива взаимодействието между 
знаците и потребителя; семантичен - разкрива отношението на знака 
към обозначавания предмет; синтактичен - засяга структурните 
взаимоотношения на самите знаци. 

Основно място в творческия процес на децата имат 
особеностите на творческото въображение и мислене; свойствата на 
зрителната памет, които помагат за създаването и съхраняването на 
ярки образи; развитието на естетическите чувства, които се проявяват 
в емоционалното отношение към възприемането;волевите качества на 
личността, позволяващи претворяването на замисъла в 
действителност. 

Организирането на качествен образователен процес по 
изобразителни дейности в детската градина е една възможност да се 
осигури по-добра подготовка на децата за училище. Това налага добре 
планиран, организиран и целенасочен процес на работа, който да 
активизира творческите изяви на детето. Съществува опасност 
учителят да насочи усилията си само към даване на знания, усвояване 
на техники на рисуване или до изучаване на изобразителните похвати. 
В резултат децата създават в рисунките си изобразителни стереотипи, 
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без да влагат самостоятелно виждане. Образите и съдържанието се 
повтарят, липсва непосредственост и изразителност. От умението на 
учителя да преодолее тези затруднения и да съчетае образователните 
цели с индивидуалните възможности на детето зависят качеството и 
успехът от дейността.  

2.2. Цел и задачи на изследването 

ЦЕЛ на педагогическото изследване е да се разработи 
теоретично, методически и експериментално обоснован на 
интегративния подход на обучение модел за работа по изобразително 
изкуство, чрез прилагането на декоративни композиции в обучението 
за повишаване на познавателните, възпитални и развиващи резултати 
на децата в предучилищна възраст. 

Във връзка с това се поставиха следните ЗАДАЧИ: 
• Да се анализира изследователският проблем чрез 

обобщаване на подходящи за темата постановки в 
специализираната литература, както и чрез специфична 
педагого-есеистична рефлексия върху лични преживявания. 

• Създаване на експериментален обучаващ модел чрез подбор 
на подходящи литературни източници за осъществяване на 
изследването. 

• Да се формира изследователски инструментариум, чрез 
който да се съберат емпирико-изследователски данни 
относно ефективността и приложимостта на иновационния 
модел. 

• Апробиране на създадения обучаващ модел в 
педагогическата практика. 

На основата на педагогическия анализ на установените 
емпирико-изследователски данни да се моделира  педагогически 
инструмент при прилагането на декоративни композиции за 
повишаване на познавателната компетентност на 6-7-годишните деца. 

Формулиране на изводи и заключения на базата на извършената 
експериментална работа. 

2.3. Обект и предмет на изследването 

Обект на изследването е процесът на обучение на деца в 
предучилищна възраст в областта надекоративно-изобразителна 
дейност. 
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Предмет на изследването е създаването на декоративни 
композиции от 6-7-годишните деца при използване на интегративни 
подходи на обучение. 

2.4. Хипотеза и методи на изследването 

Изследователска хипотеза: 
Моделирането на технология на обучението по изобразително 

изкуство чрез прилагането на декоративни композиции в хода на 
обучение и използване на интегративни подходи ще повиши 
познавателната компетентност на 6-7-годишните деца. 

Предполагаме, че ако се разработи теоретично, методически и 
експериментално обоснован на интегративния подход на обучение 
модел за работа по изобразително изкуство, чрез прилагането на 
декоративни композиции в обучението, ще се повишат 
познавателните, възпитателни и развиващи резултати на децата в 
предучилищна възраст. 

1. Появата на предпоставките за идеята за интегрирано обучение 
се връща към произхода на педагогиката като наука и към този 
момент са създадени необходимите предпоставки за създаване на 
цялостна концепция за интегрирано образование за деца в 
предучилищна възраст: съществуват общи теоретични изследвания в 
областта на връзката между различни компоненти на образователното 
съдържание, различните видове детски дейности и опит. От значение 
е нивото на дидактическия синтез, чиято същност е създаването на 
нови форми на организация на обучението. 

2. Концептуалните основи на интегрираното обучение на децата 
в предучилищна възраст са: 

хуманистичната парадигма на образованието; 
водещата концептуална идея, че интегрираното обучение се 

основава на дидактически синтез, който е появата на нови форми на 
организация на обучението и включва най-ефективното използване на 
когнитивния и образователен потенциал в развитието на децата от 
предучилищна възраст. Основано е на единството на чувственото и 
рационалното, формирането на холистични представи за света около 
техните взаимоотношения и взаимозависимости; 

концепцията за интегрирано образование е основана на идеята, 
че укрепването на взаимовръзките на компонентите на педагогическия 
процес допринася за по-ефективно цялостно развитие и възпитание на 
личността на детето. 
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2.5. Критерии и показатели на емпиричното изследване 

Критерий 1 - Художествена дидактичност на продукта на 
детската изобразителна дейност 

Показател1 - Изграждане на декоративен елемент 
Степен на оценка: 
Незадоволителна – неясна форма, липсват детайли. 
Задоволителна – частично съответствие на формата и изобразен 

поне един детайл. 
Добра - съответствие с общата форма и два изобразени детайла. 
Много добра – съответствие на общата форма и три изобразени 

детайла. 
Отлична – съответствие с общата форма и повече от четири 

детайла. 
Показател 2 - Богатство на изразните средства 
Незадоволителна – липсват компонентите/изразните средства 

на декоративната композиция. 
Задоволителна – включен поне един компонент на 

декоративната композиция. 
Добра - наличие на два компонента на декоративната 

композиция - например ритъм и симетрия. 
Много добра – наличие на три компонента на декоративната 

композиция - например ритъм, баланс и симетрия. 
Отлична – наличие на четири компонента на декоративната 

композиция - например ритъм, баланс, контраст и симетрия. 
Показател 3 – Композиционна организираност 
Незадоволителна – липсва баланс в композицията (струпване на 

декоративни елементи в дадена област). 
Задоволителна – наличие на композиционен баланс в някои от 

областите. 
Добра - композицията е добре балансиране. 
Много добра – има съответствие между баланса на 

композиционните елементи и изразно-изразителните компоненти на 
декоративната композиция. 

Отлична – пълно съответствие между вида на композицията, 
баланса на композиционните елементи и изразно-изразителните 
компоненти на декоративната композиция.  

Критерий 2 - Проява на художествена изразителност.  
Показател 1 – Естетично въздействие на декоративната 

композиция 
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Незадоволителна – липсва композиционно и цветово единство. 
Задоволителна – слабо съответствие между композиционните 

елементи и цветовите предпочитания. 
Добра - съответствие на два логично-смислови елемента между 

декоративен елемент, композиция и цвят. 
Много добра – съответствие на три логично-смислови елемента 

между декоративен елемент, композиция и цвят 
Отлична – съответствие на четири логично-смислови елемента  

между декоративен елемент, композиция и цвят. 
Математико-статистически метод - намиране на част от 

цяло 
 

𝑃𝑃 =  
𝑥𝑥
𝑦𝑦

 ×  100 

където: 
Р е броят деца, оценени според  критериите и показателите в 

проценти. 
Х е броят деца, оценени по критериите и показателите. 
у  е общият брой на децата в групата, участвали в научното 

изследване. 
За постигането на един процес, който да съдържа качество на 

трайност, същевременно да може да се повтаря и проверява, важно 
условие представлява разграничаването на събраните данни от 
оценката и направения им анализ. 

 

2.6. Методически инструментариум на изследването 

Събирането на качествените данни се осъществява чрез 
следните методи:  

• практика на терен  
• наблюдение и включено наблюдение- експеримент, игрови 

подходи  
• изследване на конкретния случай  
• провеждане на анкети, интервюта и дискусия  
• Анализът и оценката на резултатите се определят 

отследните методи: 
• контент-анализ  
• сравнителен анализ  
• документален анализ  
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• философски методи (херменевтични и феноменологични 
методи)  

Поставената цел и основните задачи на настоящото изследване 
наложиха подбор на съответен методически инструментариум. В 
разработката бяха използвани следните основни методи: 

Наблюдение: 
Методът на наблюдение и включено наблюдение е необходим и 

планиран поради две причини. От една страна - той се поражда от 
естеството на дейността,а от друга страна от възможността на 
ръководителя за включване в работата. Освен това този метод намира 
приложение при провеждане на демонстриране, както и за директно 
натрупване на данни. Като изследователски метод наблюдението 
означава възприемане, регистриране и оценка на явления, процеси, 
събития, прояви и състояния, с цел те да се използват с конкретно 
предназначение. Научното наблюдение се отличава от обикновеното 
по това, че то се провежда с определени изследователски задачи, 
отговаря на изискванията за определена степен на обективност, 
надеждност и валидност. То следва конкретен план, резултатите от 
който се регистрират с помощта на предварително подготвени 
средства. Като метод наблюдението изисква провеждане и 
потвърждаване на определени научни хипотези със съответната 
теоретична обосновка. (Бижков, Краевски,1999) 

Субектът в този възрастов период възприема по-богата 
информация и много по-добре разбира нейното съдържание. Забелязва 
много по-съществени подробности, установява важни връзки между 
явленията, между външния вид на образите и вътрешното им 
състояние. Детето може по-обективно да изобрази това, което вижда, а 
също така и да създаде нови образи. При наблюдението усеща по-
добре настроението и се опитва да го изрази чрез рисунките си. 

В тази възраст децата трябва да изградят умение да се вглеждат 
в разположението на фигурите, да виждат ритъма в тяхното редуване 
и да забелязват характерното в съотношенията и пропорциите. 

В четвърта група учителя може да измени характера на анализа 
на наблюдението, като насочи детското внимание към емоционалното 
въздействие, което оказва моделът чрез цветовете, формата, ритъма на 
елементите и т. н., като се опира на минали преживявания и 
асоциации. От децата не се изисква точно представяне на предмета, а 
да пресъздадат някои от елементите му, като вложат собствен вкус и 
усет за композиция и цвят (Шейтанова, 1976). В тази възраст децата 
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могат да моделират, възприемайки формата само чрез зрението. Те 
вече са в състояние вярно да предават обема, характерните 
подробности и движенията на фигурите. Това изменя характера на 
наблюдението, децата се насочват чрез въпроси към детайлите, 
формата, пропорциите и движенията, които характеризират образите 
(Шейтанова , 1976). Декоративното рисуване отново бива според 
връзката на изследователя и обекта на изследване бива: 
непосредствено, опосредствано, открито и скрито наблюдение. По 
признака време бива: непрекъснато (системно) и епизодично 
наблюдение. Участието на изследователя при работата на терен се 
състои в дейност, свързана с активното събиране на качествени данни. 
Така се постига изграждането на една представа за равностойно 
поставяне между двете страни, което е от съществено значение и 
допринася за директно и непринудено изтегляне на информация. 
Работата на терен се определя като важен метод и при провеждане на 
изследването се залага изключително точно на него. Това се свързва с 
естествените условия при осъществяване на изследователските 
дейности, като се обръща внимание на нормалното поведение на 
участниците в изследването на всяка една ситуация.  

Методът на изследване на отделния случай има допирни точки с 
метода на включено наблюдение, при който на изследователя е 
предоставена възможността за събиране на качествени данни. Този 
метод касае изследването на отделно лице или конкретна ситуация, 
които не представляват общност.  

Интересен факт, уповаващ се на експериментални данни е, че 
думата има блокиращо влияние. Какво означава това? Чувайки 
думата, тя предизвиква у детето конкретни, известни вече графични 
образи и свързаните с тях графични изображения. Тези стереотипи, 
които шестват от една детска рисунка в друга, са истинско 
предизвикателство за педагога. На 6 години графичният образ-шаблон 
спира да удовлетворява детето и постепенно губи безусловната си 
ценност. Това е преходът от стереотипно рисуване на шаблон към 
рисуване с визуално съотнасяне между частите на предмета и 
графичното изображение. (Левин, 1984) 

Детето дели постъпките, действията, както и рисуваните образи 
на красиви и грозни. Въз основа на емоционално-психическото им 
въздействие детето определя с какъв цвят да ги изобрази. Любимите 
му цветове използва за добрите образи, а за лошите използва черен, 
сив, тъмносин, тъмнокафяв. Детето хиперболизира и качествата на 
отделните елементи на изображението. За да покаже човек, който 
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плаче, детето ще нарисува поток от сълзи. Друго изразно средство, 
което Мухина описва в книгата си „Изобразителната дейност на 
детето като форма за усвояване на социалния опит“,е създаването на 
орнаменти. Детето много често украсява с тях „красивото“, а 
„грозното“ – никога. (Мухина, 1985) 

2.7. Експериментален дидактически модел на изследването 

Експериментът представлява операционна дейност, при която 
определено явление или отношение по изследователски начин се 
проследява, изследва и проверява. Този изследователски метод се 
реализира при определени условия и с непрекъснато въздействие 
върху фиксирания обект. В процес на осъществяване на експеримента 
изследователят прилага целенасочено въздействие на изследваните 
лица. Експериментът в настоящия случай се свързва с търсенето и 
надграждането на образователните и педагогически функции на 
провежданото изследване.  Педагогическият експеримент има три 
основни белега, които определят неговата специфика: преднамерено 
внасяне в педагогическия процес на нови изменения съобразно 
задачите на изследване; организация на педагогическия процес, която 
позволява да се видят връзките между изучаваните явления, като се 
запазва  цялостният характер на процеса; задълбочен качествен анализ 
и възможно най-точно количествено измерване, доколкото въведените 
в педагогическия процес нови или видоизменени  компоненти 
позволяват това. (Станчева, 2011,В) 

В педагогическата теория се разглеждат следните 
разновидности на педагогическия експеримент:  

• Според целта и съдържанието - възпитателен и 
дидактически; 

• Според педагогическите условия - естествен и лабораторен; 
• Според спецификата на изследването, според неговите цели 

– констатиращ (изучаващ състоянието на педагогическото явление), 
преобразуващ (апробация на известна хипотеза) и контролен 
(обосноваване на получените резултати и изводи). /пак там, с. 19/. 

Констатиращият етап установява нивото на изобразителните 
възможности на децата. Получените данни имат констатиращ 
характер и служат за входно равнище и за съпоставяне различните 
етапи от научното изследване. 

Следва формиращ етап, чрез който под въздействието на 
изобразителната дейност, чрез прилагане на словесни стимули от 
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литературни източници, ще въздействаме на развитието на 
изобразителните способности на децата при илюстрирането на текст. 

Контролният етап е последният етап, в който отчитаме  
резултатите и изводите от формиращия етап, като съпоставяме 
резултатите от констатиращия и контролния етап. 

Контент-анализ (анализ на съдържанието) се използва най-вече 
от изследващия при анализиране и даване оценка на резултатите. 
Залагането на този метод в случая се дължи на характера на 
качественото изследване, който се свързва със зрителната 
информация. Това е метод, чрез който се осъществява целенасочено и 
задълбочено разсъждаване и намира приложение особено при 
създаване на теории и основаване на хипотези. Чрез него са възможни 
обобщения на изследователски данни и се характеризира с качеството 
си на висока ефективност при прилагането на различни педагогически 
дейности, а също така при извършването на основния и допълнителен 
качествен експеримент.  

В своята съвкупност сравнителният анализ има прилика с 
контент-анализа, но тук става дума за сравнения между отделни 
елементи. Участниците могат да се групират между тях на основата на 
определени разсъждения от теоретична гледна точка, възникнали в 
процес на изследователската дейност. Сравнението се извършва 
набазата на несъответстващи характеристики. Не е изключена 
възможността за появата на нови факти в хода му, като те също може 
да бъдат подложени за анализиране. Този метод се оказва приложим 
за проверка на вече съществуващи теории, както и при създаването на 
нови и изпробване на тяхната валидност. 

Методът за проучване на детско творчество е използван в 
качеството му на контент-анализ. Той дава възможност за сравнителен 
анализ, за изследване на индивидуални особености. Информацията, 
която се получава с този метод, служи за извеждане на някои 
закономерности в развитието на детето. (Станчева, 2011,С) 

Събирането на този материал изисква възрастова 
диференциация, последователност и периодичност, за да се направят 
изводи, чрез които се обогатява педагогическата наука.  

 Моделиране. Методът е използван като задължителен етап от 
експерименталната pабoта, защото същността му касае конкретната 
експериментална дейност. Чрез него се създаде модел на задачите-
прoвoкации или „игри на асоциации”, като една от възмoжнoстите за 
пpилагане на интеpактивния пoдхoд в обучението по рисуване в 
специалността. Самото създаване на експерименталните упражнения 
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по зададена група асоциативни задачи е процес на моделиране. 
Подготви се пoдхoдяща среда за моделиране на педагогическата 
ситуация спрямо  

поставените цели на научното изследване и се осигури 
възмoжнoст за ваpиативнoст при pеализиpането й. Мoделирането по 
вpеме на експеpименталната pабота дoпринесе за фoрмиpане на 
умения за pефлексия у децата вследствие на апpoбиране на 
хипoтезата. 

Метoд на експертните оценки. Метoдът се изпoлзва, за да се 
oцени качествoтo на създадените от децата твopби вследствие 
пpилагане на интегративния пoдхoд при създаването на декоративни 
композиции в oбучениетo по изобразително изкуство в подготвителна 
група на предучилищната възраст. Метoдът на експеpтните oценки се 
pеализира по зададени кpитеpии за оценяване. В качествoтo на 
експеpти участват специалисти, кoито се занимават с изобразително 
изкуство, педагози, преподаватели от Педагогическия факултет на 
Тракийския университет. 

Анкетните методи играят важна роля в изследователската 
работа. Тези методи улесняват дейността в по-малки групи и 
същевременно спомагат за синтезиране на информацията в по-малък 
обем. При тях няма голяма консумация на времето и съществуват 
единство и синхрон сред участниците. Методът на анкетиране в 
голяма степен се характеризира с удобство, защото разкрива 
самостоятелното мислене и разбиране към поставения проблем в 
емпиричния процес. Интервюто, както и анкетата представлява диалог 
между изследващия и изследваните, базиращ се предимно на въпроси 
и отговори, от които произтичат съответните изводи. В повечето 
случаи това води до положителни резултати в провеждането на 
качествените изследвания.  

Анализът на документи се разглежда в два варианта, а по-точно 
като метод при изследванията, свързани със социалните явления, но и 
като подход при качествените изследвания в методологията. В 
настоящото изследване е направен подбор на документи в 
сравнително голям обхват, като в прегледа си документацията 
включва рисунки, апликации, илюстрации, цитати от текстове, 
нормативни документи, поради което методът за анализ на документи 
се явява като базов във всички дейности на настоящето изследване. 
Анализирането на този обхватен диапазон от събран визуален 
материал, както вече по-горе стана ясно, представлява доказателство 
за творческите дейности на децата.  
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ТРЕТА ГЛАВА:  
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  

ОТ ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 
3.1. Анализ на резултатите от констатиращия етап на 
педагогическия експеримент 

Целта е да се определи входното ниво на 6-7-годишните деца по 
отношение степента на владеене на конструктивни изобразителни 
умения и нивото на възможности, възпроизвеждане на линии и форми 
при изграждането на декоративни композиции. 

За установяване равнището на изразителност на декоративните 
композиции и конструктивните изобразителни умения на 
изследваните деца в началото на проучването се провеждат 
дидактически упражнения и изобразителни ситуации. 

Резултатите, отчетени при изпълнението на Ситуация I на тема 
„Криви линии” (хоризонтали и вертикали), чиято основна цел е да се 
проследят изградените умения за кодиране и декодиране на 
изобразителни елементи и тяхното запаметяване, свързването на 
елементите в отворена декоративна композиция и формиране на 
умения за работа с графични материали. Развиване на репродуктивно 
и продуктивно мислене.  

 
Констатиращ етап 

Тема: „Криви линии“ 
(хоризонтали и вертикали) 
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1.Художествена 
дидактичност на 
продукта на 
детската 
изобразителна 
дейност 

Изграждане на 
декоративен елемент 10% 23% 27% 17% 23% 

Богатство на 
изразните средства 37% 33% 13% 10% 7% 

Композиционна 
организираност 13% 27% 30% 13% 17% 

2.Проява на 
художествена 
изразителност 

Естетично въздействие 
на декоративната 
композиция 

67% 20% 10% 3% 0% 
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Задължителните изисквания се отнасят до трансформиране на 
геометричните линии в изобразителни елементи за декоративна 
композиция. 

Избираеми изисквания: В рисунката могат да се включат 
допълнителни обекти, линии (композиционни елементи) според 
последващия в работата изобразителен замисъл на децата за създаване 
на декоративна композиция за украса на различни предложени 
модели. Децата сами избират цветовете и моделите. 

Процедура: Темата е свързана с добре познатата ни ситуация по 
рисуване, при която геометричните линии се дорисуват и 
трансформират в задължителни композиционни елементи, които са 
предпоставка за получаване на декоративни орнаменти и декоративна 
композиция като изобразителен резултат. На децата последователно 
се показват изображения на геометрични линии (криви, вълнообразни, 
начупени, съчетания от различни варианти на линиите).  

Те трябва да изобразят колкото се може повече варианти на 
линиите, които са им показани с цел генериране на идеи за 
различни предмети, притежаващи определена форма. 

Децата боравят със знаци, съставляващи различни знакови 
системи, и ги пре кодират на подсъзнателно ниво. При този случай се 
фиксират формалните отношения между знаците, при което те не се 
заместват съзнателно, т. е. едните първоначално не представляват 
другите. 

В приложените таблици и диаграми е представено процентно 
разпределение на резултатите, отчетени по определените критерии и 
показатели за оценка. Това, което прави впечатление, е високият 
процент на ниски оценки по критерия, касаещ художествената 
изразителност и естетичност. Задоволителните и незадоволителни 
оценки са близо 90%, което показва недобро умение за търсене на 
логично-смислово съответствие между два и повече декоративни 
елемента при изграждането на декоративна композиция. Причината за 
това може да се търси в недоброто познаване и недостатъчно изграден 
усет за изразните средства и възможности на отделните елементи, 
изграждащи декоративната композиция 

Ситуация  
Тема: „Къщите на хората“  
Цел: Пренасяне на придобитите знания и компетенции за 

стилизация и декориране в свободна изобразителна дейност. 
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Задачи: 
Затвърдяване на умения за изграждане на декоративен елемент 

чрез стилизация и чрез компонентите на декоративната композиция - 
ритъм, баланс, контраст и симетрия. 

Самостоятелно организиране и балансиране на 
композиционните елементи на декоративната композиция, постигане 
на композиционно и цветово единство. 

Материали: Картон в различни размери, цветни хартии, 
моливи, флумастери, темперни и водни бои. 

Задължителни изисквания: Да използват всички познати до 
тук линии, форми и фигури за декориране. 

Процедура: Самостоятелна творческа дейност. 
Избираеми изисквания: Обогатяване на приложените образи в 

сюжета на рисунката с декоративни елементи за цялостно колоритно 
звучене на рисунката.  Изпълнението на тази изобразителната задача е 
свързано с творческа интерпретация за включването на различни 
геометрични фигури в изображения и възможност за свободно 
декориране на създадените обекти.  И тук целим изпълнението на 
декоративната композиция да се развие усетът за използване на 
ритъма, симетрията и асиметрията, и комбинирането на геометрични 
фигури за изграждане на обекти от действителността чрез 
комбинативност и вариативност при формо изграждането. Тук 
процентно преобладават отличните резултати при оценяването по 
определените критерии и показатели, вероятно не само поради 
натрупаните знания и умения за използване на изразни средства при 
построяването на декоративна композиция, а и поради предоставената 
творческа свобода на децата. При изграждането на обектите децата 
използват свободни комбинации и вариации за съчетаване по 
големина, цвят и форма на конструктивните елементи, а за 
декорирането на обектите прилагат различни варианти на усвоените в 
различните задачи декоративни елементи – начупени и криви линии, 
точки, геометрични фигури, флорални и животински орнаменти. 
Осъществяването на интегративните връзки с образователни 
направления „Околен свят“и „Математика“ спомага за по-бързото 
ориентиране в задължителните и избираеми изисквания за изпълнение 
на задачата. Прави впечатление, че не само цветовете и цветовите 
хармонии и контрасти се използват като изразно средство в 
декоративната композиция, а се включва и допълнителна декоративна 
украса от начупени и вълнообразни линии, точки и геометрични 
фигури. Отчита си повишаване на резултатите по определените 
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критерии и показатели, което се дължи както на придобиването на все 
повече знания по отношение на стилизацията, декоративния елемент и 
декоративната композиция, така и на изграждането на умения за 
тяхното изграждане чрез използването на специфичните изразни 
средства.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Анализ на резултатите във формиращия етап на 
педагогическия експеримент 

Във формиращия етап моделирахме технология на обучението 
по изобразителни изкуства чрез прилагането на декоративни 
композиции за повишаване на познавателната компетентност на 6-7-
годишните деца чрез прилагане на интегративни подходи на обучение. 
За тази цел изградихме методика за формиране на декоративни 
умения в децата, като следвахме определена хронология и принципи 
за дидактичност съобразно възрастовите им особености и 
подготовката им за училище. Децата придобиват умения за работа с 
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молив, четка, флумастер, развива се координацията на движение на 
ръцете, развива се окомерът - важни за писането навици. 

Във всички декоративни изобразителни задачи са посочени 
интегративните връзки с различните образователни направления и 
знанията, които се придобиват, обогатяват и развиват в зависимост от 
вида на декоративната изобразителна задача и декоративните 
елементи, включени в нея. Усвояват се знания за видовите линии като 
елементи на букви и цифри, повишават се знанията за геометричните 
фигури и се развиват умения за тяхната диференциация по вид, форма 
и големина. 

В първата експериментална ситуация на тема „Криви линии“ 
(хоризонтали и вертикали) си поставихме за цел да изградим умения 
за кодиране и декодиране на изобразителни елементи и тяхното 
запаметяване. Свързване на елементите в отворена декоративна 
композиция и формиране на умения за работа с графични материали, 
както и развиване на репродуктивното и продуктивното мислене. 
Децата изпитаха затруднения при изграждане на декоративните 
елементи и позиционирането им в определеното за целта 
пространство. Линиите са криви, неравномерни, нямат изграден усет 
за ритъм и симетрия. Фината моторика на ръката не е достатъчно 
развита и показаните резултати са незадоволителни, но има проявен 
интерес и желание за декориране. 

В следващия етап на обучаващия модел си поставихме за цел да 
изградим умения за кодиране и декодиране на декоративни елементи - 
криви линии в знаков образ (буква „З“ и цифра „3“). Това 
интегрирахме в темата „Криви огледални линии”. Освен развиването 
на фината моторика на ръката, децата се запознаха с процеса на 
стилизация и изградиха  образи – пеперуда и цвете. Това затвърди 
знанията им по образователно направление „Околен свят“ за някои 
растителни видове и насекоми. Пропедевтиката на знаковия символ на 
звука „З“ и правилният изговор на названията на стилизираните 
образи е своеобразен мост към образователно направление „Български 
език и литература“. Използването на знаковия символ на цифрата на 
числото три осъществява интегративна връзка с математиката и 
затвърдява образуването на множества от група предмети. В 
декорациите им се установява наличие на ритъм, композиционно и 
цветово единство. 
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Формиращ етап 
Тема: „Криви огледални линии“ 

Степен на оценка  
в % 
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1.Художествена 
дидактичност на 

продукта на 
детската 

изобразителна 
дейност 

Изграждане на 
декоративен елемент 18% 32% 36% 20% 16% 

Богатство на изразните 
средства 10% 32% 30% 20% 8% 

Композиционна 
организираност 7% 32% 27% 27% 7% 

2.Проява на 
художествена 
изразителност 

Естетично въздействие 
на декоративната 

композиция 
30% 30% 23% 10% 7% 
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С темата „Прави и начупени линии” – украса на модел от 

народното творчество развивахме фината моторика на ръката чрез 
писане на линии в разнопосочно движение, следващи определен 
алгоритъм. Съдействахме за формиране на умения у децата  за 
ориентиране в двумерното пространство. Децата самостоятелно 
определяха ритъма на движение на ръката и организираха 
декоративната композиция. 

Изградихме умения за кодиране на изобразителните елементи - 
кръг и крива линия, като елемент на цифра девет и нейния огледален 
образ в декоративен елемент – пеперуда. Пропедевтика на знаковия 
символ на звука „Ф“ чрез заложената цел в ситуация „Вълшебни 
пеперуди“. Разширихме уменията в процеса на стилизация на 
декоративен образ. Развивахме чувството за ритъм, симетрия и цветна 
хармония. Отново се осъществява връзка с образователните 
направления „Околен свят“ и „Математика“ и „Български език и 
литература“ - връзка с живата природа, цифрата на числото девет и 
знаковия символ на звука „Ф“. В децата се засили интересът към 
декорацията и 20% от тях самостоятелно изградиха декоративен фриз 
в цветово единство. 
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изразителност

Формиращ етап
Тема: „Криви огледални линии“

Незадоволителна Задоволителна Добра Много добра Отлична
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Натрупаният опит по изграждане на различни линии подкрепи 
децата в организирането на геометричните фигури в декоративна 
композиция в темата „Геометрични фигури“. С лекота преобразуваха 
криви начупени линии в геометрични фигури – триъгълник, квадрат, 
правоъгълник, кръг и ромб, с което разшириха знанията си за 
геометричните фигури. Задълбочи се интересът към декоративната 
фризова композиция, която самостоятелно изградиха. В нея се вижда 
наличие на композиционен баланси четири компонента на 
декоративната композиция - ритъм, баланс, контраст и симетрия. 

Прилагането на различни графични умения за постигане на 
художествена изразителност чрез детайлизация и декорация в образа 
на животни бе заложено в темата „Крокодил“.  

 
 
 

 

Формиращ етап 
Тема: „Крокодил“ Степен на оценка в % 

Критерий Показатели 
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1.Художествена 
дидактичност на 

продукта на 
детската 

изобразителна 
дейност 

Изграждане на 
декоративен елемент 3% 13% 34% 23% 27% 

Богатство на изразните 
средства 3% 7% 30% 30% 30% 

Композиционна 
организираност 0% 10% 27% 33% 30% 

2.Проява на 
художествена 
изразителност 

Естетично въздействие 
на декоративната 

композиция 
0% 13% 23% 30% 33% 
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Формиращ етап
Тема: „Крокодил“

Незадоволителна Задоволителна Добра Много добра Отлична
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Децата разшириха знанията си за основните жизнени 
потребности и начина на поведение на дивите животни в естествената 
им среда, с което се осъществява връзка с образователно направление 
„Околен свят“. Провокирахме чрез предложения модел интегриране 
на придобити графомоторни умения в иновационна среда. Децата 
творчески изградиха образа на крокодила, в декоративните им работи 
е налице композиционно и цветово единство. Изявена проява на 
художествена изразителност имаше чрез използване на различни 
линии и цветове и организиране на пространствената среда.  

Следващата ситуация от формиращия етап е темата „Риби“. В 
нея затвърдихме придобити умения за линеарно изграждане на 
декоративна композиция върху определен образ – риба. Формирахме 
диференцирани представи за многообразието от видове риби. 
Провокирахме децата да дадат свои идеи за изграждането на 
декорацията съобразно зададения образ. Налице е художествена 
изразителност, използвани са различни линии и цветове. 
Организирана е пространствената среда. Затвърдиха се знания от 
Околен свят, ядро „Светът на природата и неговото опазване“. 

След темите „Крокодил“ и „Риби“, в които имахме за цел да 
пренесем придобитите умения за декориране с различни видове линии 
и форми в нова познавателна ситуация, пристъпихме към усложняване 
на декоративната композиция чрез стилизирани образи, изградени от 
геометричната фигура триъгълник. Всичко това обединихме в темата 
„Птици“. Децата с интерес и желание се ориентираха в плоскостното 
пространство, проявиха комбинативно мислене и постигнаха отлични 
резултати. Затвърдихме пространствени отношения, съдействахме за 
развиване на фината моторика на ръката и подготовката й за писане. 
Развихме нагледно-образното и логическо мислене чрез извършване 
анализ и синтез на декоративния образ и пренасянето му в модулната 
мрежа. Децата самостоятелно изградиха декоративния образ и 
постигнаха сходство по отношение на зададения вид. Планираха 
последователността на действията при изпълнение на изобразителната 
задача. Изградиха композиционен център от два огледални образа. 
Проявиха художествена изразителност и цветова хармония. 
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Формиращ етап 

Тема: „Риби“ Степен на оценка в % 
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1.Художествена 
дидактичност на 

продукта 
надетската 

изобразителна 
дейност 

Изграждане на 
декоративен елемент 0% 3% 24% 33% 40% 

Богатство на изразните 
средства 0% 3% 27% 33% 37% 

Композиционна 
организираност 0% 0% 23% 43% 34% 

2.Проява на 
художествена 
изразителност 

Естетично въздействие 
на декоративната 

композиция 
0% 0% 13% 47% 40% 
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Логично продължение на анималистичните теми е ситуацията 

„Котки“. Децата реализираха с лекота комбинирането на различни по 
вид триъгълници и получиха зададения декоративен образ – котки. 
Ориентираха се в плоскостното пространство и проявиха 
комбинативно мислене. Представиха графично пространствени 
отношения. Проявиха увереност при изграждането на декоративния 
образ, което показва развитие на по-високо ниво на фината моторика 
на ръката и подготовката й за писане. Установява се развитие на 
нагледно-образното и логическо мислене на база извършване анализ и 
синтез на декоративния образ и пренасянето му в модулната мрежа. 
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Формиращ етап 
Тема: „Котки“ Степен на оценка в % 
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1.Художествен
а дидактичност 
на продукта на 

детската 
изобразителна 

дейност 

Изграждане на 
декоративен елемент 0% 3% 23% 44% 30% 

Богатство на изразните 
средства 0% 7% 17% 40% 36% 

Композиционна 
организираност 3% 10% 20% 47% 20% 

2.Проява на 
художествена 
изразителност 

Естетично въздействие 
на декоративната 

композиция 
3% 3% 17% 44% 33% 
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3.3.Анализ на резултатите от контролния етап на 
педагогическия експеримент 

През този заключителен етап с цел установяване на крайния 
резултат от изследването се извършва проучване на нивото на 
изобразителна подготовка на децата. Съпоставката на данните между 
констатиращия и контролния етап ни предоставя информация за 
изходящото равнище на възможностите на децата. За установяване на 
ефективността от обучението измерването се осъществи, като се 
проведе една ситуация по определена тема, която е аналогична на 
темата в констатиращия етап. 

Резултатите от възпитателно–образователната работа 
придобиват личностен смисъл, у децата се породи емоционално–
оценъчно отношение към продуктите на декоративното рисуване.  
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СИТУАЦИЯ 
Тема: „На мегдана” – декоративно рисуване 
Цел: Установяване нивото на възможности за възпроизвеждане 

на линии и форми и владеене на конструктивни изобразителни 
умения. 

Материали: Пастели, моливи, флумастери и листи с модели на 
облекла и предмети от народното приложно изкуство за декориране. 

Инструкции: Самостоятелен избор на модела и следване на 
алгоритъм при многократно повтарящи се декоративни образи.  

Задължителни изисквания: 
1. Композиционно решение: изграждане на декоративна 

композиция чрез ритмично подреждане на декоративни елементи. 
2. Цветовете като изразно средство: подбор на хармониращи 

цветове. 
3. Начин на изграждане на формата: изграждане по 

площта(очертанията) на модела. 
4. Проява на усет за изграждане на ритъм. Редуване на 

декоративни елементи. 
Избираеми изисквания: 
Композиционно решение: избор на вид и принцип на изграждане 

на декоративната композиция. 
Място за разполагане на декорацията: по цялата площ на 

модела. 
Цветово решение: избор на цветна хармония, гама и цветови 

контраст. 
Процедура: След анализирането на образците в уводната част 

всяко дете самостоятелно си избира модел, декоративен елемент 
(форма, цвят, линия), начина на организация на подреждането на 
декоративните елементи върху избрания модел. 

Оценка: Оценката се извършва на основата на измервателния 
инструментариум по съответните показатели и критерии. 
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3.4. Корелационен анализ на резултатите от изследването за 
възможностите за повишаване на изобразителните, 
композиционни и познавателни възможности на 6-7- годишните 
деца при използване на интегративния подход в обучението по 
изобразително изкуство при изучаване на декоративни 
композиции. 

 
В сравнителния анализ ще съпоставим данните от 

констатиращия етап с данните от контролния етап. Сравнявайки 
данните, ще отчетем как е повлиял процесът, в който си поставихме за 
цел да се моделира технология на обучението по изобразителни 
изкуства чрез прилагането на декоративни композиции за повишаване 
на познавателната компетентност на 6-7- годишните деца чрез 
прилагане на интегративни подходи на обучение. 

В констатиращия етап имахме за цел да определим входното 
ниво на 6-7- годишните деца по отношение степента на владеене на 
конструктивни изобразителни умения и нивото на възможности на 
възпроизвеждане на линии и форми при изграждането на декоративни 
композиции. За установяване равнището на изразителност на 
декоративните композиции и изобразителни умения на изследваните 
деца в констатиращия етап проведохме следната ситуация:  

В констатиращия етап групата показа следните резултати по 
отношение на критерий 1, показател 1 - изграждане на декоративен 
елемент, групата показа 50% незадоволителен резултат, 20% 
задоволителен, добър 13%, много добър 10%и 7% отличен. 

В контролния етап според същия критерий и показател децата 
имаха следните резултати: 0% незадоволителен резултат, 0% 
задоволителен, 10% добър, 23% много добър и 67% отличен. 

В констатиращия етап децата изпитаха затруднения при 
изграждането на декоративните елементи поради следните причини:  

• недостатъчно развита фина моторика на ръката; 
• липса на умение на изграждане на различни видове линии, 

които участват в изграждането на декорациите; 
• слабо развит окомер и несигурност при изграждане на 

декоративния елемент в различните видове декоративни 
композиции; 

• липса на осъзнаване на процеса на стилизация на 
декоративните елементи; 
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Вижда се изключителен ръст в умението за изграждане на 
декоративен елемент в контролния етап. Във формиращия етап 
децата, чрез изградената технология на обучението по декоративно 
рисуване, следвайки принципа от лесното към трудното, преодоляха 
затрудненията, които срещнаха в констатиращия етап, съотнесени към 
критерий 1, показател 1. 

По втория показател – богатство на изразни средства към 
критерий 1 в констатиращия етап, децата показаха следните 
резултати: 33% незадоволителен резултат, 30% задоволителен, 17% 
добър, 13% много добър и 7% отличен. 

В контролния етап по същия критерий и показател измерихме 
следните резултати: 0% незадоволителен резултат, 0% задоволителен, 
3% добър, 23% много добър и 73% отличен. 

В констатиращия етап липсва усет за ритъм поради липса на 
изградени декоративни умения. Само 7% от групата успяха да 
разположат симетрично декоративните елементи, докато в контролния 
етап отлични резултати показаха 67% от децата. Балансът се отразява 
главно върху визуалната стабилност на комплекса от съставни 
декоративни елементи и детайли по отношение на центъра в 
декоративната композиция. 

Постигането на контраст в декоративната композиция се 
изразява във взаимодействие на противоположни елементи в 
композицията – цвят и размер. В началния етап контраст липсваше, 
вниманието на децата бе насочено повече към изграждане на формата. 
Във формиращия етап децата осъзнаха колоритното значение на 
контраста в декоративната композиция.  

В констатиращия етап липсваше равновесие между 
взаимодействащите или противоположните сили в композицията. 
Възникваше усещането за доминиране на декоративни елементи. 

В контролния етап 67% от децата постигнаха баланс, като 
правилно разполагаха декоративните елементи, имаха правилен 
подбор на размерите и цветовете на декоративната композиция. 
Постепенно с развитието на уменията на децата характерът на ритъма 
в декорацията се мени, става по-разнообразен и сложен, полагането на 
елементите, мотивите за украса, отношението към цветовете (на 
тяхната яркост, наситеност и тон). В декоративните композиции 
децата с лекота организират пространството за декорация, като 
разполагат елементите на украсата равномерно. 
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В констатиращия етап липсва композиционно и цветово 
единство, има изразено слабо съответствие между композиционните 
елементи и цветовите предпочитания. 

Във формиращия етап работата ни бе насочена към цветово 
изграждане на композицията, прилагане на ритъм и симетрия и 
съответствие на три логично-смислови елемента между декоративен 
елемент, композиция и цвят. Налице е творческо прилагане и 
използване на цветовете в декоративната дейност чрез изразяване на 
своето отношение при тяхното хармонично съчетание. 

В контролния етап декоративните композиции на децата са с 
изградено естетическо отношение към цветовете и лично отношение 
при хармоничното им съчетание. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ 
В педагогическата литература се определят два основни вида 

готовност за обучение в училище: обща и специална. Те се 
осъществяват в единство и взаимовръзка. Под специална подготовка 
се разбира придобиване от детето на знания и умения, които 
осигуряват успешност в овладяването на съдържанието на обучението 
в първи клас по основните предмети (български език и литература, 
математика и околен свят). В съдържанието на понятието обща 
подготовка влизат психологическата, физическата и физиологичната 
подготовка. Към психологическата готовност се съотнасят следните 
компоненти: личностна, интелектуална готовност, социално-
психологическа и емоционално-волева готовност. 

Чрез изобразителната дейност и интегрирането на 
образователни направления математика, български език и литература 
и околен свят се работи върху интелектуалната готовност, която 
включва в себе си: диференцирани възприятия, аналитично мислене 
(способност за схващане на признаците и връзките между явленията, 
възможност за възпроизвеждане по образец), рационален подход към 
действителността, логическо запаметяване, интерес към знанията, към 
процеса на тяхното получаване при полагане на допълнителни усилия, 
овладяване на слухово-разговорната реч и способност за разбиране и 
приложение на символи. 

Емоционално-волевата готовност е умение за поставяне на цел, 
взимане на решения, набелязване план за действие и полагането на 
усилия за реализацията й. 

За децата в предучилищна възраст приложно-декоративната 
дейност е важно средство за естетическо възпитание. На основата на 
възприятията на произведения от народното творчество, на ярките 
впечатления от техния колорит, композиция, елементи и мотиви за 
украса се обогатяват детските естетически възприятия, развива се 
естетически вкус, формира се отношение към прекрасното и умения 
да се оценяват естетическите качества на предметите. Усвояването на 
прийоми, използвани в декоративната украса, развива ръката и окото 
на детето, обогатява неговата изобразителна дейност с ново 
съдържание, с много нови похвати за изобразяване. С декоративно-
приложната дейност се съдейства за формиране на представи за 
видовете декоративни композиции, усвояване на основните принципи: 
ритъм, симетрия, асиметрия, контраст, осмисляне на процеса за 
стилизация, развиване на декоративен усет и емоционално оценъчно 
отношение към произведенията на приложното изкуство. Детето 
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формира графични умения, свързани със знаци за визуална 
информация и комуникация, разбира вложената в знаците 
информация. Това е съществено изискване, обусловено от адаптацията 
към околната среда. Знаците и символите насочват, уведомяват, 
указват, а това предназначение изисква вложената в тях информация 
да се възприема без затруднение. Съществена особеност на цветовете 
е емоционално-психологическата природа на тяхното въздействие. 
Част от цветовете действат бодро, оптимистично, а други 
демобилизират, потискат. Комбинацията от форма и цвят в 
единодействие, в синхрон въздейства и внушава конкретна реакция. 

Изобразителната дейност развива творческото мислене на 
децата, уменията за вариативност и комбинативност при конструиране 
на образи, форми и идеи, фината моторика и координираните 
движения при децата и всички тези процеси се отразяват пряко върху 
развитието на речта, мисленето и интелектуалното развитие. С 
предложените пропедевтични упражнения за рисуване на някои 
графични знаци на числа и звуци децата затвърдяват знанията си по 
образователните направления български език и литература и 
математика. Комбинирането на различни по вид триъгълници до 
получаване на конкретен декоративен образ и сериационното 
изграждане на декоративната композиция затвърдява знанията за 
геометричните фигури и развива логическото мислене у децата. 
Изграждането на стилизирани образи в мрежа развива умението за 
ориентиране в двумерното пространство и проява на комбинативно 
мислене до постигане на конкретен резултат. Установяването на 
пространствени отношения между обекти и графичното 
възпроизвеждане на геометрични фигури, продължаването на 
алгоритмични поредици от образователно ядро. Равнинни фигури 
затвърдява знанията по математика и развива изобразителните 
способности на децата. Това доказва хипотезата ни, че чрез 
моделирането на технология на обучението по изобразителни 
изкуства, чрез прилагането на декоративни композиции в хода на 
обучение по изобразителни изкуства в подготвителна група и чрез 
прилагане на интегративни подходи на обучение се подпомага 
повишаването на познавателната компетентност на 6-7-годишните 
деца. 
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ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
Въпросите, свързани с прилагането на интегративния подход в 

обучението по изобразително изкуство в подготвителната група при 
деца в предучилищна възраст, са изключително актуални, а от 
направените наблюдения и експерименти можем да направим 
следните изводи: 

1. От направения теоретичен преглед на проблема се вижда, че 
формирането на визуално-комуникативни компетенции при 6-7-
годишните и повишаването на техните познавателни, естетически и 
възпитателни резултати от обучението може да се осъществи чрез 
прилагането на интегративния подход на обучение при преподаване 
на декоративни композиции в подготвителна група в детската 
градина. Педагогически целесъобразно е при организиране на 
регламентираните и нерегламентираните ситуации по рисуване и 
апликиране да има доминиране на интегративния компонент като по-
гъвкава и емоционално предразполагаща форма на взаимодействие. 

2. При анализа на психолого-педагогическото въздействие от 
приложения педагогически модел се вижда, че благодарение на него 
децата от подготвителна група по-бързо усвояват декоративния 
изобразителен език, който допринася за прилагането на кодирането и 
декодирането на цифровите и буквените знаци и при писмената реч. 

3. В предложения експериментален обучителен модел при 
прилагането на интегративния подход в обучението по изобразително 
изкуство чрез поетапното усложняване на декоративните 
изобразителни  задачи се повишават познавателните, естетически и 
възпитателни резултати от образователния процес в комплексно 
развитие на децата от подготвителна група.  

4. Проведеното изследване показа, че съществуват неизползвани 
възможности за повишаване не само на равнището на изобразителната 
подготовка и чрез прилагане на интегративния подход в обучението 
по изобразително изкуство в подготвителна група, а и в общата 
подготовка на всички образователни направления.  

5. В хода на педагогическия експеримент се установи, че 
психолого-педагогическите предпоставки на възрастта на децата в 
подготвителна група са благоприятни за усвояване на изразния език 
на декоративното рисуване и декоративните композиции, отнасящи се 
до стилизацията на изображението, ритъма, симетрията, сериацията на 
образи, цветовите хармонии и контрасти. 

6. Резултатите от изследването в теоретичен и емпиричен план 
потвърждават, че прилагането на методическия модел на обучение, 
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основан на интегративния подход на обучение по изобразително 
изкуство при 6-7-годишните деца, способства развитието на визуално-
комуникативните им умения като фактор, който способства 
изграждане на богатството на смислови взаимовръзки между обектите 
в декоративната композиция и стимулира познавателната активност 
на децата. 

  

ЗНАЧИМОСТТА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО СЕ ИЗРАЗЯВА В 
ТЕОРЕТИЧЕН И НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН АСПЕКТ 

Теоретичната значимост се състои в изграждането на 
технология на обучението по изобразителни изкуства чрез 
прилагането на декоративни композиции в хода на обучение по 
изобразителни изкуства в подготвителна група чрез прилагане на 
интегративни подходи на обучение, което подпомага повишаването на 
познавателната компетентност на 6-7-годишните деца. 

 

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1.  Извършено е задълбочено теоретично изследване относно 
обогатяване организацията на педагогическото взаимодействие с 6-7- 
годишните деца, в което се доразвива идеята за прилагане на 
интегративния подход в обучението по изобразително изкуство и 
конкретно при преподаването на декоративни композиции в 
подготвителна група в детската градина, като се развива и 
усъвършенства знаково-символната, визуално-комуникативната 
дейност и компетенции. 

2.  Разработеният, апробиран и предложен за изследване 
авторски теоретико-практически модел за постигане на 
изследователските цели спомага за усъвършенстване на 
педагогическата дейност на предучилищните педагози. 

Разработени са експериментални педагогически ситуации за 
развитие на графичната реч чрез прилагане на различни видове 
геометрични линии при включването им в изображения като части от 
буквени и цифрени знаци; 

Разработени са група експериментални педагогически ситуации 
за включването на геометрични фигури като декоративни елементи  в 
декоративни композиции; 
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Разработени са група експериментални педагогически ситуации 
за стилизиране на образ чрез включването на геометрични фигури от 
един вид при неговото изграждане. 

3.  Получени са и проверени факти и данни, свързани със 
съществени за педагогическата работа явления, които могат да се 
използват в теоретичната и практическата дейност с цел подпомагане 
и повишаване на познавателната компетентност на 6-7-годишните 
деца. 

4.   Създадена и апробирана е система от критерии и показатели 
за оценка на резултатите от изграждането на декоративни 
композиции, създадени в хода на експерименталния обучителен модел 
при прилагането на интегративния подход на обучение, както и на 
използвания диагностичен инструментариум.  

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПЕРСПЕКТИВИ, ПОРОДЕНИ ОТ 
РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА РАБОТА: 

Интерес ще представлява допълването и усъвършенстването на 
предложения експериментален обучителен модел за повишаване на 
познавателните, възпитателни и развиващи резултати в обучението по 
изобразително изкуство на децата от подготвителна група чрез 
декоративна-приложна изобразителна дейност. 

Необходимо е продължаването на изследването и откриването 
на взаимовръзки между интегрирането на декоративното рисуване в 
различните образователни направления с цел затвърдяване и 
развиване на знания, умения и компетенции. 

Проследяване на резултатите от прилагането на 
експериментален обучителен модел в дългосрочен план и откриването 
на психологическите и педагогическите предпоставки за тяхната 
проява.  
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