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О

бразованието като национален приоритет и процес включващо обучение,
възпитание и социализация е композирано на принципите в системата на
предучилищното и училищното образование. В закона за предучилищното и
училищното образование са дефинирани принципите в съотвествие, с които се реализира
образованието. Един от тези 11 принципа е „запазване и развитие на българската
образователна традиция”. [1] В обучението по география на страните в българското училище
е съхранена образователната традиция за организиране и прилагане в учебния процес на
алгоритъм (правило) за характеризиране на страна.
Алгоритъмът е важен и специфичен дидактико-методически аспект в обучението по
география. В приложен аспект се използват понятията алгоритъм, правило, схема, план, типов
план, предписание и др., чрез които се представя кратко, ясно и систематизирано географско
изложение за страна. Разбирането на философията за географската приложимост и
необходимост на правило за характеризиране на страна, регион, континент и др. обекти,
процеси и явления е образователна технология с ясно конструирани и обосновани стъпки. В
отделните периоди от развитието на училищната география е стабилизирано положението на
алгоритъма за характеризиране на страна. Като утвърдена практика в обучението по география
на страните е учебният процес да се осъществява в определена последователност, формираща
цялостна и комплексна система от знания, умения и компетенции за осмисляне на природните
и социолно-икономическите процеси и явления, политическите промени и проблеми за страна,
група страни и регион.
Българската методическа литература е съхранила разнообразието от варианти на
алгоритъм за характеризиране на страна и регион. Систематизирането и познаването на
методическия опит и чуждестранните идеи, които са съпътствали развитието на училищната
география в страната по периоди са принос и възможност за съвременен прочит и прилагане на
ефективни и рационални правила за характеризиране на страна.
В периода 1835 – 1878 г. повечето писменни източници с географско познание имат
описателен характер за характерните особености на народите в света. Непрекъснато е
разширявано географското познание с информацията от религиозните сборници и житията,
които са писани от хора с висока за времето обща и географска култура. Религиозните
документи са носители на описателни разкази на пътешествията и религиозните пътувания, за
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географията и характерните особености на народи и страни, през които е преминавал пътя им,
без да са следвани конкретни правила за това описание. Описвани са от авторите основно
положението на страната, климатичните условия за живот, броя на населението и главните
градове, основните земеделски производства.
В Предосвобожденският период географията има страноведски характер, като правилата
за характеризиране на страна са заимствани от чуждестранния опит и е следвано развитието и
тенденциите на страноведението в европейските страни. В периода социално-икономическите
предпоставки за развитието на стопанството, вътрешния и външния пазар водят до развиване
на целенасоченото обучение по странознание. Обществените потребности, развитието на
политическите и търговските взаимоотношения поставят изискването към разширяване на
знанията за по-далечните земи. Необходимостта и значимостта от изучаване на география на
страните е рефлексия от развитието на търговията и познаването на страната, особеностите на
населението и производствените възможности. В учебното съдържание на учебниците
обучението за страните има описателен и номенклатурен характер. Страните се описват по
положение, климат, земеделски произведения и население (алгоритъм), но кратко и много
общо. [2] Учениците са насочвани към фактическото съдържание при обучението за страните –
планини, реки, градове и др., отражение на необходимостта от познание и формиране на
цялостен географски „образ” за страните, с които се търгува. Обществените реалности
детерминират правилото за страна, без да се следва системния подход за географска
характериситика на страна.
Популяризиран в методическата литература метод при преподаването на Икономическа
география на страните в периода е изготвянето и прилагането на план на урок. Според П.
Лазаров използването на план в ІХ клас е определено за крайно необходимо при „изучаване на
няколко страни за един учебен час или една страна, в няколко учебни часа”, с цел преодоляване
на шаблонния план. [3] Представен е пример с план за Великобритания, а при изучаване на
няколко страни е предложен общ план, в който вниманието е насочено към извеждане на
сходствата и различията по отношение на природните условия и стопанството на
разглежданите страни. Общият план при изучаването на страните е базиран на сравнителния
метод, като има попълване на информация за няколко страни с помощта на таблица (например
за изучаване на Скандинавските страни, страните в Югозападна Азия и др.). [3]
П. Лазаров представя предимствата и недостатъците при прилагането на алгоритъм за
характеризиране на страна и примерен план на тема „Стопанство на Великобритания”: 1)
„Обща характеристика на стопанството; 2) Условия и етапи в икономическото развитие на
Великобритания; 3) Днешното икономическо състояние на Великобритания; 4) Отрасли на
стопанството; 5) Селища във Великобритания”. [3] Предложеният алгоритъм е съобразен с
реда на изложеното фактическо съдържание в учебника при разглеждане на Великобритания, и
е в съответствие със съдържанието на курса по икономическа география на страните. Този факт,
обуславя структурата и съдържанието на отделните стъпки в алгоритъма за страна и
икономгеографската насоченост на плана.
В. Горанова провежда изследвания за използване на план на новите знания, допълнен с
графическа схема, като израз на логическа свързаност или съчинение със свой увод, изложение
и заключение, подпомагащ учениците в самостоятелната подготовка, за организиран и широк
поглед при усвояване на умение за планово изложение на знанията (фиг. 1). [4] Защитена е
тезата, за прилагане на два типа планове: за тези страни, които се изучават в няколко учебни
часа - по-подробен план, а за страни, които се изучават в рамките на един учебен час –
изписване на съкратени планове или даване на план за няколко страни паралелно. При
паралелното изучаване по план е прилаган сравнителния метод в табличен вид (например за
страните Индия, Пакистан и Цейлон).
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
(Вариант № 1)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
(Вариант № 2)

АЛБАНИЯ

Стопанска оценка на природните условия повърхнина, климат, води, полезни изкопаеми.

Промишленост: стари
отрасли, нови отрасли.

Стопанска оценка на
природните условия.

Население - гъстота, разпределение, градско
население, големи класови различия.

Селско стопанство:
животновъдство,
растениевъдство, риболов.

Държавно устройство и управление.

Транспорт.

Стопанство.

Външни икономически връзки.

Население.

Стопанство:
промишленост, селско
стопанство.
Транспорт и
външноикономически
връзки.
Градове.

Фиг. 1. Примерни географски алгоритми за изучаване на страна по В. Горанова
В. Горанова предлага варианти на планове, които се отличават от икономгеографския
план на страна, утвърден с курса по икономическа география на страните, и включва
стопанската оценка на природните условия, държавното устройство и управление, населението
с демографските показатели. Последователността от стъпки ясно следва географската система
природа – население – стопанство. Предложените алгоритми от В. Горанова не включват
оценка на географското положение, граници и големина на страната и дават различен
логически поглед към характеристиката на една страна, в зависимост от принадлежността към
политико-икономическия блок, от особеностите на стопанската система и др. Предложени са
граф-схеми за площ и население на дадена страна след темата в началото на изложението образец за прилагане на визитка на страна или географски профил.
М. Печевски представя съдържанието и методиката на учебните икономгеографски
характеристики за страните, като определя при характеристиката на една страна правилото „логически свързани и цялостни научни икономгеографски изложения за една или група
страни”. [5] Отбелязва, че в характеристиките не се разглеждат подробно икономгеографските
особености, а само най-важните и специфичните за дадена страна, „чрез които може да се
очертае ярко и разбрано индивидуалният икономически и политически облик на изучаваната
страна”. [5] Подробно и обстойно е записана методиката на учебната икономгеографска
характеристика по няколко теми: „Географско положение, граници и територия” на дадена
страна, „Стопанска оценка на природните условия и ресурси”, „Население”, „Държавно
устройство, управление и обществено-политически живот”, „Стопанство”, „Икономически
райони” и „Селища” на дадена страна. [5] М. Печевски утвърждава като основна идея при
характеризирането на страна прилагането на общоприета схема, взаимствана от Н. Барански:
 „Географско положение, граници и площ;
 Природни условия и тяхната оценка за стопанското развитие на страната;
 Историко-географски очерк;
 География на населението;
 Държавно и политическо устройство. Колонии и владения;
 Общ преглед на народното стопанство: обща характеристика, главни отрасли на
производството, география на транспорта и съобщенията, география на външните връзки;
 Преглед на стопанството по райони: вътрешни икономически различия и
райониране на страната, икономически райони и селища в тях”. [5]
Чуждестранният опит е заимстван, но трансформиран през призмата на особеностите и
проблемите в обучението по география на страните в българското училище. М. Печевски
коментира важността при спазването на правилото или схемата, по която учителите в
ежедневната практика прилагат при изучаване на страните: „Географско положение, граници
и площ; Природни условия и стопанската им оценка за развитието на страната;
Население и държавно устройство; Народно стопанство: обща характеристика, главни
отрасли на производството, транспорт и съобщения, външни връзки; Селища”. [5] В
предложеното правило има баланс между отделните стъпки, следвана е географската система
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Коя военна база на острова се контролира от
САЩ?

Как е развито стопанството на Куба?

Каква политическа и административна
длъжност заема Фидел Кастро?

Кой е президентът?

На коя дата беше провъзгласена свободата на
Куба?

Как се нарича планинският масив в източния
край на острова и с какво е известне?

В кой район на острова единствено в света
блика чист бензин?

Коя е най-голямата река на острова?

На какъв език говорят кубинците?

Колко е площта и населението й?

През коя година е открита Куба и от кого?

природа – население – стопанство, като е обърнато внимание и на селищата като израз на
материалната и духовна култура на населението.
Друга форма на работа с учебника по география, прилагана в този период е изготвянето
на планове, цялаща разкриване на връзката между съставяне на план и логическо мислене.
Един примерен и подробен план е представен за VІ клас при изучаване на тема Китай: 1)
„Обща характеристика на промишлеността в страната след 1949 г.; 2) Промишленост.
Развитие на всички клонове на промишлеността; 3) Селско стопанство; 4) Транспорт; 5)
Икономически връзки; 6) Градове.” [6] Фокусът на обучението чрез алгоритъм е поставен
върху предимствата и значимостта на социалистическата стопанска система, на
икономгеографската характеристика. Защитена е тезата от С. Динчев, че съдържанието на курса
по Икономическа география на страните подпомага за правилното разбиране ролята на
географската среда в развитието на обществото. Ясно е поставен акцентът върху темповете на
развитие на производството при социализма, икономическите взаимоотношения между
социалистическите страни. Въведена е стъпка в алгоритъма за градовете, като центрове на
обществен и консуматорски актив.
Интерес представлява правилото за характеризиране на страна, предложено от М.
Велчева - планове-алгоритми, формулирани като въпроси за характеризиране на планина,
четене на топографска карта, езеро, река и страна. Представен е пример от V клас, като е
описана подготовката за провеждане на географска вечер на тема Куба – свободна територия
от Америка и дава алгоритъм за самостоятелно характеризиране на страната (фиг. 2). [7]
Предложеният „въпросителен” (съдържа 11 въпроса) по своята същност алгоритъм е
провокативен и новаторски за времето си, една добра практика за училищния курс по
география на страните, насочен към провокиране интереса на учениците, активизиране на
мисловната дейност и насочване към логическата структура и изложение на съдържанието при
изучаване на страна.

11

Фиг. 2. Алгоритъм за характеризиране на страна – Куба по М. Велчева
По своята същност и формулирани стъпки под формата на въпроси М. Велчева прилага
алгоритъма чрез проблемния подход и подхода на 6-те въпроса за изучаване на страна.
Въпросите изискват отговори, които разкриват спецификата на страната и нейните особености
по отношение на откриване, площ, население и език, природа, устройство и управление,
стопанство, военна база.
Министерството на народната просвета представя през 1976 г. учебна програма по
география за средните политехнически училища, в която мястото на географията на страните е
фокусирано в ІХ клас: І. Общ преглед; ІІ. Капиталистически и развиващи се страни; ІІІ.
Социалистически страни. В учебната програма всяка страна или регион е разгледана по
определен алгоритъм, съобразен с типа страна и нейните особености, с включени конкретни
общи характеристики и специфични за всяка страна геополитически и стратегически, природни
и демографски, стопански и регионални белези (табл. 1). [8]
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Алгоритъмът за характеризиране на страна включва общо шест стъпки, които са
идентични за социалистическите и капиталистическите страни. Правилото включва следната
последователност: географско положение, оценка на природните условия и ресурси,
население, държавно устройство, стопанство, райони и градове. [8] В учебната програма
ясно е разписана структурно-съдържателната рамка за всяка стъпка в алгоритъма, в която са
детерминирани особеностите на страна, група страни, регион.
Превес в разкриването на особеностите на страните в алгоритъма има стопанството, в
резултат на засиленото присъствие на курса по икономическа география на страните. Учебната
програма се отличава от останалите с присъствието на алгоритъм за характеризиране на всяка
страна. Всяка страна или регион е разгледан по определен алгоритъм, съобразен с типа страна и
нейните особености, съдържа конкретни общи характеристики и специфични за всяка страна
геополитически и стратегически, природни и демографски, стопански и регионални белези.
Изучаване на страна или регион по определен алгоритъм по география за средните
политехнически училища (V - Х клас) – 1976 г. [8]
Таблица 1
№
1.

2.

3.

ПРИМЕР ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА АЛГОРИТЪМА ЗА
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ В ЕВРОПА
ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ (Франция, ГФР, Скандинавски
страни и Финландия); географско положение: Атлантикосредиземноморска страна (Испания, Франция); особености в
географското положение (Италия); островно географско
положение и значение за икономическото развитие
(Великобритания);
географско
положение
–
вътрешноконтинентални страни (Швейцария и Австрия);
Средиземноморска, островна и полуостровна Балканска страна
(Гърция).
СТОПАНСКА ОЦЕНКА НА ПРИРОДНИТЕ УСЛОВИЯ И
РЕСУРСИ – хидроенергетични, горски ресурси, железни руди
(Скандинавски страни и Финландия, Швейцария, Австрия,
Испания, Гърция); слаба снабденост с енергийни и други
природни ресурси (Гърция).
НАСЕЛЕНИЕ (Гърция, Испания, Скандинавски страни и
Финландия, Швейцария, Австрия); население и трудови ресурси
(Великобритания, ФРГ, Франция); масови вътрешни и външни
трудови миграции (Гърция).

4.

ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО (ГФР); особености в политикоикономическото развитие (Скандинавски страни и Финландия).

5.

СТОПАНСТВО (Скандинавски страни и Финландия);
стопанство и стопански отрасли – характерни черти и
особености на сравнителна основа (Швейцария и Австрия);
стопанство – особености: зависимост от чуждия капитал,
останки от феодализма в селското стопанство (Испания);
стопанство – характерни черти (Франция); особености в
икономическото
развитие
(Великобритания,
Гърция);
структурата на народното стопанство (Великобритания, Италия,
ГФР); слаба осигуреност с природни богатства (Италия);
развитие след Втората световна война – решаваща роля за
отраслите на тежката промишленост (ГФР); промишленост
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ПРИМЕР ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА
АЛГОРИТЪМА
ЗА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ В
АЗИЯ, АМЕРИКА И ЕВРОПА
ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ (КНР,
КНДР, СРВ, МНР, ЧСР, УНР, СРР,
СФРЮ); островно географско положение
(Република Куба).

СТОПАНСКА
ОЦЕНКА
НА
ПРИРОДНИТЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ
(КНР, Република Куба, СРР, СФРЮ);
сравнителна оценка на природните условия
и ресурси (КНДР, СРВ, МНР).
НАСЕЛЕНИЕ – голяма концентрация в
източните райони (КНР); бързо нарастване
на
населението
(КНР);
национално
многообразие (КНР); население (КНДР,
СРВ, МНР, Република Куба, ЧСР, УНР,
СРР); население – многонационална
държава (СФРЮ).
СЪЗДАВАНЕ на КНР; особености в
създаването и икономическото развитие
(КНДР, СРВ, МНР); създаване на
едниственна социалистическа държава в
Западното полукълбо (Република Куба);
федеративно устройство (ЧСР); републики
(СФРЮ).
СТОПАНСТВО – особености и развитие
(КНР, УНР); териториални различия в
развитието на стопанството (КНР); обща
характеристика на стопанството (СРР,
СФРЮ); стопанство (Република Куба);
недостатъчна топлинна и суровинна база
(УНР);
обществено-икономически
преобразования
(Република
Куба);
промишленост (КНР, СФРЮ); особености
в
развитието
и
структурата
на
промишлеността, главни промишлени
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6.

(Испания); особености в социално-икономическото развитие;
различия в териториалното разпределение на стопанството
(Скандинавски страни и Финландия); ролята на държавномонополистическия капитал (Франция); промишленост – слабо
развита (Гърция); промишленост – особености в структурата,
тенденции на развитие (Великобритания); промишленост –
различия в развитието на отделните райони и отрасли
(Франция);
география
на
енергетиката,
металургията,
машиностроенете
и
текстилната
промишленост
(Великобритания, Италия); различия в териториалното
разпределение на производството (Гърция); промишлеността –
водещ отрасъл (Скандинавски страни и Финландия); главни
икономически култури (Испания); стопански туризъм (Испания);
особености
в
географията
на
селското
стопанство
(Великобритания); транспорт – ролята на морския транспорт
(Великобритания, Гърция); транспорт и външни икономически
връзки (ГФР, Франция, Скандинавски страни и Финландия,
Швейцария, Австрия, Испания, Италия, Гърция); външни
икономически връзки – силно преобладаване на вноса
(Великобритания); икономически вързки; селско стопанство –
животновъдство с месо, млечно направление (Скандинавски
страни и Финландия); социална и отраслова структура на
селското стопанство (ГФР); селско стопанство - многоотраслова
структура (Франция); селскостопански райони (Франция);
социално-икономическа структура на селското стопанство
(Италия); главни отрасли на специализация – лозарство,
субтропични култури (Италия); главни различия между Севера и
Юга (Италия); стопански туризъм (Италия); селско стопанство –
аграрни отношения (Гърция); специализация в производството
на цитросовите растения, тютюн, маслини и зеленчуци (Гърция).
ГЛАВНИ ПРОМИШЛЕНИ РАЙОНИ И ГРАДОВЕ (Испания,
Великобритания, ГФР, Франция, Италия).

отрасли
(ЧСР);
специализация
–
производство
на
захарна
тръстика
(Република Куба); значение за хранителния
баланс и за промишлеността (ЧСР); главни
отрасли;
социалистическа
индустриализация
(Република
Куба);
промишленост – топлинно-енергийна база,
металургия,
машиностроене,
лека
промишленост (СРР); селско стопанство
(КНР, Република Куба, СРР, СФРЮ);
риболов и бубарство (КНР); транспорт
(КНР, Република Куба, ЧСР, УНР, СРР);
особености в развитието и териториалното
разпределение
на
промишлеността,
селското стопанство и транспорта (КНДР,
СРВ, МНР); икономически връзки (КНДР,
СРВ, МНР); външноикономически връзки
(Република Куба, ЧСР, УНР, СРР, СФРЮ);
добре развито селско стопанство (УНР).

РАЙОНИ И ГРАДОВЕ (КНР, ЧСР);
градове (КНДР, СРВ, МНР, Република
Куба, УНР, СФРЮ).

През 1978 г. в страната е представен чуждестранния опит в методиката на обучението по
икономическа география на страните, в това число и за алгоритъм при характеризиране на
страна. Предложен е алгоритъм за изучаване на отделните групи страни – социалистически,
капиталистически и развиващи се страни от Л. Панчешникова: Икономгеографско положение,
Население, Обща характеристика на стопанството, Селско стопанство, Промишленост,
Транспорт, Външни икономически връзки. [9] Вариантът за характеризиране на страна има
еднопосочна структурно-съдържателна рамка - икономгеографската характеристика на страна и
от части населението на страната, като отсъства природногеографската характеристика.
Обществено-политическата и икономическа конюнктура в периода 1945 – 1989 г. е отразена и в
контекста на последователността и съдържателната рамка на прилагания алгоритъм. Причина
за ориентирания в една посока икономгеографски план за характеризиране на страна е
последица от наименованието на курса по икономическа география на страните.
Д. Кънчев и М. Маноилова предлагат подробен, комплексен и системен алгоритъм (схема)
за икономгеографска характеристика на страна на примера на Великобритания в VIII клас (фиг.
3). Всяка главна стъпка в схемата съдържа голям брой подтеми: I) Характеристика на
географското положение; II) Характеристика на населението; III) Обща характеристика на
стопанството; IV) Характеристика на промишлеността; V) Характеристика на селското
стопанство; VI) Характеристика на транспорта; VII) Характеристика на външните
икономически връзки; VIII) Характеристика на главни райони и градове на дадена страна. [10]
Предложената схема се отличава със сложност, несъобразена с възрастта на учениците,
прекаленна претовареност на съдържателната рамка, с преобладаваща академичност и в
известна степен научно обремененост, с характер на профилирана подготовка. В схемата
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проличава заимстването от чуждестарнния опит и употребата на чуждици. Съдържателната
обемност не кореспондира с хорариума от учебни часове по география в българското училище.
I) ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЕОГРАФСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ
1. Разположение на страната върху обитаемата суша. Близост до
физикогеографски обекти, оказващи влияние върху нейното икономическо
развитие.
2. Икономическа и политическа оценка на границите.
3. Международни пътища, минаващи през страната и тяхното значение.
4. Изменение на икономгеографското положение във времето (във връзка със
социалноикономическия строй, развитието на транспорта и др.).
5. Общ извод за влиянието на географското положение върху стопанството на
страната.

IV) ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА
1. Стопанска оценка на природните ресурси (количество и качество, близост до
големи икономически центрове и пр.).
а) източници на топливо и енергия;
б) суровини за черната металургия;
в) суровини за цветната металургия;
г) изкопаеми суровини за химическата промишленост;
д) общ извод за обезпечеността на страната с природни ресурси.
2. Структура на промишлеността.
3. Териториално разпределение на промишлеността - главни райони и центрове.

II) ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО
1. Брой, средна гъстота и териториално разпределение.
2. Естествен прираст.
3. Съотношение между градското и селското население.
4. Национален, класов и професионален състав.
5. Наличие на трудови ресурси.

III) ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТОПАНСТВОТО
1. Кратък исторически преглед.
2. Мястото на страната в международното географско разделение на труда.
3. Производствени отношения и форми на собственост.
4. Степен и темпове на икономическо развитие.
5. Стопанска структура.

V) ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
1. Стопанска оценка на природните условия.
а) оценка на релефа;
б) типове климат, води;
в) типове почви;
г) обща оценка на природните условия за развитието на селското стопанство.
2. Аграрни отношения. Влиянието им на агротехническия уровен на селското
стопанство.
3. Структура на селското стопанство.
4. Главни селскостопански райони.

VI) ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТРАНСПОРТА
1. Оценка на природните условия за развитие на отделните видове транспорт,
териториално разположение.
2. Значение на различните видове транспорт.
3. Степен на развитие на транспорта.

VII) ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЪНШНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ
ВРЪЗКИ
1. Главни форми.
2. Структура на износа.
3. Структура на вноса.
4. Географско разпределение.

VIII) ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЛАВНИ РАЙОНИ И ГРАДОВЕ НА
ДАДЕНА СТРАНА
1. Главни райони на страната.
2. Стопанска специализация на всеки район.
3. По-важни градове и тяхната стопанска структура.
4. Сравнителна характеристика на главните райони.

Фиг. 3. Примерна схема за икономгеографска характеристика на страна по Д. Кънчев и М.
Маноилова
М. Маноилова доказва тезата, за необходимостта при всяка страна икономическата и
социалната характеристика да се прави по примерна схема (предписание) с подчертаване
специфичните черти и особености за съответните групи и отделни страни. [11]
Д. Павлов представя методическа разработка на урок за страна чрез използване на
алгоритъм за характеризиране на страна. В основата на правилото са проблемнопознавателните задачи за активизиране познавателната дейност на учениците, повишаване
интереса към обучението и следване линията за доближаване до методите на научното
познание. Използването на проблемно-познавателните задачи е анализирано на две равнища –
приложение на знанията и уменията по образец в аналогична учебна ситуация и творческо
прилагане на знанията и уменията в нова учебна ситуация. [12] Двете равнища на проблемното
обучение, които Д. Павлов използва, представят една добра практика при преподаването, на
която в основата е взаимодействието между учител и ученици, при ефективност на учебновъзпитателната дейност за постигане на нови знания чрез действие.
Е. Лазарова представя съдържателно-структурен анализ на учебник по география в
Германия, като проследява характеризирането на страна и констатира известна алгоритмичност
– географско положение, население (брой, гъстота, разпределение), природни и културноисторически особености; ландшафти; стопанство (селско стопанство, индустрия,
характеристика на полезните изкопаеми). [13] При характеризирането на стопанството e
акцентирано върху най-важните за страната производства, а от формулировката на темите е
видно прилагането на проблемния подход (Италия, тема: „Богат Север – беден Юг”, на
сравнителна основа е проследено развитето и проблемите на промишлените отрасли, селското
стопанство, концерни, социални проблеми и др.). [13]
М. Русев определя необходимостта от „преосмисляне на редица методологически
въпроси, засягащи научните акценти и структурата при провеждането на географски анализ
на отделните страни”. [14] За създаването на модерен алгоритъм е важно не само извеждане
на абсолютна количествена информация за вътрешните, социално-икономическите процеси, но
и поставяне вниманието и върху качествения сравнителен анализ, разкриващ мястото на
страната в съвременния свят (фиг. 4).
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Оценка на географското положение
на конкретно политически
дефинирано геопространство

Специално внимание върху вододелно, екологично, транспортнотърговско, етно-конфесионално,
военногеографско положение и др.

Историко-географски особености при
формирането на политически
дефинирана територия

Специално внимание върху - военнополитическите отношения със съседните
страни и Великите сили; количествена и
качествена оценка на съвременните
политически граници.

Комплексна социално-икономическа
и геоекологична оценка на природноресурсния потенциал на страната

Използване на относителни показатели за
открояване на спецификата в регионален и
глобален мащ аб; използване на
сравнителния метод спрямо съседни или
типологизирани държави.

Обща геодемографска
характеристика

Държавно- и административнополитическо устройство на страната

1.

2.

3.

Акцент ът се пост ав я в ърху анализа на аспект и от
социално-икономическия жив от в ст ранат а кат о ет ноконфесионален съст ав и от ношения, култ урно-бит ов и
т радиции на населениет о, социално-икономическа
ст рукт ура и акт ив ност , съв ременни урбанизационни
процеси, глав ни демографски проблеми и приорит ет и в
демографскат а полит ика на държав ат а.

4.

Анализът на вътрешните политически
процеси по възможност да се илюстрират с
методите на електоралната география.

Анализ на особеностите в социалноикономическото развитие

Анализът се извършва на национално и на
вътрешно регионално равнищ е.

Анализ на отрасловата и
териториалната стопанска структура

Извършване на сравнителна оценка на
икономическата, социалната и екологичната
ефективност на отделните стопански отрасли
и райони.

5.
6.

7.

Съвременно състояние и перспективи в развитието на външните икономически и
политически връзки на страната

Регионални проблеми на развитието. Регионална политика на държавните органи.
Комплексна характеристика на географските райони в страната. Главни градове и
агломерации - социално-икономически и културно-политически функции и проблеми
на развитието.

8.

9.

Фиг. 4. Модерен алгоритъм за характеризиране на страна по М. Русев
Анализът на съотношенията (относителен дял на страната в световен мащаб по
отношение на територия, БВП, военни разходи и др.) дава възможност за разкриване на
специфичния облик на една страна. Дава примери в табличен вид, както предложение за
географски паспорт на страна, като синтезирана комплексна характеристика на страна Индия, Германия, България. М. Русев предлага ново ранжиране в структурата на изложението в
процеса на преподаване по география на страните, като един от вариантите за оптимизиране
на учебния процес. Стъпките в алгоритъм са формулирани чрез активни глаголи (анализира,
оценява) и детерминират в по-голяма степен продуктивността на учебния процес и в по-малка
степен прилагането на описателния подход.
Д. Кънчев предлага типов план за харктеризиране на дадена страна, осигуряващ пълнота
при изложението на учебното съдържание и най-добро съответствие на целите на регионалната
география (географско странознание) в прогимназиите (фиг. 5). Предложеният алгоритъм за
характеризиране на страна, преди изучаването на регионалната география в гимназиалната
степен е необходимо и задължително опорно знание за учениците. Така още в основната степен
при изучаване на география на континентите се поставят основите на типологичния план при
изучаване на дадена страна и селище и се изпълнява концентрично-синтезираната структура на
учебните програми. [15]

HISTORIOGRAPHICAL REVIEW OF THE RULES ON
CHARACTERIZATION A COUNTRY IN SCHOOL GEOGRAPHICAL
EDUCATION

TAMARA DRAGANOVA 36-46

43

Географско
Население - брой, географска
положение - по
Природни
гъстота и движение. Този въпрос
отношение на
условия и
не се свежда само до усвояване на
мястото и в
ресурси някои геодемографски показатели.
континента и
характеризират
Набляга се на други
се предимно чрез
света или на
характеристики - етническа
важни пътища с беседа въз основа
структура, с произтичащите от
на изучения
международно
това проблеми; народопсихология,
материал за
значение.
говорими езици; изповядвани
природата на
Политическа и
религии и др. Изучава се и
континентите.
икономическа
държавното устройство и
оценка на
управление.
границите.

Стопанство Градове. На тях следва да се
изясняването на този
отдели значително място.
въпрос също трябва да
Характеристиката на по-важните
бъде съобразено с
градове се прави в следната
възрастовите особености последователност: особености на
на учениците. В текста се
географското положение;
разглеждат найвъзникване и развитие; съвременни
характерните особености
функции - градът като
в развитието на
политически (или
промишлеността,
административен), индустриален,
селското стопанство,
търговски, културен или курортнотранспорта или туризма.
туристически център.

Фиг. 5. Алгоритъм за характеризиране на страна по Д. Кънчев
В алгоритъма за характеризиране на страна се съдържа и алгоритъм за характеризиране
на град, а към всяка стъпка има представени указания за съдържателната рамка, както и
препоръки за начина и методите на преподаване. Д. Кънчев определя, че географската
характеристика на определен регион се прави по типов план, но акцентът е поставен на
географската основа. Коментира, че при характеризирането е важна връзката между обектите и
явленията, която отличава географската характеристика „от простото описание на
територията”, а типовият план е значим за „системното представяне на научни знания”. [15]
В комплексната характеристика на страна е въведена и стъпка за анализ и оценка на главните
социално-икономически и политически проблеми за страната.
А. Исаченко вижда в странознанието „връх” в географския синтез и основа на единната
география, но смята, че все още няма яснота относно неговата същност, съдържание,
териториални основи. Практически странознанието първоначално се развива по пътя на
създаване на научно-популярни и справочно-информационни доклади с енциклопедичен
характер, съдържащи като правило освен описание на природата, населението и
стопанството на отделни страни, информация за историята, политиката, културата и
др. [16]
В действаща за учебната 2017/2018 г. учебна програма по география и икономика
(задължителна подготовка) в IX клас се съдържа изискването като очакван резултат по
стандарти и теми за прилагане на алгоритъм за характеризиране на регион и страна:
 Стандарт 2, 1 – „Характеризира географските региони по алгоритъм”;
 Стандарт 4, Тема 4 – „Познава алгоритъма за характеристика на страни”. [17]
Обучението за страните е ситуирано на основата на икономически показатели,
сравняване по степен на икономическо развитие, посочване на общи и специфични особености,
открояване на стопанската специализация и очертаване на проблемите. Определен е подхода за
характеризиране на страни в даден регион – проблемно-страноведски. [17] Изучаването на
страните е в съответствие със системата: природа – население – стопанство чрез разкриване на
тяхната уникалност и прилагане на проблемно базирано обучение.
В учебната програма за профилирана подготовка по география и икономика в IX клас е
определен алгоритъм за характеризиране на страна в методическите указания по прилагане на
програмата, предназначени за учителя (фиг. 6). [18] Алгоритъмът е насочен към особеностите и
спецификите на изучаваната страна, предлага една цялостна, подробна и системна
характеристика в съответствие с профилираната подготовка на учениците.
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1

Ге ограф ско положе ние ;
групиране на държавните
граници по социалноикономиче ски признаци;
разме р на площта.

4

Историко-ге ограф ски
пе риоди на засе лване то и
стопанското усвояване на
те риторията.

7

Особе ности в
икономиче ското развитие основни е тапи и ре гионални
аспе кти.

2

Държавно и политикоадминистративно
устройство.

5

Спе циф ика на
природноре сурсния
поте нциал и
природоползване то.

8

Обща характе ристика на
националния стопански
компле кс.

3

Историко-ге ограф ски
особе ности при
ф ормиране то на
държавната те ритория основни е тапи.

6

Ге ограф ия на насе ле ние то.

9

Ге ограф ски райони.

Фиг. 6. Алгоритъм за характеризиране на страна по учебна програма (второ равнище)
В учебната програма по география и икономика в сила от учебната 2018/2019 г. е
детерминирано характеризирането на регион и страна по правило:

характеризиране на регион по правило: географско положение, природна среда,
население, стопанство, специфични проблеми;

характеризиране на избрани страни по правило: географско положение,
природна среда, население, стопанство и градове. [19]
Алгоритмите за регион и страна са идентични, с разлика в последната стъпка, която
акцентира на проблемите при регионите и на селищата при страните. При характеризиране на
селище по правило се съдържа стъпка за разкриване на неговите проблеми и тенденции в
развитието на селището.
Обучението по география на страните е тясно обвързано с прилагането на алгоритъм за
характеризиране на страна. В контекста на детерминиране на географията на страните
(странознание) се съдържа и правилото за характеризиране на страна, както и продуктивната
насоченост на учебния процес по активните глаголи - характеризиране, обобщаване, оценяване
и анализиране: „комплексно изучаване на страните чрез характеризиране, обобщаване, оценка
и анализиране на разнообразна информация за тяхната природа, ресурси, население, селища,
форма на управление, стопанство, политика, търговия и др., както и тяхното
териториално разпределение в съответната държава”. [20]
В географското образование съществуват базови географски алгоритми за анализ на
регион и страна със специфична структурираност, пространствена и логическа организация.
През годините на развитие на географското образование те са претърпели различни
трансформации относно структурата, в резултат на глобалната динамика и географската
интерпретация, на науката и света. Тези цялостни модели на функционалност, устойчивост и
балансираност се използват в съвременното географско образование в българското училище, но
в последните години са провокирани от „новата научна парадигма – нелинейната динамика”.
[21]
Организирането и провеждането на учебния процес в обучението по география на
страните се реализират чрез базови географски алгоритми за страна и регион, независимо от
прилагания подход на изучаване - регионално-типологичен, проблемен и/или сравнителен.
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