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Abstract: The paper presents the results of a statistical study aiming to clarify the most appropriate 
approaches for teaching mathematical disciplines at the Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia 
which will lead to the improvement of the quality of training in these disciplines. Using Gardner’s test as an 
entry test, we revealed the peculiarities of perceiving information to the students of pharmacy by assessing 
the average multiple intelligence, sensor activity and their Logical-mathematical intelligence. The results of 
students (Bulgarians and foreign students) were compared with the results of a control group of the same age 
(18 – 28 yrs.), not involved to study natural sciences, and also with the sensor activity of students studied dental 
medicine.

The greatest differences in the average values   of the sensor activity results are between the Bulgarian(BG) 
students and the control group, and for the mathematical intelligence between Bulgarian and foreign students. 
In all three groups, predominate students with Bodily-Kinesthetic intelligence (35% – 43.6% of the students have 
such intelligence), followed by Visual/Spa  al intelligence (19% – 28,9%). Combined sensor activity is between 
2% and 13%. The test showed that the average values   of the results for Bodily-Kinesthetic intelligence are above 
67.45 ± 15.41 for BG students and 69,32 ± 13,94 for foreign students. In the case of Bulgarian students, Spa-
 al intelligence is above average (64,06 ± 20,97) , while in the case of foreign students the most prominent 

sensor activities are Linguis  c and combina  on of Kinesthetic and Visual intelligence with values   (55,88 ± 14,76 
and 54,44 ± 4,9 respectively). The comparison with the results of the control group shows that sections for 
Bodily-Kinesthetic, Visual and combined Kinesthetic-Visual intelligence are with highest score (76,67; 69,17 and 
68,75). There are differences in sensor activity that are statistically significant for Bodily-Kinesthetic and Spa  al 
intelligence. The results of the group were compared to the multiple intelligence of students studying dental 
medicine. The differences in sensor activity according to the chosen profession were revealed.
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Въведение 
Обучаваните в момента студенти са от Net-поколението, върху чието развитие интернет и компютър-

ните технологии имат огромно влияние. Това налага преосмисляне на методиките за преподаване и въ-
веждането на обучение съобразено с тяхната сензорната активност [1].

Оценяването на сензорната активност на студентите, може да се осъществи чрез теорията на Хауърд 
Гарднър за множествената интелигентност(МИ), изследвайки тяхната телесно-кинестетична, вербално-
лингвистична и пространствено-визуална интелигентност. Тези типове интелигентност се разпределят и 
комбинират различно у индивидите и оформят различни личностни профили. 

Теорията за множествената интелигентност е представена за пръв път в книгата Frames of Mind през 
1983[2]. От тогава тази теория е обект на проучване и приложение от множество изследователи-педаго-
зи. Тя позволява да се проследят връзки между интелигентността и усвояването на чужд език. Публика-
циите по темата разглеждат успешното обучение съгласно методика, съобразена с модела на МИ в раз-
личните етапи на образованието, като най-убедителни са описанията относно началното образование 
[3]. В българското образование е създадена и апробирана система от учебни дейности на обучението 
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по английски език във втори клас, съобразена с теорията за множествената интелигентност [3]. Съгласно 
изследването, приложението на теорията за множествената интелигентност в обучението по английски 
език води до повишаване на ефективността му. 

Съвременното образование обръща повишено внимание на персоналните особености, потребности 
и интереси на обучаваните, което обуславя прилагането на теорията на Хауърд Гарднър като подход в 
обучението. Ако процесът на обучение се съобрази с преобладаващата сензорна активност на студенти-
те, това би довело до по-добри резултати при преподаването и повишаване на успеваемостта им. През 
1967 Г. Лозанов свързва музикалното и визуалното стимулиране, както и интегрирането на жестове и дви-
жения, с подобрения в процеса на усвояване на чужд език [4]. Някои от идеите на Г. Лозанов биха мог-
ли да се приложат не само в езиковото обучение, но и в други области. Нараства броят на публикациите 
които анализират връзката между отделните страни на човешката интелигентност и усвояването на пре-
подавания материал [5]. 

Целта на настоящото изследване е оценка на множествената интелигентност и в частност сензорната 
активност на студенти по фармация (българи и студенти-чужденци). Основната хипотеза е, че студентите 
по фармация са с добра логико-математическа интелигентност, поради необходимостта от усвояване на 
материал от областта на природните науки. Проведеното проучване ще спомогне за търсене на нови на-
чини за представяне на материала и за по-доброто му осмисляне и възприемане от студентите. Анализът 
на направените изследвания ще спомогне за оптимизация на обучението на студентите.

Материали и методи
Използван е теста на Гарднър1 за оценка на множествената интелигентност на 257 български студен-

ти (БГ), от които 199 жени и 58 мъже, и 48 студенти-чужденци (СЧ) - 22 жени и 26 мъже. Възрастта на ан-
кетираните е 18-21 год. Средната възраст при чужденците е 19,32 ± 2,29 г., а при българите – 19,39 ± 1,28г. 
За сравнение на резултатите бе използвана контролна група от 38 студенти избрани на случаен принцип, 
които не изучават природо-математически науки. Контролната група се състои от 16 мъже и 22 жени на 
възраст между 18 – 28 г. Средната възраст на жените е 22,91± 2,97, а на мъжете 20,93± 3,19 год. . 

Тестът се състои от девет раздела (означени с S1 – S9) с по 10 въпроса1. Разделите съответстват на де-
ветте типа интелигентност – натуралистична (S1), музикална (S2), логико-математическа (S3), екзистенци-
ална (S4), интерперсонална (S5), телесно-кинестетична (S6), вербално-лингвистична (S7), интраперсонал-
на (S8) и пространствено-визуална интелигентност (S9). На всеки въпрос с положителен отговор се поста-
вят десет точки и се сумират. Максималният брой точки от всеки раздел е 100. Когато сумата от точките за 
даден раздел е под 30, говорим за ниско ниво на интелигентност, стойности 31 – 60 показват средно ни-
во на интелигентност и над 61 точки - високо ниво на интелигентност. Средните резултати на участници-
те са разделени на подгрупи според пола и националността им.

Осреднените резултати от всички секции Sav, както и средните резултати за математическата интели-
гентност S3 и сензорната активност на студентите (S6,S7,S9, S6=S7, S6=S9, S7=S9, S6=S7=S9) бяха оценени 
и сравнени за трите групи от изследването - студенти по фармация, студенти по фармация-чужденци и 
контролна група. Допълнителни въпроси от [1] бяха включени за оценка на предпочитания начин на уче-
не: “Когато трябва да науча нещо нещо ново, аз обикновено: А) Искам някой да ми го обясни, B) Искам 
да прочета за това в учебник, С) Искам да го изпробвам, да създам модел”. Предпочитания от студентите 
начин на преподаване беше определен чрез следния въпрос „Предпочитам преподаватели, които: А) Из-
ползват лекционни материали с информативни разяснения и дискусии; В) Пишат на дъската, използват 
визуални помагала; С) Изработват постери, модели, практически курсове и различни активности в час;“.

За обработка на резултатите бяха използвани дискриптивна статистика, t-тест и непараметрични те-
стове. Средна стойност на параметрите беше изчислявана при не по-малко от три стойности. За опреде-
ляне надежността на теста, група от 64 човека беше помолена да отговори отново на въпросите пет ме-
сеца след първото анкетиране. Надежността на теста беше оценена чрез използване на коефициента на 
Пиърсън за количествените резултати – Sav и S3 и непараметричен тест за оценяване надежността на ре-
зултатите за сензорната активност. Използваното ниво на значимост е 0,05. 

Резултати
Данните за средната множествена интелигентност, математическата интелигентност и сензорната ак-

тивност за изследваните групи като цяло и разделението по пол са представени в Табл. 1, 2, 3. Опреде-
лени са не само трите вида активности в чист вид, но и комбинацията от различните видове активност.
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Таблица 1. Резултати за българските студенти
Sav. S3 S6 S7 S9 

общо 51,62±11,41 55,92±15,36 67,45±15,41 52,82±9,52 64,06±20,97
мъже 48,86±13,44 57,06±18,24 68,41±13,11 50±5 62,14±22,37
жени 55,06±17,93 59,27±18,16 66,51±17,69 55,65±14,04 65,97±19,58

S6=S7 S6=S9 S7=S9 S6=S7=S9
общо 50,7±9,31 52,91±15,06 52,71±10,32 36,57±9,45
мъже 22,5±2,5(n=2) 45,83±12,21 50±6,32 15±5(n=2)
жени 53,56±16,12 60±17,91 55,42±14,32 39,86±13,95

Таблица 2. Резултати за чуждестранните студенти
Sav. S3 S6 S7

общо 54,62±17,36 57,73±22,16 69,32±13,94 55,88±14,76
мъже 55,25±18,63 57,27±25,33 66,03±19,37 55±15
жени 57,87±19,91 54,54±20,67 72,63±8,51 56,76±14,53

S9 S6=S7 S6=S9 S7=S9 S6=S7=S9
общо 48,68±18,69 61,25±5,7 54,44±4,8 70 (n=1)    -
мъже 30±11,41 65(n=2) 58,33±4,08 70

( n=1)

70 (n=1)

жени 67,36±25,98 60 (n=1) 50,55±9,26  ( n=0)  (n=0)

С n е обозначен броя на студентите, със съответната активност.         

Таблица 3. Резултати за контролната група
Sav. S3 S6 S7

общо 58,16±14,57 60,43±21,87 76,67±15,85 40
мъже 58,19±14,53 63,13±21,52 73,33±19,66 (n=0)
жени 58,13±14,61 57,72±22,23 80±12,25 40(n=1)

S9 S6=S7 S6=S9 S7=S9 S6=S7=S9
общо 69,17±26,16 40 68,75±10,31 53,33±5,77   _
мъже 68,33±23,17 (n=0) 60 (n=1) 53,33 ±5,77 (n=0)
жени 70±29,15 80 (n=2) 77,5±20,62 (n=0) 50(n=1)

Резултатите от теста на Гарднър за оценка на личностния профил на студентите показват, че средната 
интелигентност на студентите по фармация - българи е 51,62±11,36; 54,62±17,36 за чужденци и 58.16±14,57 
за контролната група. Средните стойности на резултатите, описващи математическата интелигентност са 
както следва: 55.92±12.71 за българи, 57,73±22.16 за чужденци и 60,43±21,87 за контролната група. На 
фиг. 1, 2 и 3 са представени средните резултати за Sav и S3 за участниците, разделени по националност 
(фиг. 1) и по пол и националност (фиг. 2а, б). И трите групи имат множествена интелигентност над сред-
ната и висока математическа интелигентност. Количественото оценяване на резултатите показа, че няма 
статистически значими разлики между средната множествена интелигентност и математическата инте-
лигентност за трите групи.
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Фиг. 1 Средни стойности на резултатите за средната и математическата 
интелигентност на изследваните групи.

Резултатите за средната интелигентност Sav за българската и контролната група се различават статис-
тически значимо (р=0,017). Няма статистически значими различия между резултатите за S3 на отделните 
групи (р>0,05). Сравняването на резултатите за средната множествена интелигентност и математическата 
интелигентност между половете показа, че само в българската група има статистически значими разли-
ки между средната множествена интелигентност при мъжете и жените (р=0,015). Наблюдават се и статис-
тически значими разлики между средната множествена интелигентност при мъжете българи-студенти и 
контролна група (р=0,018). Като цяло, изследваните групи имат по-висока математическа интелигентност 
отколкото средна интелигентност, като при жените математическата интелигентност е по-ниска отколко-
то при мъжете.(Графики 2 а,б). 

Фиг. 2 Средни стойности на резултатите за Sav(а) и S3(б) за трите изследвани групи, 
разделени по пол и националност.

Изследвано беше процентното съотношение на студенти с ниска (под 30 т.) и висока математическа 
интелигентност (над 60 т.) и резултатите са представени в таблица 4 и графика 3.

Таблица 4. Съотношение на студентите с ниска и висока математическа интелигентност 
според пола им.

БГ-
мъже

[%]

БГ-
жени

[%]

Всичко

 [%]

Чужденци 
мъже

[%]

Чужденци 
жени

[%]

Всичко

 [%]

Контр. 
група-
мъже

Контр. 
група-
жени

Всичко

[%]
S3<=30 14,6 14,2 14,4 12,7 21,5 17,2 12,5 18,2 15,3
S3>=60 62,8 51,8 57,4 55,2 56,1 55,6 68,7 59,1 63,9
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Фиг. 3 Процентно съотношение на студенти с ниска и висока математическа интелигентност (S3).

Резултатите от изследването сочат, че 14,4% от българските студенти и 17,2% от чуждестранните сту-
денти имат ниско ниво на логико-математическа интелигентност (под 30 т.), докато 57,4% (БГ) спрямо 
55,6% имат високо ниво на математическа интелигентност- над 60 т . Разпределението по пол показва, че 
14,6% от мъжете и 14,2 % от жените при българските студенти имат ниско ниво на логико-математическа 
интелигентност (под 30 т.), докато 62,8% от мъжете и 51,8% от жените имат високо ниво – над 60 т. При 
чуждите студенти разпределението е както следва: 12,7% от мъжете и 21.5% от жените имат ниско ниво 
на логико-математическа интелигентност (под 30 т.) и 55,1% от мъжете и 56,1% от жените имат високо ни-
во – над 60 т. Няма статистически значими разлики между изследваните групи по отношение на процент-
но съотношение на студенти с ниска и висока математическа интелигентност.

Средните стойности и процентното съотношение на резултатите за сензорната активност на трите из-
следвани групи са представени в Таблици 1 – 3 и Таблица 5. 

Таблица 5. Процентното разпределение на сензорната активност
S6[%] S7[%] S9 

[%]

S6=S7

[%]

S6=S9

[%]

S7=S9

[%]

S6=S7=S9

[%]
БГ 43,6 11,2 19,1 6,2 8,9 5,4 5,4
ЧС 35,4 12,5 25,1 8,3 14,5 2,1 2,1

Контр. група 39,4 2,6 28,9 5,2 13,2 7,8 2,6

И в трите групи преобладава телесно-кинестетичната интелигентност (35% – 43.6%), следвана от прос-
транствено-визуалната интелигентност, която се изменя в граници 19% – 28.9%. Всяка една от комбини-
раните сензорни активности е представена при групите в интервала 2% – 13%. Хората с комбинирана сен-
зорна активност са между 26% – 29% от всяка група. 

Фиг. 4 Средни стойности на резултатите за сензорната активност за изследваните групи (а), про-
центно разпределение на сензорната активност в групите (б). 
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Средните стойности на резултатите за телесно-кинестетична и пространствено-визуална интелигент-
ност са най-високи за българската и контролната групи (Фиг. 4а). Процентното съотношение на типовете 
сензорна активност в трите разглеждани групи са представени на Фиг. 4б). 

Резултатите за сензорната активност на студентите – фармацевти бяха cравнени с данните публику-
вани от Манчорова за сензорната активност н студенти-стоматолози [3]. (Фиг. 5). Според Манчорова, сту-
дентите-стоматолози имат следната сензорна активност: S6 – 16,4%, S7 – 12,3%; S9 – 12,3%; , S7=S9 – 9,5%; 
S6=S9 – 21,9%; S6=S7=S9 – 9,6%. Докато при фармацевтите преобладава телесно-кинестетичната интели-
гентност (43,6%), то при стоматолозите има превес комбинацията между телесно-кинестетична и прос-
транствено-визуална интелигентност (S6=S9 общо 21,9%). Втора по честота е телесно-кинестетичната ин-
телигентност S6 (16,4%).

Фиг. 5. Сравнение на сензорната активност на студентите–фармацевти и студенти 
по дентална медицина (СДМ).

Студентите трябваше да отговорят на два допълнителни въпроса във връзка с предпочитания от тях 
начин на учене и предпочитания начин на преподаване. Резултатите показват, че когато трябва да нау-
чат нещо ново, 46% от студентите искат някой да ми го обясни, а 43% искат да прочетат за него в учеб-
ник. Предпочитаният от студентите начин на преподаване е с използване на лекционни материали с ин-
формативни разяснения и дискусии (45,5%). В същото време 34,% от тях изискват в преподаването да се 
включват модели, практически курсове и различни активности в час.

Изчислен беше коефициентът на надежност на теста за средните резултати от теста и резултатите за 
математическата интелигентност. Приема се, че коефициентът на надеждност трябва да варира в интер-
вала от 0.5 до 1. Получените стойности на коефициента на корелация между данните на двата теста за S3 
(0,72), и за Sav (0,83) е висока което означава, че тестът отчита надеждно резултатите.

Дискусия
Съвременното образование обръща повишено внимание на гъвкавостта и адаптивността на обучение-

то. Доказано е, че активното внимание активира само краткосрочната памет [4]. Това налага използването 
на теорията на Хауърд Гарднър и различните типове интелигентност за стимулиране на дългосрочната па-
мет и възможността за усвояване на материала. Приложението на теста за множествената интелигентност 
дава възможност за разкриване на преобладаващата сензорна активност на всяка една административна 
група. Така преподавателят би могъл да повиши ефективността на преподаването като подобри процеса на 
запомняне чрез прилагане на подходящи техники за най-добро използване на тези способности. 

Входящите тестове са повсеместна практика в процеса на обучение. Те не само ориентират препо-
давателя относно общото ниво на подготвеност на обучаемите и на кои от пропуснатите и/или неусвое-
ни раздели от материала трябва да се наблегне, но и показват на самите обучаеми доколко са овладели 
преподавания материал. Чрез тях може да се подобри усвояемостта на преподавания материал, ако се 
отчете, че процесът на забравяне протича по експоненциален закон. Според изследванията на Ебингхаус 
и последователи 59,2% от информацията се помни/запазва в първите двадесет минути, докато след 1 
ден запомнената от паметта част е 33,7%, след 2 дни – 27,8%, след 3 дни – 25,4%, след 31 дни – 21,1% 2 . 

Използвайки като входящ тест теста на Гарднър, разкрихме особеностите за възприемане на инфор-
мация от студентите по фармация, като оценихме средната им множествена интелигентност, сензорната 
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активност и логико-математическата им интелигентност. Резултатите на студенти по фармация (българи и 
студенти-чужденци) бяха сравнени с резултатите на контролна група на същата възраст (18 – 28 г.), която 
не се занимава с природни науки, както и със сензорната активност на студенти по дентална медицина. 

Най-големи разлики в средни стойности на резултатите за сензорната активност има между българ-
ските студенти и контролната група, а най-големи разлики в средни стойности на резултатите за мате-
матическата интелигентност между българските и чуждестранните студенти. И при двете групи се на-
блюдава изразен превес на телесно-кинестетичната сензорна активност- средна стойност на резултатите 
67,45±15,41 т. за българските и 69,32±13,94 т. за чуждестранните студенти. Следващата най-добре проя-
вена сензорна активност при българските студенти е пространствено-визуалната интелигентност със сре-
ден резултат 64,06±20,97, докато при чуждестранните студенти най-добре изявените сензорни активнос-
ти след S6 са активностите S7 и S6 = S9 със стойности 55,88±14,76 и 54,44±4,9, съответно.

Сравнението с резултатите за контролната група студенти показва, че сензорни активности S6, S9 и 
S6 = S9 са с най-висок резултат 76,67±15,85; 69,17±26,16 и 68,75±10,31. Няма статистически значими раз-
лики между средните стойности за S6 и S9 на съответните групи, както и междуполови различия вътре в 
групите р>0,05.

Резултатите за сензорната активност на студентите – фармацевти бяха сравнени с публикуваните от 
Манчорова данни за сензорната активност на студенти-стоматолози [1]. И при двете групи телесно-ки-
нестетичната интелигентност и кинестетично-визуалната интелигентност са преобладаващи. При фарма-
цевтите превес има телесно-кинестетична интелигентност 41,4%, срещу 16,4% при стоматолозите, а при 
студентите от специалността дентална медицина преобладава кинестетично-визуалната интелигентност 
(S6= S9=21,9%) 

Резултатите за кoмбинираните сензорни модели (вербално-кинестетична, визуално-кинестетична и 
вербално-визуална) за възприемане на информацията показват, че докато при фармацевтите те са в гра-
ниците 4,6-8,6% с най-голям дял на визуално-кинестетичната активност (8,6%, виж Табл.3), то при студен-
ти-стоматолози използващите кoмбинирани сензорни модели са тези с визуално-кинестетичната актив-
ност – 21,9% [1]. Тъй като за определяне на сензорната активност Манчорова използва други тестове, ре-
зултатите могат да се сравняват само качествено. Резултатите показват различията в сензорната актив-
ност според избраната професия.

Оценяването на средната множествената интелигентност и сензорната активност на студентите е 
желателно да се прави заедно с входящия тест по предмета. Резултатите от настоящото изследване ще 
ни дадат възможност да се съобразим с познавателните способности на студентите и използвайки инди-
видуалните им различия, да повишим ефективността на педагогическия процес. 

Заключение
Основно обобщение на настоящата работа е, че всички изследвани групи студенти имат средно ниво 

на множествена интелигентност и добра логико-математическа интелигентност, като в сензорната актив-
ност преобладаваща е телесно-кинестетичната интелигентност. Отчетени бяха различия в сензорната ак-
тивност според избраната професия.

Налице е необходимост от по-детайлни проучвания в подкрепа на приложението на теорията на 
Гарднър в обучението, подкрепени със статистически данни.
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