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Abstract: The article focuses on the changes in both structure and content of syllabus related to the 
logarithms from the perspective of technological evolution. As a basis for the comparative study, the author 
takes two Bulgarian textbooks in mathematics. The first one is by Blagoy Dimitrov and Todor Dedov issued in 
1910. The second textbook is by Stanislava Petkova and colleagues and appeared approximately a century later. 
Under consideration are the views about how useful are the logarithms in the context of the contemporary 
technological status. Some arguments are given that support the reconsidering the existing educational 
paradigm in a new direction oriented to the integrated education. Resolving some didactical issues in teaching 
logarithms refers to the implementation of the ICT. 

Keywords: impact of technology on syllabus, synthetic competence, basic mathematical skills 

0. Въведение
В непубликуван доклад от Румена Калтинска и автора на тази статия, изнесен на 24 април 2017 г. на 

семинара Дидактическо моделиране, интернет-порталът Музей „Математиката и информатиката в Бъл-
гария“ (Фигура 1) беше представен като източник на дидактически ресурси. 

Фигура 1. Порталът mmib.math.bas.bg

Тук ще се опитаме да изследваме един актуален проблем от математическото образование в средния 
курс, ползвайки учебника Алгебра за VI и VII класове на мъжките и девическите пълни и непълни гимназии 
(накратко в статията ще го наричаме Алгебра) с автори Благой Димитров и д-р Тодор Дедов [1], качен на спо-
менатата страница (Фигура 2). Сравнителният анализ, който ще представим по-долу, е ориентиран към от-
крояване на еволюционните изменения и евентуалните тенденции в темата логаритми от учебната програ-
ма по математика в средното образование. Гледната точка на нашите разглеждания ще е обусловена от раз-
витието на изчислителната техника и съответните технологични ресурси, достъпни в училище. 
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Фигура 2. Титулната страница на Алгебра, Бл. Димитров и д-р Т. Дедов [2, с. 15-20]

1. Структуриране на учебния материал за логаритми в Алгебра 
Учебният материал за логаритми е разпределен в първите три глави на Книга I от учебника Алгебра. 

Глава І Логаритми е разделена на 6 параграфа. Глава ІІ Десетични логаритми се състои от 15 параграфа. 
Глава ІІІ Показателни и логаритмични уравнения съдържа 4 параграфа. Следват 48 общи задачи за първи-
те три глави, като повечето задачи са с няколко подусловия. Целият материал заема 30 от общо 119 стра-
ници в учебника, т.е. около една четвърт. 

В отделните глави има тематично разделение, като една тема може да включва няколко параграфа. 
Няма обща структура, обхващаща всички параграфи. Не е ясно и колко параграфа могат да се обединят в 
един урок или, обратно, един параграф да се разбие в два или повече уроци. 

2. Дидактически особености в Алгебра
Трудно ни е да изясним доколко Алгебра е оригинален учебник по отношение на заложените дидак-

тически конструкции. Тук ще откроим някои особености, свързани с технологичното състояние на ония 
времена. На първо място трябва да отбележим, че във включения материал няма индикации за използва-
не на изчислителни средства, например логаритмична линийка. Единственото помагало за изчисления са 
били логаритмични таблици – в Алгебра се споменава, че те са заимствани от някой д-р Студничка. Пре-
смятанията се извършват на ръка, за което се разработва детайлна методика. 

Глава I започва така: 
Степенуването не се подчинява на комутативния закон и затова на него съответстват две обратни 

действия. [1, с. 3] 
Двете действия са коренуване и логаритмуване. Поясняват се с пример. Изяснен е произходът на ду-

мата логаритъм. След няколко свойства на логаритмите, придружени с обосновка, се указват двете най-из-
ползвани основи: 10 и е. Наименованията на съответните логаритми са бригови и неперови, като в кратка 
историческа справка за появата им се изяснява защо тези термини са удачни. Изтъква се практическата зна-
чимост на десетичните логаритми и оттук нататък вниманието е изцяло съсредоточено върху тях. 

Прави впечатление, че множества не се използват (по онова време канторовата теория тепърва е про-
хождала, а методически насоки за внедряването ѝ в математическото образование не са били разработе-
ни). Това обяснява, че числови интервали не се срещат. Не се говори за множество от допустими стойно-
сти. Обаче реалните числа се допълват с +∞ и -∞. Така по същество се работи в множеството [-∞;+∞] 
(двуточковата компактификация на реалните числа) и отпада необходимостта да се разглеждат граници, 
което е успешно дидактическо попадение. 

Използването на думата теорема става срамежливо, без тя да предхожда съответното твърдение [1, 
с.5]. От това строгостта на изложението не страда – доказателствата са достатъчно прецизни. Самите те-
ореми не се формулират самоцелно, а с ясното послание: за изчисления с използване на логаритмични-
те таблици. 

Доказаните теореми спомагат за опростяване на изчисленията, понеже умножението се заменя със 
събиране, делението – с изваждане, степенуването – с умножение и коренуването – с деление. [1, c. 6]

Формулите се затвърдяват в следващите два параграфа с логаритмуване и антилогаритмуване на ед-
ночлени. 

Глава ІІ е изцяло посветена на изчислителните техники с десетични логаритми. Отделни параграфи 
са посветени на пресмятане с четирицифрени, петцифрени, 6- и 7-цифрени числа. Многобройни приме-
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ри имат за цел да покажат възможно най-ясно техниките за пресмятане в двустранния преход (число-
ви изрази)↔(логаритми). На този фон показателните и логаритмичните уравнения в Глава ІІІ изглеждат 
представени съвсем невзрачно. Очевидно авторите не считат такава теория за практически приложима 
в своята целева група. 

Макар явно да не се прави препратка към логаритмичната линийка, която масово се използва в тех-
ническите университетски дисциплини до 70-е години на ХХ век, материалът в Алгебра подготвя учени-
ците за едно леко и безконфликтно въвеждане на този механичен аналогов калкулатор в професионална-
та практика. Така технологиите са обусловили дидактическата среда на обучението по математика в сред-
ното училище още в началото на ХХ век. 

3. Структуриране на учебния материал за логаритми един век по-късно 
Учебниците от началото на ХХІ век са два типа – за задължителна и за профилирана подготовка. В про-

грамата за задължителна подготовка логаритъм се дефинира в 10. клас, но практически не се разработ-
ва в каквито и да било приложения. Поради това ще се спрем на структурата на материала за логаритми 
в учебната програма за профилирана подготовка, като за източник ще използваме учебника [3], който за 
кратко ще наричаме Математика. 

В Математика материалът за логаритми е разпределен в два раздела и разбит в 17 урока от общо 133. 
Въведението е близко по стил до въведението от Алгебра, но с това приликите свършват. В явен вид мо-
тивация за изучаване на логаритми не е дадена. Словосъчетанието практическо приложение не се сре-
ща. Разглежданията са строги, построението на темите в уроците е дедуктивно, пресмятанията с число-
ви стойности са изключително за илюстрация на теоретични постановки. Пример с приложение на лога-
ритмични таблици е даден на страница 158 в рамките на една задача, а на страница 168 се упоменава, 
че решаването на следващите няколко задачи изисква таблица за десетични логаритми или калкулатор. 

Методически ключово в Математика е повсеместното използване на теоретико-множествен апарат и 
функции: определяне на множество от допустими стойности, запис на отговорите чрез обединение или 
сечение на числови интервали, обратима функция и т.н. Друг важен момент е избягването на приблизи-
телни стойности за корени, степени и логаритми – в решения и отговори те остават записани чрез ради-
кали, степени и логаритми, например log2/3(-1+√5)/2 [3,с.205]. 

Концепцията, приета в Математика, ясно визира друга технологична среда за провеждане на образо-
вателния процес: 1) наличие на дидактически развит апарат за множества и функции; 2) достъпни елек-
тронни изчислителни средства, като калкулатори. 

4. Предшественици на интегрираното обучение 
Учебникът Математика е създаван, когато в образователните стандарти бяха залагани междупредмет-

ни връзки предимно в една посока, т.е. в уроците по математика се споменават възможни приложения 
на изучавания материал в други области на познанието и практиката. В това отношение степените и лога-
ритмите, логаритмичната и показателната функция, са включени в съдържателни междупредметни връз-
ки: период на депозити, закон на Вебер-Фехнер, магнитут на земетресение, прираст на населението и др. 
[3, с. 168-172]. Споменатите направления са представени в съответствие с образователния модел от края 
на 90-е години на ХХ в. 

През първата декада на ХХI в. у нас започна да набира скорост проектно-базираното обучение. То се ре-
ализираше като част от дидактическия инструментариум в отделни предмети. Привличаха се активно ком-
пютърни средства, предимно за изготвяне на презентации от учениците [4], но също за симулация и демон-
страция на различни процеси [5]. Впоследствие широко разпространение добиха облачни технологии за ця-
лостен процес на управление на проектно-базираните инициативи [6]. От гледна точка на приложението на 
информационните технологии беше регистриран сериозен прогрес. Обаче в масовата педагогическа прак-
тика се наблюдава значително изоставане в приложението на новите дидактически технологии. 

5. Разминаване в технологичното развитие 
Повече от половината от материала за логаритми в Математика е посветен на показателни и логари-

тмични функции, уравнения и неравенства. Методиката е типична за втората половина на ХХ в. Това не е 
недостатък на Математика. Но по същото време информационните технологии и техническото оборудва-
не в училищата вече осигуряваха съвсем друга среда за преподаване на този материал, а именно прило-
жение на системите за компютърна алгебра (съкратено СКА). 

Дидактически технологии за въвеждане на СКА в началото на XXI в. също имаше. В непубликувания 
доклад [7] от автора на тази статия, на основата на който е публикацията [8], се предлага идея за въвеж-
дане на СКА в средното образование. Примерите бяха подбрани специално с приложения в решаване-
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то на показателни и логаритмични уравнения (един такъв пример е даден в края на статията като Прило-
жение). 

Тромавата система за изменения в номенклатурната база не позволи реализирането на пробив в пре-
подаването на логаритми, независимо от наличните предпоставки. Нещо повече, изоставането на обра-
зователния модел от технологичната среда с различна амплитуда във времето поддържа критиките за не-
адекватно на съвременните изисквания образование по математика и природните науки. 

6. Проблемни области на прага на новия етап в средното образование
Новата нормативна база за средното образование, влязла в действие от 2015 г., позволява да се ре-

визират методиките за преподаване на логаритмите в 11. клас. Една разумна интеграция на математика и 
информационни технологии би позволила логаритмите да заемат по-съдържателна част в задължителна-
та подготовка. Наистина, това техническо понятие от математиката има важно мирогледно значение. Ми-
сленето на ниво порядък може да бъде ключово за успешна социалната реализация на личността в мно-
го направления. Напротив, невъзможността да се различава порядъка в количествата ограничава миро-
гледа и осакатява интелектуалното развитие. 

Могат ли информационните технологии сами по себе си да разрешат някои въпроси в преподаването? 
Твърдо не. Необходима е нова методология, а оттам и нови дидактически технологии. Трябва непременно 
да се отчитат и реалиите на средното училище. А те не вдъхват оптимизъм – математическата и общата гра-
мотност на учениците падат и падат, и падат… Повече от десетилетие в университетите не може да се орга-
низира нормално обучение по математика, по инженерни, а даже и по икономически дисциплини, именно 
поради липсата на математически знания на голямата част от абитуриентите. Оттук произтича и незадово-
лителното състояние на математическата подготовка на много прясно-завършили учители. 

Крехък оптимизъм за подобрение подхранва нагласата на младите хора практически непрекъснато 
да ползват съвременните „умни“ джаджи (smart gadgets). Използването на техническите средства в мате-
матиката обаче изисква определени математически знания и умения. 

7. Ролята на синтаксиса
За пълноценно внедряване на СКА в педагогическата практика в средното образование е необходи-

ма математическа култура, приблизително на ниво, каквото се изисква за усвояване на материала за ло-
гаритми. Например познаване на понятийния апарат за функции, като дефиниционно множество, област 
на стойности, графика. Не може без базови знания за корени на уравнения, решения на неравенства и 
тяхната интерпретация при графики на функции и т.п. Базовото ниво в уменията включва разпознаване 
на еквивалентни записи при числови изрази, субституции, като при тях се отчита изменението в дефини-
ционното множество и т.п.

Има и особености на синтаксиса на СКА, които излизат извън рамките на изгражданите знания и уме-
ния в училищния курс по математика, например точните и приближени методи за решаване на уравне-
ния се прилагат с различни оператори, съответно с различен синтаксис. Възможностите за използване на 
единия или другия метод, както и тълкуването на резултата от компютърното решаване, предполага една 
по-висока математическа култура (за илюстрация на казаното отново препращаме към Приложение-то). 

Всичко това извиква необходимостта от нова парадигма в преподаването. Тук не става въпрос за коз-
метични промени или допълнения на програмата, а за преразглеждане на основите. Бъдещата глава за 
логаритми в един учебник, отговарящ на изредените изисквания, би трябвало да изглежда толкова раз-
лично от сегашните части, посветени на показателни и логаритмични уравнения и неравенства в Матема-
тика, колкото тези части се отличават от съответните им в Алгебра. 

Кой обаче може да преподава такъв материал? Имат ли сегашните випускници на педагогическите 
специалности подобна компетенция? За сравнение да се опитаме да си представим как учител, препо-
давал по Алгебра, би се справи с педагогическите предизвикателства, заложени в Математика. Нещо по-
просто – дали учителите, които сега преподават по програмата за задължителна подготовка, могат да се 
справят с преподаване в профилирани паралелки? Open questions. 

8. В търсене на временно решение
Поставяйки по този начин проблемите ние имаме предвид някои частични решения, отчитайки ста-

туквото в средното образование. Това, което е налично като номенклатурна база и може да отговори на 
потребностите от реформа в математическото образование, са интегративните предмети в иновативни-
те училища. Но какво да се вземе като модел за съставянето на програма по интегративен предмет и кой 
учител може да води обучение по такава програма? На пръсти се броят учителите, които имат компетен-
ция и самочувствие да водят интегративен предмет, например Информатика и музика1.
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Нашият опит за временно решение на тези проблеми е свързан с въвеждане на интегриран подход за 
реализиране на проектно-ориентирано обучение, надстройващо предметно-ориентираната структура в 
средното образование [9]. Ето какво сме създали като теория и практика през последните години за пла-
ниране и реализация на проектно-ориентирани инициативи.

  Определя се водещ учител, съответно учебен предмет. Като най-подходящ предмет считаме ма-
тематиката, отчитайки универсалността на математическите методи. Абсолютно задължител-
на компонента са информационните технологии, които имат многостранна роля: опосредстват 
междупред метните връзки, обезпечават информационни ресурси, атрактивни са. 

  Сформира се малък колектив от учители и администрация с активно-положително отношение. Ос-
вен водещия учител, ключова фигура за пълноценно реализиране на интегриран подход играе ад-
министратор на високо ниво в училищната йерархия: директор или негов заместник. 

  Изготвя се процедурна матрица, която съдържа комплексни технологични решения на дидактиче-
ски и организационни антиномии: съгласуване на учебната програма, отчитане на натовареността 
в училищния план и извънучилищните дейности, график за паралелни дейности по проектно-ори-
ентираната инициатива, ресурсно обезпечаване. 

9. Спекулации на тема логаритми в нов прочит 
Обособените теми за приложения на степени и логаритми в Математика [3, с. 168-172]. са предпос-

тавка за организиране на интегративен предмет, като преди това се премине през трите точки, описани 
в предната секция. При това интеграцията може да приеме формата на проектно-ориентирани инициа-
тиви. По-долу ще предложим някои идеи, които намираме за потенциално съдържателни при реализа-
ция чрез интегриран подход. 

Схолия 1: Финанси. Различни приложения на логаритмите във финансовото дело са подробно разработени 
в Аритметика, при това на ниво конкретно управление на личните финанси, като [1, с. 55-65]. В Математика тази 
тема е само маркирана, макар да представлява определен интерес в наши дни: математическата основа на фи-
нансови инструменти като кредити, фючърсни договори и т.п. е аналогична на описаната в Аритметика. 

Схолия 2: Пресмятане. През XVII в. се появява логаритмичната линийка. За изобретател се счита Уи-
лям Оутред. С такъв калкулатор бяха постигани върхови научни резултати, например инженерите от Съ-
ветския съюз проправяха пътя към космоса. Как обаче се правят изчисления с такава линийка? Днес ло-
гаритмичната линийка няма практическо значение, но в исторически и общокултурен план е не по-малко 
интересен уред от астролабията, която е ползвал Птолемей. 

Схолия 3: Акустика. Вече стана дума за закона на Вебер-Фехнер в акустиката, който е описан в Мате-
матика. Съвременното осветляване на явленията, с които ежедневно младежта си има работа, би има-
ло възпитателен ефект. Например колко неудобства се причиняват на околните само с едно завъртане на 
копчето за усилване на звука вследствие логаритмичния ръст на възприемане на звука спрямо нараства-
нето на използваната енергия за генериране на такова нарастване на звуковото възприятие. 

Горните бележки са насочващи за мащабни проектно-ориентирани инициативи с приложение на ин-
тегриран подход. Математиката в такива случаи е покрита от съответното приложение, т.е. математиче-
ският апарат се прилага без да се афишира, което за ученици с отрицателна нагласа към математиката е 
възможност да се докоснат до математическите методи с минимум негативизъм.

10. Заключение
Явно е, че внедряването на новата нормативна уредба в педагогическата практика ще отнеме време. 

При това за осигуряването на съответните кадрови и дидактически ресурси трябва активно да се вклю-
чат университетите. Вече се организират квалификационни курсове, насочени към интегриран подход за 
надграждане на междупредметните връзки в отделни направления (авторът е бил лектор в такива курсо-
ве към ДИУУ при СУ „Св. Климент Охридски“). Очакваме да се появят и съответните методически разра-
ботки за внедряване на новаторско обучение. Съответната учебно-помощна литература и образовател-
ни портали с отворен достъп трябва да „излязат на светло“, т.е. от научните форуми в масовото училище. 

За съжаление самата нормативна база в частта си ключови компетенции съдържа морално остаряла 
рамка – това са теоретичните разработки в програмата Образование и обучение 2010, т.е. към 2017 г. те 
са на повече от 15 годишна възраст. Динамиката на технологичното развитие непрекъснато притиска ди-
дактиката и нашего брата вече не разполага с комфортните периоди от няколко декади за да ревизира те-
орията и да я приложи в практиката. 
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Приложение
Решение на задача от кандидатстудентския конкурс през 1999 г. на Икономическия университет – Ва-

рна посредством система за компютърна алгебра.
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