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РЕЗЮМЕ
Целесъобразно е процесът на обучение да се разграничава от учебния процес, тъй като вторият стеснява съдържанието на понятието обучение,
отъждествява го само с дейността на обучаемия.
Водещата роля на експеримента в обучението по физика е продиктувана от спецификата на самата наука. Два са основните метода за научно познание
във физиката – теоретичен и експериментален ( емпиричен ) – единство и взаимодействие. Следователно използването на физичния експеримент в
обучението се обуславя от ролята на експеримента във физиката като наука и от специфичните функции, които той може да изпълнява в учебното
познание.
Лабораторният практикум по физика във ВУЗ като организационна форма за обучение представлява начин за изразяване, структуриране, конструиране,
ораганизиране, разгръщане и придаване устойчивост на процесуалната и съдържателна страна на обучението.
От методична гледна точка е разгледан учебният физически експеримент.
Даден е отговор на въпроса: “Защо са важни практическите занятия?”
Изложени са начините на провеждането на лабораторния практикум по физика в различните ВУЗ-ове в страната, включително и в МГУ “Св. Иван Рилски”,
както и проблемите, свързани с организацията и провеждането му. Представени са и някои възможни начини за разрешаването им, което ще съдейства за
подобряване ефективността на обучението по физика, тъй като ефективността изисква създаване на умения за експериментално изследване
възникването и решаването на конкретни проблеми, както и формирането на трайни желания за критична оценка на различни ситуации в заобикалящия ни
свят и прилагане на начини за оптимизиране на процесите, които протичат в него.

В специализираната дидактическа литература се срещат
много и не винаги еднозначни определения относно
същността на обучението. Това донякъде е разбираемо,
тъй като обучението, според M. Schiro (Андреев, 1996)
има много измерения, и поради това се разглежда и като
вътрешно присъща функция на учебния предмет, и като
средство за дидактическо общуване, и като посредник
между учебното съдържание и обучаемия, и като
производно на академичната учебна дисциплина. Найобщо обучението може да се разглежда като относителна
самостоятелна цялост между преподаването и дейността
на обучаемите, наречена учене. Ето защо е целесъобразно процесът на обучение да се разграничава от
учебния процес, тъй като вторият стеснява съдържанието
на понятието обучение, отъждествява го само с дейността
на обучаемия.

процесуална завършеност. Въпреки това, трябва да се
посочи, че в специализираната литература ( дидактическа
и педагогическа ) не се среща напълно издържано и
обосновано съдържателно определение. Думата форма
има латински произход – formal, което означава
устройство, строеж, вътрешна структура. Според Пл. Радев (1996) организационната форма на обучение
представлява “начин за изразяване, структуриране, конструиране, организиране, разгръщане и придаване
устойчивост на процесуалната и съдържателна страна на
обучението. Ръководейки се от необходимостта за ясно
разграничаване на двете дидактически категории – форми
на обучение и методи на обучение, както и от преодоляването на трудно преодолими понятийно-терминологични затруднения много дидактици, методици и педагози (
Петров, 1994 ) се ориентират към един нов подход,
разглеждащ формите на обучение. Те считат, че
организационните форми на обучение трябва да се
разглеждат като негов относително самостоятелен
компонент, обединяващ в едно цяло система от такива
елементи като цел, съдържание, средства и методи на
работа, количеството обучаеми, мястото, времето,
условията за осъществяване на обучението и др., както и
устойчивите взаимовръзки между тях.

Процесът на обучение е целенасочен процес на
взаимодействие между обучаващ и обучаем, в хода на
който се усвояват знания, умения, навици и компетенции.
Рационалната му организация може да се разглежда като
важна предпоставка за повишаване на неговото качество и
ефективност. Тъй като понятието “организация” се
разглежда като съчетание на нещо в една цялост, в
стройна система, то важен елемент са организационните
форми на обучение.

Лабораторният практикум по физика във ВУЗ може да
бъде разгледан като организационна форма за
практическо обучение. Той, според класификацията на И.
М. Чередов ( 1988 ), е конкретна форма на организация,
която предполага подреждане, разполагане в система,

Организационните форми на обучение са важна
дидактическа категория, тъй като придават на обучението
определена структурна целесъобразност и съдържателно-
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осъществяване на взаимовръзки между елементите
( частите ) на цялото ( предметната част на
организацията ), между тяхното функциониране и
взаимодействие ( функционаланата част на организацията
).

В. П. Беспалко ( 1982 ) предлага да се преразгледа
нашето традиционно схващане за същността на човека –
специалист, от представата за него като за някакъв
“акумулатор” на информация. Трябва да се премине към
по-конструктивна гледна точка: специалистът е “сепаратор” на информация, т.е. човек, който умее да намира,
подбира, организира и целенасочено използва информацията за възникващите в неговата дейност задачи. Такива
умения и компетенции безспорно могат да се формират
във всички форми на обучение, различни от лекцията.

Физичният практикум е организиран първоначално във
висшите училища, след което е пренесен и в средния курс
на обучение ( Кюлджиева, 1997 ). Той е елемент от
системата на учебния физически експеримент, в която
влизат още: демонстрационни опити, фронтални опити и
фронтални лабораторни работи.

Една от първите срещи на студентите първокурсници с
“плашещатата ги академичност” ( Гюрова и др., 1997 ) се
осъществява в лабораториите на катедра “Физика”, където
обучението се осъществява с лабораторен практикум.

Водещата роля на експеримента в обучението по физика
е продиктувана от спецификата на самата наука. Два са
оснсовните методи за научно познание във физиката –
теоретичен и експериментален ( емпиричен ) – единство и
взаимодействие. Следователно използването на физичния
експеримент в обучението се обуславя от ролята на
експеримента във физиката като наука и от специфичните
функции, които той може да изпълнява в учебното
познание.

В някои американски университети, а и у нас, под
въздействие на бившата съветска школа за основна цел
на лабораторния практикум по физика ( ЛПФ ) е формулирана следната: “студентите да потвърдят експериментално материала, изучаван на лекции” (Лазаров, 1995).
Против преоритетното място на тази цел застава една
голяма група западни учени, обосноваващи се най-вече на
липсата на време и пари. Тази позиция е подкрепена и от
някои наши дългогодишни преподаватели (Лазаров, 1995 ),
които са за относителна самостоятелност на ЛПФ във ВУЗ,
т.е. тази форма на обучениое да не е обвързана с
определен лекционене курс. Безспорно тази иновционна
идея може да съдейства за изграждането на инженери от
тип “r” ( според съвременните концепции за инженерната
професия и образование, в зависимост от функциите,
които изпълняват в практиката ) – предназначени за
участие в изследователски и развойни проекти,
лаборатории и отдели, създаващи иновациите, новите
решения и изобретения, т.е. за научно-изследователска
работа. Известно е, че в развитите страни на студентите
се предоставя възможност да работят в съвременни
научно-изследователски лаборатории към самите университети. Те са обзаведени с такава апаратура, която
позволява изследване в съответните области на
модерната физика, като в последните две деситилетия се
преминава към компютъризираното натрупване на данните, физико-статистическа и математическа компютърна
обработка, визуализация на резултатите или по-кратко
казано към изчислителна физика ( Computational Physics ).
Тази физика позволява използването на съвременни
компютърно-симулационни и прогностични методи, които
не изискват реално експериментиране, а се базират на
твърдо установени теоретични основи и целят
количествено обяснение на такива задачи, при които има
теории, които дават формули, позволяващи по принцип да
бъде предсказан ходът на всяко физично явление в
дадена област. Типичен пример са сложните уравнения за
решаване на проблемите на физиката на плазмата и
уравнението на Шрьодингер в случаи, интересни за
квантовата химия.

Всеизвестни са думите на Д. И. Менделеев, че науката
започва там, където има измерване ( Беспалко, 1982 и
Агапов, 1982). Измерванията са основата на експеримента.
Без тях изучаването на физическите процеси е невъзможно или с други думи – без експеримент няма
физика. В тази насока са и думите на Ст. Лафчиев ( 1896 г.
), изказани преди малко повече от едно столетие след
инспекционната му обиколка из страната: “Според
изискванията на педагогията, физиката като естествена
наука трябва да се преподава с опити, правени пред очите
на учениците, като урокът се започне със самия опит.
Опитът трябва да бъде прост; с него трябва да се
произведат само тези явления, които искаме да
наблюдаваме; при това опитът трябва да се произведе с
най-голяма грижовност, точност и ясност, та различието
между причината и действието и връзката помежду им
напълно да изпъкнат наяве. Щом учениците са схванали
ясно как става явлението, трябва веднага да се изложи
физическият закон, т.е. постоянното съотношение между
причината и действието при дадени обстоятелства”. Тези
думи се отнасят за демонстрационни опити, които имат
място не само в средния курс на обучение, но и например
в лекцията, която като основна форма на обучение във
ВУЗ, има за основна цел да осигури достатъчна информираност на студентите. Необходимо е лекционната информация да се превърне в знания и разбиране, за да стане
част от компетентността на обучаемия, който постъпвайки
във ВУЗ е мотивиран от ясно осъзнатата потребност – да
овладее специалност, и сам носи отговорност за своето
обучение.
Тъй като основна задача на съвременния университет е
да подготвя творчески и самостоятелно мислещи специалисти, способни да прилагат научен подход към
решаването на конкретни ситуации, то не по-маловажни са
и практическите занятия по време, на които се формират
уменията за самостоятелно и творческо мислене, и за
решаване на проблеми.

В повечето технически университети обособяването на
ЛПФ в една относителна самостоятелност с изследователска цел, отговаряща на изискванията на новото време,
е трудно реализируемо, предвид остарялата техническа
база и занижения хорариум по физика за инженерните
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свързани с факта, че физиката е опитна наука и работата в
лабораторията се явява неотменна част от процеса на
изучаване, както на законите на физиката, така и на
методите на физиката.

специалности, съгласно новите държавни изисквания на
МОН.
Един от начините за разрешаване на изложените
проблеми е посочен от Лазаров ( 1995 ). Друга алтернатива е използване на възможностите на изчислителната
физика, която позволява да експериментираме с различни
формулировки с цел да бъде създадена най-оптималната
теория на дадено явление и както показал опитът на
редица изследователи при този процес на изпитване на
хипотези, числените резултати в много случаи довеждат
до нови идеи, т.е. така наречената евристичност.

Като основни задачи на ЛПФ могат да се разгледат
следните:
1.

По предложение на доц. д-р Лилков и доц. д-р Джерахов
в катедра “Физика” на МГУ се планира в близко бъдеще
сформирането на компютърен клас на обучение.

2.

Традиционната организация на ЛПФ в повечето
технически ВУЗ-ве е обединяване на три до четири
упражнения в цикъл, които са подбрани така, че да са от
един раздел на физиката или тематично свързани.
Например за студентите от МГУ – за първи цикъл от
раздел “Механика” са включени четири упражнения:
Упражнение № 1. Определяне модула на линейна
деформация при опъване.
Упражнение № 2. Определяне модула на ъглова
деформация.
Упражнение № 3. Проверка на законите на въртеливото
движение с помощта на махалото на Обербек.
Упражнение № 4. Определяне инерционния момент на
тяло с произволна форма с помощта на торзионно махало.

3.

Изпълнението на конкретните практически задачи се
предшества от академично време, отделено за въведение
в практикума. Най-общо то включва изясняване на
поставените цели на лабораторните занятия по физика;
инструкция по техника на безопасността и противопожарна
охрана при работа в лабораториите на катедра “Физика”;
изисквания към студентите за изработване на лабораторни
упражнения и за оформяне на протоколи; елементарни
сведения за измерванията и някои прибори като се
акцентира на математическата обработка на резултатите
от измерванията и представяне на резултатите от
експеримента; разглежда се и проблема за влиянието на
измерителната апаратура и самия процес на измерване
върху резултата от измерването.

Да се даде възможност да се наблюдават
основни физични явления. Наблюдаваните
явления помагат да се възпитава важно качество
– физична интуиция ( способността за абстрактно
мислене ).
Запознаване с основни измервателни уреди
( съвкупността от техническите средства,
включително и мерките, с които се извършват
различните измервания ). Знанието за
устройството на измервателния уред, принципа
на работа и разбирането на това, което може да
се получи с него – са необходими елементи на
процеса изучаване на физика. Характерът и
сложността на измервателните уреди зависят и
се определят от метода, по който ще се извърши
измерването, както и от вида и големината на
измерваната величина.
Да се научат различни методи на провеждане на
измерванията и техниката на експеримента.
Необходими са умения за подбиране на подходящите прибори и събирането на постановка в
такъв вид, който позволява провеждането на
измервания с желана точност, отчитането на
влиянието на различни грешки, оценяването на
точността на окончателния резултат и оформянето на правилни изводи за експеримента.

Системната работа по тези задачи ще съдейства за
доказване на твърдението, че физиката е точна наука.
Тази необходимост е продиктувана от факта, че у много
студенти работещи във физическата лаборатория се
поражда противоположно мнение. Те имат известно право,
тъй като в общия случай измерванията, направени с
помощта на прибори, не са абсолютно точни. Трябва да се
акцентира на сложността на оценката на систематичните
грешки във всички раздели на науката и на
необходимостта от пълен анализ на условията, при които
протича експеримента.
Трудностите по изпълнение на поставените задачи са
най-вече свързани с недобрата математична и физична
подготовка на обучаемите от средното училище.
Проведената от Департамента по приложна физика на ТУ
– София, в началото на учебните 1996 – 97 и 1997 – 98
години анонимни анкети за оценяване на подготовката по
физика на новопостъпилите студенти са показали
непознаване на основните физични понятия и закони сред
80 % от анкетираните. Според преподавателите С.
Николов и Ст. Ницолов от ТУ, София ( 2001 ) слабостите в
подготовката на студентите по физика произтичат не само
от недостатъците на системата на средното образование,
но и от изискванията за прием на техническите
университети. Те предлагат: 1) въвеждането на приемен
изпит по физика, който да бъде алтернативен на изпита по
математика – кандидатите се явяват на изпит по една от

За да може всеки студент пълноценно да работи в
часовете за практически занятия е необходимо да има
изграден от средното училище базисен минимум от знания
за основни физични понятия и закони, за елементарна
математика (алгебра, геометрия и тригонометрия) и
знания и навици по изпълнението на лабораторни работи,
по обсъждане правилността на направените измервания,
точността, изчисляването на грешки при обработка на
опитните резултати (тъй като крайната цел на всеки
измервателен процес е получаването на истинската
стойност на измерваната величина) и воденето на
протоколи.
Базисният минимум от знания ще улесни и изпълнението
на основните задачи на физическия практикум, които са
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двете, или и по двете дисциплини, като за класирането им
се взема предвид по-високата оценка; 2) да се постави
изискване за задължително явяване на конкурсен изпит по
физика за кандидат-студенти, които в средното училище са
изучавали физика по-малко от 300 ч.

Предимството на фронталния ЛПФ е възможността да
се обясни теорията на упражнението за всички студенти,
изхождайки от краткото време, с което преподавателят
разполага. Въпреки това предимство, недостатъците са
повече. Най-вече се нарушава новата парадигма на
обучението – самостоятелността и творчеството,
включващи нов тип съзнание у студента – съзнание за
отговорност пред собствените си задължения, вътрешна
потребност от получаване на максимум знания
определящи
конкурентната
му
способност
на
интелектуалния пазар.

По този начин академичното време няма да бъде
загубено за запълване на съществени пропуски от
средното образование, а използвайки възможностите на
обучаващия се студент, ще бъде насочено към изпълнението на целите и задачите на университетския курс на
обучение по физика като цяло и в частност на ЛПФ.

В МГУ “Св. Иван Рилски”, както бе посочено обучението
по физика в лабораториите
на катедра “Физика” се
реализира с цикличен ЛПФ. Основно изискване е
самостоятелната
предварителна
подготовка
на
теоретичната част на упражнението от студентите. Тя
включва
(след
запознаване
с
целите
на
експерименталната работа): 1) подробно разучаване на
теоретичните основи на изучаваното физично явление,
задачите и контролните въпроси, както и запознаване с
описанието на опитната постановка и указанията за
изпълнение на конкретните експериментални задачи.
Целесъобразно ще е към всяко упражнение да бъде
посочена препоръчана литература, която ще може да бъде
да използване при необходимост от студентите; 2)
предварителна разработка на протокола – начертаване на
схеми, таблици, предварителни изчисления и др., в
съответствие с изискванията и съдържанието на
протокола.

Конкретно за ЛПФ, едно решение на проблема, дават
преподавателите по физика във ВТУ “Ангел Кънчев”, Русе
( Ангелова, 1995 ). След неуспешно провеждане на ЛПФ в
цикъл през учебните 1990 – 91 г., 1991 – 92 г. и 1992 – 93
г., те преминават към смяна на организацията на
обучаемата форма, т.е. към фронтално провеждане на
ЛПФ. Тази мяра е продиктувана не само от
действителните възможности на повечето студенти, но и
от нарушената последователност на преподавания
лекционен материал, и от допълнителни нарушения в
структурния замисъл и последователността на цикличния
ЛПФ. Даден е пример за цикъл “Молекулна физика и
термодинамика”, включващ:
Упражнение № 1. Измерване на температури.
Упражнение № 2. Определяне на коефициентите на
линейно топлинно разширение на метали и обемно
разширение на течности.
Упражнение № 3. Опитно определяне на коефициента на
топлопроводимост на метали.

Когато този предварителен етап не е спазен, не е
желателно да се преминава към практическо изпълнение
на задачите, тъй като при недостатъчна подготовка липсва
самоувереност в работата, губи се време и се допускат
груби грешки.

При изпълнението на такъв цикъл 2/3 от студентите ще
работят в обратна последователност – първо ще
използват термодвойките за измерване на температури в
упражнение № 3 при цикли ( 2 → 3 → 1 упражнение ) и
( 3 → 1 → 2 упражнение ), а след това ще се запознаят
с основната физична величина температура, неините
единици, видове скали и начините и уредите за измерване
на температура.

Изискващата се самостоятелна работа от студентите не
е само на етап предварителна подготовка за
експериментална работа, но и при изпълнение на
експеримента и оформяне на крайните резултати.
Към традиционното провеждане на ЛПФ към МГУ са
включени и специално разработени многовариантни
тестове ( четири варианта за един цикъл ) върху няколко
цикъла от упражнения, разработени от Юл. Илчева и П.
Галанов ( 2002 ).

Необходимо е да се отбележи, че в повечето
ръководства по ЛПФ не е отделено място за упражнение
по измерване на температури, а директно се преминава
към упражнения от вида на № 2 и № 3. Това е така, защото
се предполага, че с такава важна физична величина,
каквато е температурата и начините за измерването й,
студентите са се запознали в средния курс. За съжаление,
разгръщайки учебниците по физика за среден курс, се
установява, че в раздел “Топлинни явления” за 8.клас не е
предвидено място за подобно лабораторно упражнение,
макар че физиката като самостоятелен учебен предмет
започва да се изучава в 7.клас. В учебника по
“Природознание” в 6.клас е изложен материал за
температура, изискващ и практическо измерване, но е
малко вероятно тези умения да се запазят през годините,
още повече, като се вземат предвид и възрастовите
особености, и нивото на обучение в този клас.

Оценяването на студентите в ЛПФ се осъществява с
оценка, която включва с еднаква относителна тежест
следните оценки: от самостоятелната работа на
предварителния етап; от конкретната експериментална
работа, включваща и използването на физични уреди и
измерителни инструменти; от направените и защитени
протоколи и от проведените дидактически тестове.
Разработените многовариантни дидактически тестове ще
осигурят получаването на навременна обратна връзка от
студентите по отношение на прогреса им и самите те ще
могат да ги използват като средство за самооценяване.
Възможността студентите да провеждат самоконтрол
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преди изпитите неминуемо ще се отрази положително
върху тяхното самочувствие на бъдещи специалисти.
Организационните форми на обучение са важен елемент
в структурата на педагогическата система във ВУЗ.
За мястото и значението на ЛПФ в обучението по
учебната дисциплина “Физика” (която е само част от
пределно широко определената дисциплина “Симпология”)
е достатъчно да се посочат нейните девет специализирани
направления и най-вече предхождащото ги синтезно
направление, наречено м е р е н е. В най-широк смисъл на
думата меренето означава съотнасяне в обективната
реалност, насочено към проникването ни в нея, което
несъмнено лежи в основата на цялата физика и е
предпоставка за формирането на висока експериментална
култура, необходима на бъдещите специалисти.
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ABSTRACT
It is essential to define the process of teaching as completely different from the process of studying, i.e. the latter narrows the meaning of the teaching process by
making it equal only to the work of the student.
The basic importance of the experiment in teaching Physics originates from the specifics of the subject itself. There are two methods of learning in Physicstheoretical and the other is based on experiments- unity and cooperating. That’s why the usage of experiments in the teaching process is related to the role of
experimenting in the Physics as science and its specific functions that experiments could have in the process of learning.
Laboratory practice in Physics at University as a form of teaching is a way of expression, structure, and organization, clarifying and stabilizing the content of the
process of teaching.
Here we discuss the physics experiment from a methodological point of view .
We answer the question:” Why the practices are so important?
Different ways of carrying laboratory practices in Physics are given, depending on the type of university; we’ve included The University of Mining and Geology “St.Ivan
Rilski”. Problems, related to organization and schedule are also discussed. Some answers for these problems have been proposed and I believe they will contribute
to improvement in the efficiency of teaching Physics. Efficiency requires ability to study of the origin of problems and their solving through experiments, as well as
establishment of long-lasting capability of critical estimation of different situations in the surrounding world and adopting of ways for optimizing of processes that exist
in this world.

In the didactical literature a lot of, sometimes confusing definitions of the meaning of teaching can be observed. This fact is
somehow understandable, i.e. teaching, according to M.Schiro (Andreev, 1996) has many dimensions, and that’s why it is discussed
as: internal part of the subject, a function of this subject, way of didactical teaching, medium between the content of the subject and
the student, and academic discipline. As a whole teaching can be described as relatively independent unity between teaching and
students’ work, called studying. That’s why the process of teaching is different than the process of studying, i.e. the latter narrows
the meaning of the teaching process by making it equal only to the work of the student.
The process of teaching is a process of cooperating between the teacher and the student, during which knowledge, skills, habits
and competence are obtained. The correct organization could be of basic importance to making it more efficient. We describe
“organization” as a way of combining parts in unity, so the organizational types of teaching are extremely important.
The organizational forms of teaching are an important didactical category, because they give the teaching process structure and
content. However, didactical and teaching publications do not give a commonly accepted definition. The word “form” originates from
the Greek “formal”, which means structure. According to Spored Pl. Radev (1996), organizational form of teaching is “ a way of
expressing, structure, organizing and stabilizing the teaching process. Given the fact that we have to make different between the two
basic didactical categories- forms of teaching and methods of teaching, as well as clarifying term logical difficulties, many teachers
and pedagogues (Petrov,1994) accept a new definition of the forms of teaching. They think that the organizational forms of teaching
should be discussed as a relatively independent element that includes purpose, content, methods, mediums, number of students,
place of teaching, time, circumstances, and so on, as well as the connection among all these parts.
Laboratory practice in Physics at University could be described as an organizational form for practical teaching. It, according to
I.M.Cheredov (1988), is a form of organization, which requires all the elements of the system to be in a particular order and place,
and in the same time establishes connection among these elements (parts) of the whole (subject) and their functions and
cooperativeness.
Physics practice has first been established in Universities, and after that in High Schools (Kiuldzhieva, 1997). It is part of the
system of Physics experimenting, which also includes: demonstrations, experiments and laboratory practice.
The basic importance of the experiment in teaching Physics originates from the specifics of the subject itself. There are two
methods of learning in Physics- theoretical and the other is based on experiments- unity and cooperating. That’s why using physic
experiments in the process of teaching is related to the importance of experimenting for the subject itself and to its specific functions.
The words of D.I.Mendeleev that science exists where there is measurement, are incredibly famous (Bespalko, 1982 i Agapov,
1982). Measuring is the basic of experimenting. Without them it is impossible to study different processes or in another word- there is
no Physics without experiments. The words of St. Lafchiev (1896), said almost 100 years ago support that:” According to pedagogic,
Physics as a science should be taught through experiments, carried right in front of the students, and the lesson itself should start
with the experiment. The experiment should be simple, it should show only the processes one wants to discuss. The experiment
should be performed with the greatest punctuality and clarity, so the student can understand the difference between the cause and
the result and the connection between them. When the students get the point of the experiment, the physic law should be
discussed.” These words describe demonstrations, which are important not only in high schools, but even later in the studying

process- Universities. The material from the seminars should be completely and thoroughly understood and the students should be
informed, so all this information can be transformed into knowledge and competence of the graduate student.
The practical seminars are also extremely important, because they contribute to the process of students becoming skillful and
intelligent scientists, who are capable of using scientific approach towards solving of different situations independently.
V. P. Bespalko ( 1982) suggests that we should reconsider the basic idea of the personality of the professional – “accumulator of
information” . We should adopt a contemporary point of view: the professional is a “provider of the correct and useful information”, i.e
he is the person who is able to collect, organize and use the information in his work. Such skills could be obtained in every form of
education, besides lection.
One of the most frightful experiences of first year students ( Giurova i dr., 1997 ) is offered by department of Physics, where
teaching is maintained mainly by practical experiments.
In some American Universities, as well as in Bulgaria, influenced by the former Soviet Union, the basic purpose of the laboratory
practices is:” to help students understand the material by practicing” ( Lazarov, 1995). However, there is a big group of western
scientists that does not accept that main purpose, basically because of the lack of time and money. That is adopted by some of our
famous lectors ( Lazarov, 1995), who stand for independence of the physics practical experiments, i.e. practice should independent
from the lections. Undoubtedly this contemporary theory could bring engineers, type ”r”(according to the modern concepts of
engineering profession and education, regarding the functions in practice)- participants in research projects, innovative laboratories
and departments, i.e. research engineers. It is well known that the students in western countries are allowed to work in modern
laboratories. They are provided with apparatuses allowing research in corresponding fields of modern Physics. The tendency last 2
decades is more and more computers to be used for studying the data, statistical analysis, i.e showing the results- Computational
Physics. This kind of Physics allows the usage of modern computer and forecasting methods, which can be done without real
experiment, and are based on theory. Theory explains the problems and gives formulas, which can be used for forecasting the
outcome of every experiment. An example of such formula is the equation of Shr*odinger.
Most Technical Universities experimenting related to a research problem that meets the requirements of nowadays is difficult,
because of the old technical base and decreased number of lections for the engineers, according to the latest requirements of The
Educational Ministry.
A possible way of solving this problem is proposed by Lazarov ( 1995). Another approach that can be used is Computation
Physics, which allows experimenting with multiple variables, in order to optimize the theory for a given experiment. The experience
of many researchers has proved that the quantity results give new ideas.
According to doc. d-r Lilkov i doc. d-r Dzherahov’s proposal, the department of Ph7ysics is to offer the students computerized class
in Physics.
The tradition in most Technical Universities is to make a cycle of three or more laboratory practices with the same thematic. For
example the students at The University if Mining and Geology will have the following cycle of laboratory practices in unit
“Mechanics”:
Practice#1: Defining the module of linear deformation as a result of stretching
Practice#2: Defining the module of degree deformation
Practice#3: Experimenting with the laws of circling movement with the help of mOberbeck’s pendulu
Practice#4: Definition of the momentum of an object with random shape, using the help of torsion pendulum
Academic time should support the particular practice tasks so students are introduced to the laboratory material. As general the
academic time should: clarify the problems set by the laboratory practice; instruct students about safety and fire danger when
working in the laboratories of department of Physics; requirements that students should fulfill when preparing their papers and
protocols; facts about measurements and few little experiments striking on the mathematics of the research results and the way they
should be conveyed; discussing the measurement apparatus and how it influences the results.
Students need to have obtained specific minimum of knowledge from high school about Physics laws and terms, elementary
mathematics (algebra, geometry and trigonometry), as well as capability of punctually processing the practice, finding mistakes,
correcting them (because the final purpose of a measurement is obtaining true value of the measured variable), and preparing
protocols, in order to successfully participate in laboratory practice.
This minimum knowledge would also make it easier for students to meet basic requirements, solve problems in Physics practice,
which is related to the fact that Physics is science based on experiments, and practice is an essential part of the studying process.
Basic purposes of laboratory practice in Physics are:
1.
Opportunity for the students to observe basic Physics experiments, which allows students to obtain an important
skill –Intuition for Physics (ability to think abstractly)

2.

3.

Showing students basic measurement apparatus (equipment and measurements that are used in experiments).
Knowledge of the mechanics of equipment, principle of work and what can be obtained, is a necessary part of studying
process. The character and complexity of the equipment are related to the method, used to convey the experiment, as well
as to the dimensions of the measured variable.
Teaching different methods of ordering the measurements and techniques of experiments. Ability to choose
among different tools is necessary, so the experiment could be conveyed with punctuality, the mistakes could be
measured and the final result could lead to right conclusions.

Regular practice will help proving the assumption that Physics is punctual science. This is necessary because many students do
not think so. To some extent they are right, because in many cases the results are not absolutely correct. Particular attention should
be paid to evaluating the systematic mistakes in all units and to the necessity of thorough analysis of the conditions under which the
experiment is conveyed.
The difficulties with solving Physics problems originate from inadequate knowledge of students from high school. A survey
conveyed by the Department of Physics at Technical University-Sofia in the beginning of school years 1996-1997 and 1997-1998,
shows that 80% of students in their first year in university are not prepared and do not know the basics of Physics. According to
lectors S. Nikolov and St. Nicolov at Technical University-Sofia (2001) this fact is due not only to the system of high school but also
to the criteria of accepting students to university. The lectors have the following propositions:1) exam in Physics, analogical to this in
Math- the applicants has the right to choose between the two exams or they take both of then, and they can choose to have the
better grade;2) exam in Physics for those students who had less than 300 classes in Physics in high school
That’s how time at university will not be used for catching up with missed material in high school and using the knowledge of the
student he/she will be introduced to the university classes and laboratory practices in particular.
As far as Laboratory practice, an answer to the problem is proposed by teachers in Physics at “Angel Kynchev” University in Ruse
(Angelova, 1995). After unsuccessful practices in cycles during 1990 – 91, 1991 – 92 and 1992 – 93 they changed the system of
conveying the practices, i.e. they started using frontal method. That was related not only to the abilities of students, but also to
inconsequence in the lecture material as well as in the structure if practices themselves. Here is an example of a cycle “Molecular
Physics and thermodynamics”:
Practice#1: Measurement of temperature
Practice #2: Defining coefficients of linear thermodynamic change in length and volume in metals
Practice#3: Experimental defining of metals’ coefficient of heat conductivity
Practice shows that during such cycle 2/3 of the students will work in a different sequence- first they will participate in Practice #3,
and after that they will study the basic variable “temperature”, its dimensions and ways of measuring it.
We need to point out that in most of the laboratory books do not include practice for temperature measurement, but only practices
#2 and #3. That’s the case because of the assumption that students have knowledge from high school about such an important
variable as temperature. Unfortunately textbooks from 8th grade do not include practicing temperature measurement, although
Physics is thought from 7th grade. There is a material about temperature in 6 th grade “Nature science” textbooks, requiring practical
measurement, but is unlikely students to remember this through the following years.
The advantage of frontal laboratory practice is the opportunity it gives to the future to explain the material to all the students in the
little time he has. However, the disadvantages are many more. First of all it does not encourage independence and creativity of the
student- responsibility for his/her own work, inner desire for more and more knowledge.
At University if Mining and Geology “St. Ivan Rilski”,as mentioned before, teachers use a cycle of laboratory practices to teach in
laboratories. A basic requirement is students to prepare themselves before the practice using the material from lectures. This
includes:
1) thorough studying of the theoretical base of a particular practice, problems and basic questions, as well as understanding of the
experiment and the requirements for conveying it. It is recommended the teacher to give a list of literature related to the practice, so
the students could use it during the laboratory practice to help themselves. 2) preparing of a protocol- schemes, tables, estimations
and so on, in correspondence with the requirements and context of the protocol.
If this preliminary preparation is not done, it is not recommended students to go on with the experiment itself, because they will not
be absolutely sure about their work, they’ll waste time and make a lot of mistakes.
The requirement students to work independently, by themselves is not related only to the preliminary preparation, but also to the
experiment and protocols.

The laboratory practices at University of Mining and Geology also include tests( 4 types for 1 cycle) on the material of several
cycles, prepared by Iul. Ilcheva and P. Galanov ( 2002 ).
The grade of the students is related to : preliminary preparation of the student; experiment work; usage of technical tools in the
process of the practice; prepared protocols, and different didactical tests.
The didactical tests can be used as a signal tool for the teacher and the students themselves to evaluate their ability and the
progress they make. The opportunity to coordinate their studying process before the final exam, gives the students a chance to
prepare themselves better and feel self-confident.
The organizational forms of education are an important part f the pedagogical process at University.
To understand the importance of laboratory practice in the process of teaching Physics (which is only part of the broader discipline
”Simpologia”) it is enough to point out the nine specific units of the science and most importantly “the process of measurement.” The
broad meaning of the word “measurement” is relating in objective reality in order to penetrate in it, which is the basics of Physics
itself and is important to creating an experimental culture, essential for future professionals.
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