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СТРАТЕГИЯ 

 ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ  

ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Дистанционното обучение е едно от новите, със съществено 

значение, направление в развитието на днешните висши училища и 

съчетава в себе си добрите практики в обучението с възможностите на 

информационните технологии. Провеждането му създава предпоставки за 

ограничаване на факторите време и териториално разположение на 

обучаемите и предполага разширяване на спектъра на категориите 

обучаващи се. Настоящата стратегия разглежда дистанционното обучение 

като обучение с доминиране на онлайн елементи. Тя е създадена с 

отчитане на опита, добрите практики и експертните знания на 

преподавателите и служителите на ВВВУ и базата на предоставена 

информация за най-добрите постижения в областта на водещите световни 

университети. 

Основната цел на стратегията е да спомогне за по-нататъшното 

подобряване на качеството на обучение в съчетание с използване на 

възможностите на съвременните информационни технологии и 

перспективите за развитието им, при спазване на следните основни 

принципи: 

- непрекъсната връзка на обучаемите с преподавателите; 

- гъвкавост на обучението в отношение на настъпили изменения и 

развитие на учебната среда; 

- интерактивност на процеса на обучение; 

- колаборативност; 

- мотивация и ангажираност на студентите; 
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- индивидуализация на учебния процес. 

Настоящата Стратегия за развитие на дистанционното обучение 

представлява неделим елемент от общата образователна мисия на ВВВУ 

„Георги Бенковски“ да подготви висококвалифицирани специалисти, с 

необходимите знания и практически умения за работа в различни области 

на обществено- икономическия живот. Стратегията е съобразена с 

общоприетите Европейски и национални принципи, идеи и перспективи в 

сферата на обучението и образованието. Тя е подчинена на основната цел 

на ВВВУ „Георги Бенковски“ да докаже своята нова идентичност като 

водещо учебно заведение в сферата на авиационното образование, както и 

пълноправното си участие във формирането и реализацията на държавните 

образователни политики. 

ЦЕЛ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВВВУ „ГЕОРГИ 

БЕНКОВСКИ“ 

 

Основна цел в областта на дистанционното обучение е по- 

нататъшното му развитие като интегриран, подобряващ се фактор за 

повишаване на качеството на обучение, като за целта се определят 

параметрите, насоките и очакванията на базата на конкретни направления 

за работа на ръководството на ВВВУ, академичния му състав и 

административните му звена. 

За постигане на тази цел се предлага в следващия пет годишен 

период съсредоточаване на усилията за изпълнение на следните основни 

задачи: 

1. Непрекъснато повишаване на качеството на преподаване в 

дистанционна форма на обучение, като продължи утвърждаването му като 

равнопоставено с останалите форми на обучение. 
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2. По-нататъшно развитие на технологичното осигуряване на 

дистанционната форма на обучение. 

3. Непрекъснат процес на създаване, поддържане и развитие на 

учебните материали за дистанционно обучение. 

4. Развитие на научно обоснован и ефективен модел за реализиране, 

поддържане и оценка на качеството на дистанционната форма на обучение 

на студентите. 

5. Постепенно привеждане на кадровото осигуряване на 

дистанционната форма на обучение в съответствие с разширяването на 

обхвата му. 

6. Развитие на предлаганите електронно образователни услуги, в това 

число и чрез развитие на преподавателския и обслужващ персонал, 

подобряване на инфраструктурата и взаимодействието между 

преподаватели и обучаеми.  

7. Усъвършенстване на функциониращите и разкриване на нови, 

перспективни специалности, за да отговори на обществените потребности 

и интереси на българския и европейския пазар на труда. 

 

НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО 

ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТА ПО БИБЛИОТРЕКОЗНАНИЕ И 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

Постигането на основната цел на дистанционното обучение и 

дефинираните по-горе задачи налагат концентриране на усилията в ВВВУ 

„Георги Бенковски“ през следващите пет години в следните основни 

насоки:  

1. Създаване на условия за гарантиране на висококачествено 

обучение в среда на съвременни електронни технологии, с които да се 

постигне осъществяване на персонализиран подход за обучение на 

студентите и осъществяване на високи нива на контрол. За целта да се 
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разработят и мерки за стимулиране на преподавателите, които извършват 

обучение в дистанционна форма. 

2. По-нататъшно развитие на необходимата учебна документация за 

провеждане на дистанционна форма на обучение, като се отчита 

натрупания в тази област опит и се преодолеят допуснати недостатъци. За 

целта да се разработят университетски стандарти за дистанционна форма 

на обучение. Учебната документация своевременно да се анализира и при 

необходимост актуализира, в това число и с отчитане мнението и 

становището на студентите и преподавателите получено посредством 

периодично провеждани анкети. 

3. Разработване на учебните материали за дистанционно обучение с 

отчитане на спецификата на незрящи и издаването им с използване на 

брайлово писмо и тяхното аудио оформяне.  

4. Да се усъвършенства организацията, която осигурява 

непрекъснато повишаване на квалификацията на преподавателския състав. 

5. Непрекъснато да се повишава квалификацията на личния състав на 

тези звена от ВВВУ, които са ангажирани с организиране и подпомагане на 

дистанционното обучение. 

6. Да се формират и спазват етични и професионални норми при 

подготовката, организирането и провеждането на дистанционно обучение, 

в това число и в отношение на интелектуалната собственост, проверката на 

знанията и осъществяването на контрола. 

7. Непрекъснато да се подобряват условията за използване на 

възможностите на дистанционното обучение за научноизследователска 

дейност и разпространяване на получените резултати от тази дейност. 

8. Да се създадат условия за извършване на контрол на всички етапи 

на дистанционното обучение, при неговата организация, планиране и 

реализация, като се спазват механизмите на Системата за управление на 

качеството (СУК). 
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9. Да се създаде организация за наблюдение и анализ на 

реализацията на завършилите обучението си във ВВВУ чрез дистанционна 

форма, в това число и чрез сътрудничество с Алумни асоциацията на 

ВВВУ „Георги Бенковски“. 

10. Да се създаде система, позволяваща осигуряване на On-Line 

процедури за административно обслужване на студентите, обучавани чрез 

дистанционна форма. 

11. Да се създаде организация за наблюдаване и анализ на влиянието 

на дистанционното обучение върху конкурентоспособността на ВВВУ 

„Георги Бенковски“. 

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ВВВУ „Георги Бенковски“ ще създаде реални предпоставки за 

повишаване на иновационните образователни технологии, в това число и 

тези свързани с дистанционната форма на обучение, за различни групи 

потребители, в различни направления и с разнообразни цели, а именно: 

1. За обучение на бакалаври, магистри и докторанти. 

2. За преквалификация, допълнителна квалификация и квалификация 

на специалисти във важни за авиационните фирми и ВВС специалисти 

чрез сътрудничество с Центъра „Професионално обучение, следдипломна 

квалификация и обучение на чуждестранни студенти“. 

3. За обучение на хора със специални образователни потребности, 

които са в неравностойно положение спрямо останалите членове на 

обществото. 

4. За квалификация на преподаватели и служители. 

5. За работа по изпълнение на научноизследователски проекти. 

6. За ефективно международно сътрудничество в областта на 

висшето образование и научноизследователската дейност. 
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Основни документи, регламентиращи организирането, планирането и 

провеждането на обучение в дистанционна форма във ВВВУ „Георги 

Бенковски“са: Правилник за устройството и дейността на ВВВУ „Георги 

Бенковски“, Правилник за дейността на СДО и Система за управление на 

качеството. 

Настоящата Стратегия за развитие на дистанционното обучение на 

ВВВУ „Георги Бенковски“ е приета на заседание на АС, проведено на 

21.07.2020 г.  
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