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ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ЕСЕ, РЕФЕРАТ И КУРСОВА РАБОТА, 
РАЗРАБОТВАНИ В АКАДЕМИЧНА СРЕДА 

 
Писмените разработки, характерни за академичната 

среда, са важни и сериозни по своя характер работи, насоче-
ни са към критична и информирана аудитория и са основани 
на знание, получено в резултат на изследване и разсъжде-
ния. В академичните текстове се представят идеи (чужди 
или собствени) или аргументи, които не преследват емоцио-
нално въздействие, а се опитват логически да предадат или 
защитят дадена теза. При академичното писане се заема 
обективна позиция и ясно се посочва значимостта на темата. 
Текстовете са организирани така, че представените в тях ре-
зултати да бъдат разбрани и да могат да се използват в други 
изследвания. 

Академичните писмени работи притежават следните 
основни характеристики: 

1. Създават се от членове на академичната общност за 
други членове на академичната общност, в която наред с 
преподавателите и изследователите се включват и студенти-
те. В този смисъл всички писмени задания, разработвани по 
време на обучението, по своята същност са различни форми 
на академични писмени работи. 

2. Разглежданите теми и въпроси представляват инте-
рес за академичната общност. Всеки академичен текст се 
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създава на основата на вече натрупани разбиране и позна-
ние по съответната тема, като съдържанието му е насочено 
към други членове на общността (преподавателите или 
студентите, които ще се запознаят с него). Затова акаде-
мичното писане не е самоцелно, а е насочено към по-доб-
рото осмисляне на даден въпрос или представянето му по 
оригинален начин. 

3. Представят информация, аргументи или собстве-
но мнение по дадена тема. Всеки академичен текст тряб-
ва да информира, като представя и защитава позиция. В 
този смисъл академичното писане винаги предполага 
творчество дори що се отнася до избора, подреждането, 
интерпретацията и поставянето на акценти в събраните 
материали. 

Съществуват различни видове академични текстове, 
които могат да се разграничат в зависимост от целта, с ко-
ято се пишат, и използваните методи, но също и от при-
чините за написването им, аудиторията, към която са на-
сочени, както и от обема им. Студентското академично 
писане е частен случай на академичното писане. Основни-
те видове академични текстове, създавани от студенти, са 
писмена презентация, реферат, доклад, академично есе, 
курсова работа, дипломна работа и т.н. Отделните видове 
студентски писмени разработки се различават по форма, 
съдържание, характеристики и са с различна трудност 
според предназначението им. 

Всеки от посочените академични текстове започва със 
заглавна страница, която съдържа структурни елементи, ха-
рактерни за висшето училище, в дадения случай Военна 
академия „Г. С. Раковски”, факултет, катедра, вид академи-
чен текст (есе, реферат, курсова работа); учебна дисципли-
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на, име и фамилия на слушателя/студента/специализанта, 
факултетен номер, специалност, курс на обучение, образо-
вателно-квалификационна степен (магистър); форма на 
обучение (редовна, задочна, дистанционна); научна степен 
и академична длъжност, име и фамилия на преподавателя; 
град и година на написване на работата. 
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РАЗРАБОТВАНЕ НА АКАДЕМИЧНО ЕСЕ 
 

Академичното (аргументативното) есе1 се нарича още 
„доказателствено”, тъй като при разработването му се ин-
терпретират различните позиции, мисли и отношения, ко-
ито са събрани, за да се докаже защитаваната тезата и така 
да се стигне до „истината” по дадения проблем. Целта на 
изложението в есето е изразяване на собствена гледна 
точка, собствена позиция, собствени мисли и чувства. 

Есето трябва да притежава основните признаци на 
всеки писмен текст – информативност, смислово и стило-
во единство, езикова свързаност, завършеност. Тъй като 
есето е преди всичко текст разсъждение, описанието и по-
вествуванието могат да присъстват като елементи на текс-
та (примери, аргументи), но той основно се изгражда като 
разсъждение по зададената тема.  

Есето представлява лична и оригинална интерпрета-
ция на зададената тема. То е израз на дадена идея без пре-
тенции за всеобхватност на изложението и изчерпване на 
проблема, затова има свободна композиция, т.е. невинаги 

                                                 
1 Като термин и форма жанрът „есе” (букв. "опит") е въведен от Мишел дьо 
Монтен (1533 – 1592). През 1580 г. той издава първа, втора, а през 1588 г. и 
третата книга на своите „Опити” (Essais), в които преобладават литератур-
но-философските му размишления по конкретни исторически факти от не-
говото минало и съвремие, етични въпроси, свързани с битови и културни 
проблеми. 
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се обособяват отделните композиционни елементи – увод, 
изложение и заключение. За да се спазят принципите на 
текста обаче, есето трябва да притежава начало, същинска 
част и финал, които да отразяват и защитават съответното 
разбиране на автора за структурирането на конкретната 
работа. Желателно е композицията да бъде предварително 
определена, обмислена и изградена в процеса на писането 
като адекватен израз на идеята на текста. 

Есеистичният текст е издържан в индивидуалния 
стил на пишещия. В зависимост от темата и нейната ин-
терпретация могат да се редуват и съчетават елементи на 
научност и публицистичност, но винаги трябва да същес-
твува стилово единство, подчинено на авторовите осве-
доменост, чувствителност, въображение и темперамент. 
Есето е израз на културата на своя автор. Езикът е изис-
кан, образен, асоциативен, затова, колкото е по-богат, 
толкова повече възможности, умения и знания разкрива. 
Допустимо е използването на всякакви изразни средства, 
стига да не е самоцелно и да бъде намерена мярката меж-
ду многообразие и пренатрупване, оригиналност и ори-
гиналничене. 

Есето винаги съдържа елементи на новаторство. Дори 
когато авторът разсъждава за обикновени явления, той 
прави необикновени асоциации и стига до неочаквани из-
води открития. 

В изпитна ситуация есето се създава за определено 
време, което изисква съдържанието, композицията и съз-
даването му да бъдат съобразени с това условие. Добре 
формулираната, разгърната и защитена докрай чрез завър-
шен текст идея винаги има предимство пред оригиналната, 
но незавършена работа. Есето по зададена тема в изпитна 
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ситуация освен по време е ограничено и по обем. Това е 
част от условията за проверка на умението определено съ-
държание да се вмести в определен обем, т.е. провокиране 
на възможностите за синтезиране и разгръщане на разсъж-
дението в някакви условно приети граници. 

Есето трябва да бъде подчинено на граматичните и 
правописните правила на българския книжовен език. 

Академичното есе не е просто случаен сбор от раз-
лични факти и наблюдения, а цялостен, структуриран 
текст, който разкрива конкретен проблем/въпрос. Акаде-
мичното есе изгражда теза и я подкрепя с аргументи. Ав-
торът трябва да представи своята позиция и да я изправи 
срещу най-силните аргументи на другите антитези. 

При писане на академично есе студентът трябва ясно 
и логично да въведе в проблематиката, да изрази теза, да 
демонстрира методи, с които ще я защити, да отговори на 
най-силните критики и да обобщи позицията си в заклю-
чение. След заключението прилага библиография (списък 
с използваната литература), като спазва един от четирите 
световни стандарта за цитиране – APA, MLA, Chicago, 
Turabian.2  

Есето трябва да притежава яснотата на изказа, което 
означава, че авторът предварително трябва да е съставил 
план и да се опита да предаде мислите си така, че да бъде 
разбран не от себе си (предполага се, че той знае какво ис-
ка да каже), а от читателите/слушателите. Неясният изказ 

                                                 
2 Chicago и Turabian се използват в разработки по история, но и в много дру-
ги дисциплини по обществени науки, включително и в ненаучни публика-
ции, като списания и вестници. MLA (Modern Language Association of 
America) е предпочитан стандарт в литературата, изкуството и хуманитарни-
те науки. APA (American Psychological Association) се употребява в разработ-
ки по психология, социология, философия, икономика, бизнес и др.  
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често свидетелства, че авторът не знае какво казва. Обик-
новено яснотата върви с краткостта, което изключва нат-
руфеността, помпозността и празните „интелектуални раз-
съждения”. Трудните наукообразни фрази се използват са-
мо ако не може без тях. 

Добрият стил предполага текстът да тече свободно. 
Една мисъл води логично до друга, след това до трета и 
т.н. За да стане това, трябва да се работи върху подредбата 
на параграфите и изреченията. 

 
Структура на есето 

 
Увод 
Макар че уводът е първото нещо, което читателят ще 

прочете, в някои случаи той е и последното нещо, което 
авторът пише. Ако не можете да започнете от увода, оста-
вете го за края на работата. Целта на увода е да привлече 
вниманието на читателя и да го запознае възможно на 
най-ранен етап с основната идея на есето. Обикновено 
уводът прилича на фуния – започва широко, след което се 
стеснява, затова е необходимо да се внимава колко наши-
роко ще започне, като в края трябва да се стигне до тезата, 
която ще се защитава. 

Уводът се състои от няколко изречения, които въвеж-
дат читателя в темата. Чрез него се определя тонът на есе-
то – дали да бъде критично и да доказва, че авторът му не е 
съгласен с даден проблем, дали да защити още по-кате-
горично твърдението, включено в заглавието, или да пред-
стави на читателя/слушателя аргументи, защитаващи и 
двете тези – за и против, и така да предложи на аудитория-
та сама да избере коя от двете да подкрепи. 
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Уводът отговаря на въпросите: Защо разглеждаме 
поставената тема, защо тази тема ни интересува?, Как 
разбираме темата?, Какво е мнението ни за засегнатия 
проблем? За да се дадат отговори на тези въпроси, е не-
обходимо да се търси информация (в книги, засягащи 
проблема, учебници, научни списания и сборници, ин-
тернет), да се помисли какво от съвременната действи-
телност може да се свърже с темата, да се сравнят чуж-
ди гледни точки (на автори, учени, преподаватели и ко-
леги) и т.н. 

Уводът може да започне по няколко начина: 
• с риторични въпроси, т.е. с въпроси, които не изиск-

ват отговор, като целта на този вид въведение е да прово-
кира читателя/слушателя и да го накара да се замисли по 
дадената тема; 

• есето може да бъде представено като история – под 
формата на среща, пътуване, лична история, която е про-
вокирала автора, и така да представи своята гледна точка; 

• може да започне по-общо и постепенно да се приб-
лижи до същината на проблема; 

• често започва с мисъл на известна личност, пого-
ворка, пословица, цитат от книга и т.н. 

Най-важното качество на увода е да събуди интереса 
на читателя/слушателя. От него зависи дали на есето ще 
бъде обърнато специално внимание.  

Теза 
Тезата е най-важната част от есето. Тя съдържа лично-

то мнение на пишещия за проблема. Авторът трябва с ня-
колко изречения да формулира своите мисли така, че те да 
звучат ясно, точно и завършено, да не объркват читате-
ля/слушателя и да не се получават двусмислици. Необхо-



13 

димо е също да се обмислят аргументите, с които да се за-
щити поставената теза. 

Заключение 
Заключението включва няколко изречения, които 

обобщават идеята на есето и представят изводите, до кои-
то авторът е стигнал – сбито и кратко. Без никакви спеку-
лации, разсъждения и нова информация. След като са из-
ложени всички доказателства, следва да се обобщи тяхното 
значение в заключението. Заключението не е просто обзор 
на това, което авторът е написал в есето, или повторение 
на увода под друга форма. В него се посочва какво следва 
от всичко казано, защо е написан този текст, какво е значе-
нието му. Някои заключения оставят отворен финал, други 
загатват бъдещи проблеми и области на изследване, които 
могат да възникнат на основата на направените наблюде-
ния. Заключението може да предложи авторски решения 
на обществения проблем, който дадената разработка изс-
ледва. Въпреки че знанието няма граници, добре е текстът 
на есето да представлява завършено цяло и заключението 
да подсказва за това. 

Методи 
Средата на текста (или веднага след увода) е място-

то, където авторът трябва да приведе аргументи защо е 
необходимо да бъде приета тезата му. В академичното 
есе обикновено се защитава дадена теза. Въпросът как 
се защитава тезата, е въпрос на методология. Какви ме-
тоди може да избере авторът? Методите в академичния 
свят са наистина много и най-различни в различните 
области на науката. Ето някои примери: анализ на текст, 
работа с архивни документи (първични източници) и 
анализ на интерпретации (вторични източници); коли-
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чествени методи – проучване на случаен принцип сред 
целевата група чрез стандартизиран въпросник; качест-
вени методи – дълбочинни интервюта, и т.н. Методът на 
изследване винаги трябва да бъде съобразен с обекта на 
изследването. 

Аргументация 
Когато се работи с текстов материал, обикновено се 

изисква да се интерпретират прочетените текстове. Ана-
лизът и аргументацията са нещо различно от преразказ-
ване на идеи или произведения, въпреки че всяка аргу-
ментация, основаваща се на факти, използва до известна 
степен преразказ на тези факти. За да се направи анализ, 
а не преразказ, трябва да се обясни значението на факти-
те. Авторът не преразказва цели книги или теории. Той 
взема тези части от тях, които са му необходими с оглед 
на тезата, която защитава, като анализира само отделни 
елементи, които имат значение за основната теза на ака-
демичното есе. След като аргументите вече са подредени 
(изброени) в тезата, авторът трябва да започне да ги раз-
вива последователно. Основната цел е да бъдат поднесе-
ни ясно и логично – така че да бъдат разбираеми. Важно е 
да се извлекат най-подходящите факти и данни, които 
подкрепят тезата. Добре би било всеки абзац да завършва 
с обобщаваща мисъл (изречение). В повечето случаи за 
едно стандартно есе 4 – 5 аргумента/доказателства са 
достатъчни. Целта е да бъдете, колкото е възможно, по-
убедителни!  

Критично мислене 
Наличието на критично мислене в академичното есе е 

сред най-важните критерии не само за успешен текст, но и 
за цялостния процес на образователната степен „магис-
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тър”. Думата „критика” идва от древногръцката дума 
κριτική ("оценявам", "отсъждам"). Критичното мислене не 
означава просто да се предадат чужди идеи, а да се влезе в 
полемика с тях. Да се откроят силните и слабите страни на 
дадена позиция или идея, да се оцени нейната значимост и 
валидността ѝ. Критично мислене не означава празно кри-
тикарстване, т.е. не означава самоцелно да се посочат гра-
ниците на една теория или нейните слабости. Макар всяка 
теория по дефиниция да има своите ограничения, тя дава 
опростен модел, чрез който се възприема заобикалящата 
действителност и се структурира мисленето по определени 
начини. Критичното мислене трябва да отчита ограниче-
нията на дадена теория, като едновременно с това разкрива 
силните ѝ страни, които да помогнат на автора да изгради 
своята аргументация. 

Преди да се пише критично, трябва да може да се чете 
критично. Именно от прочетените материали авторът взе-
ма примери за аргументацията си. Когато човек чете кри-
тично дадено произведение, той не събира само факти. 
Критичният читател се интересува от това по какъв начин 
разглежданият автор мисли за фактите, които представя, 
какво постига с даден текст, какво цели, защо поставя да-
дения проблем. Критичният читател е интерпретатор на 
текстове. Като такъв той открива или създава значения и 
смисъл. Критичният читател подхожда целенасочено – 
знае какво да търси в даден текст и как да го намери. Ня-
кои неща, от които се нуждае, няма да намери в самия 
текст, което означава, че трябва предварително да се за-
познае с контекста, в който се помества текстът; аудитори-
ята, към която е насочен; историческата епоха, в която е 
написан, и др.  
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Проверка и редактиране 
Когато текстът е създаден и завършен, предстои след-

ващата стъпка – редактирането. Ако времето е достатъчно, 
най-добрият вариант е текстът да се остави за няколко дни 
да „отлежи” и след това отново да се прегледа. Тези някол-
ко дни отдалечават от написаното и когато по-късно се чете 
отново, много лесно се откриват местата, които се нуждаят 
от корекции или допълнение. Добра проверка за това дали 
текстът е „гладък”, е да бъде прочетен на глас и ако част от 
него не звучи добре, трябва да се поправи. 

Обем 
Възприето е обемът на есето да е малък – от три до 

пет страници. При възлагането на разработването на тази 
писмена академична форма обикновено преподавателят 
задава и нейния обем. 

Цитиране 
При писането на есе, когато се използва или представя 

чужд текст, е задължително да се цитира източникът, като 
се посочат точни данни за него – автор, заглавие, издателс-
тво, година и място на издаване и страницата, от която е 
взет цитираният текст. Когато се използват цитати от ин-
тернет страници, също се посочват авторът, заглавието, да-
тата на публикуване, като е задължително да се посочи и 
датата, на която материалът е изтеглен от мрежата. Не се 
толерира (санкционира се) използването на чужд текст, без 
да е поставен в кавички и е представен като собствен. 
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РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕФЕРАТ 
 
Целта на реферата3 е не да се преразкаже, а ясно, 

сбито и кратко да се представи съдържанието на посо-
чен от преподавателя научен труд (трудове), да се съ-
поставят данни от различни източници и да се обобщи 
най-същественото от тях, да се даде информация за ав-
тора, за приносите, терминологията, откритията и др., 
оповестени в тези научни трудове. Темата задължително 
трябва да е от областта на дисциплината, по която се из-
готвя рефератът. 

Изучаването на разнообразни източници по поста-
вения проблем е предпоставка за гарантиране на обек-
тивността и избягване използването на непроверени и 
недостоверни факти. Ако при анализа на няколко из-
точника се прояви противоречие, е необходимо логич-
но да се изложат различните сведения, да се посочат 
спорните твърдения и едно от мненията да се подкрепи 
от автора на реферата, като позицията се обоснове и 
аргументира. 

                                                 
3 Реферат – от лат. referre "докладвам", "съобщавам". По принцип това е 
компилативна разработка със сравнително ниска степен на авторство и 
съставена изцяло на базата на готови материали, представлява рефери-
ране на текст. Използва се най-вече при самостоятелната работа на сту-
дентите за представяне на различни източници по определена тема или 
проблем. 
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Източници на информация при написването на рефе-
рат са научни разработки – книги, монографии, учебници, 
студии, статии в различни научни издания. 

Подготовката за написването на реферата започва със 
запознаване и осмисляне, а след това и аспектен анализ на 
източника или групата от източници, идентифициране на 
основните сведения, които трябва да се включат в рефера-
та, както и на несъществените подробности, които трябва 
да се игнорират. След това в логическа цялост се синтезира 
и обобщава ценната информация в съответствие с целите 
на реферата. 

Рефератът трябва да притежава основните признаци на 
всеки текст – информативност, смислово и стилово единст-
во, езикова свързаност, завършеност и да бъде подчинен на 
граматичните и правописните правила на българския кни-
жовен език. След заключението авторът прилага библиогра-
фия, като следва един от четирите световни стандарта за ци-
тиране – APA, MLA, Chicago, Turabian.  

Рефератът трябва да притежава яснотата на изказа, да 
се характеризира с добър стил, което предполага текстът 
да тече свободно. Една мисъл води логично до друга, след 
това до трета и т.н. За да стане това, трябва да се работи 
върху подредбата на параграфите и изреченията. Стилът на 
тази писмена академична работа обикновено е безличен 
монолог, затова текстът се пише във второ лице, множест-
вено число („ние споделяме”, „ посочваме”, „ извеждаме” и 
т.н.). Където е необходимо, следва да се използва научната 
терминология, а значението на непознатите термини за-
дължително се пояснява в скоби или в бележки под линия. 
Допустимо е и косвено да се заяви авторовата позиция по 
реферирания въпрос. 
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Структура на реферата 

 
Увод 
Уводът е много съществена част от реферата, той е 

своеобразна визитна картичка. Както при есето, неговият 
пълен текст е възможно да се напише след завършването 
на работата по основната част от реферата.  

Уводът трябва да съдържа условието на поставената 
задача в рамките на избраната тема и обосновка на избора 
на проблема, който ще се представя. 

В увода се прави кратка характеристика на изучава-
ната тема, обосновават се нейната актуалност, интересът 
на автора към изследването ѝ, посочва се практическата 
значимост от проучването на дадения въпрос и за какво 
може да се използва. Тук се представя и целта на разра-
ботването на реферата, като се посочват конкретните за-
дачи, които трябва да бъдат решени, за да се реализира 
поставената цел. В уводната част се прави и библиографс-
ко описание на реферирания научен труд. Представят се 
проблемът и авторът на реферирания текст – дават се 
кратки сведения за него с оглед на приноса му в съответ-
ната изследователска област, като се акцентира върху на-
учните постижения, мястото му в академичната област, 
признанието, което е получил в национален и междунаро-
ден план. Обемът на увода е приблизително една десета от 
общия обем на реферата. 

Основна част (изложение) 
В основната част се разкрива същността на реферира-

ния проблем. Главната задача е да се предадат смисълът и 
съдържанието на първоизточника в съответствие с темата 
на реферата. В изложението се дава структурата на науч-
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ния труд, като се посочва какви глави, раздели и основни 
моменти съдържа. Представя се предметът на публикация-
та, както и съществена информация по темата. Акцентира 
се върху новите или неизвестните приноси на автора, като 
идеи, хипотези и становища. В основната част като прави-
ло е необходимо логически свързано да се изложи натру-
паният и анализиран материал, като се посочат обобщено 
същността на проблема, различните гледни точки и пози-
цията на автора на реферата. Важно е основната идея, зас-
тъпена в увода, да пронизва цялата работа, а изложението 
да бъде насочено към разкриване на основните задачи на 
реферата. За да се постигне това, при представянето на 
информацията се цитират използваните автори, техните 
позиции и се правят кратки обобщения. В тази част ясно 
проличават уменията на студента да прави анализ и едва 
след това да премине към формулирането на изводи. Сле-
дователно основната част на реферата трябва да се изграж-
да последователно от общото към частното и ако рефери-
раният текст предполага това, изложението може да се 
структурира в няколко следващи един от друг параграфа, 
като всеки от тях може да акцентира върху отделен значим 
детайл или характеристика на зададената тема. По този на-
чин се показват уникалността и отличителните черти на 
разглеждания проблем. 

Заключение 
Заключението представлява обобщение на анализа, 

направен в изложението. В него трябва да се даде кратък 
отговор на въпроса, поставен в увода. Този отговор трябва 
да следва логично от изложението, тъй като представяне на 
обобщение без връзка с изложението е неаргументирано, а 
оставянето на въпроса от увода без отговор се приема за не-
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завършеност на реферата. В заключението рефериращият 
откроява своята оценка, мнението и позицията си относно 
разглеждания проблем, като задължително подчертава дали 
приема, или отрича становищата на автора и се аргументи-
ра за това. Като обем заключението трябва да е по-кратко 
или да не превишава обема на увода на реферата. При пи-
сането му е необходимо да се избягват някои типични 
грешки: увлечение по второстепенни изводи, отклоняване 
от проблема, категоричност и крайност в оценките. 

Цитиране 
Винаги, когато се цитира чужд текст, цитатът трябва да 

се постави в кавички и да се посочи точно използваният из-
точник. В практиката често пъти, за да не се цитира, се пе-
рифразира, но това се смята за некоректно. Цитирането мо-
же да става в самия текст или в бележка под линия, в която 
се посочват авторът, заглавието на книгата (статията, док-
лада), издателството, мястото и годината на издаване и 
страницата, от която е взет цитираният текст. В случаите, 
когато студентът не е прочел лично текста, а го е използвал 
като цитат в друга книга, в бележката под линия се посочват 
данните на източника, от който е взет цитатът. По същия 
начин, когато текстът се подкрепя с факти и данни, в бе-
лежка под линия се посочва източникът на информацията. 
Необходимо е да се отбележи, че цитирането не трябва да 
бъде самоцелно, защото то се използва за допълване или 
уточняване на фактите, а не като носител на основна ин-
формация. 

Литература 
Списъкът с използваната литература е завършекът на 

работата. В него се посочват само тези източници, с които 
е работил авторът на реферата. Използваната литература се 
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подрежда по азбучен ред според първия елемент на описа-
нието – фамилното име на автора или първата дума от заг-
лавието. Ако са използвани само отделни пасажи от източ-
ника, страниците се посочват. Библиографското описание 
на всеки източник включва следните атрибути: пореден 
номер на литературния източник, фамилия и инициали на 
автора, пълно наименование на произведението (без ка-
вички), място (град) и година на издаване (без буква „г”), 
може да се посочи броят на страниците или конкретните 
използвани страници. 

Приложения 
Приложенията към реферата обогатяват съдържание-

то му и позволяват по-пълно да се обхване темата. Това 
могат да бъдат копия на документи, графики, таблици, 
илюстрации и т.н. Могат да се разположат в текста на ос-
новната част на реферата или в края на цялата работа. Не-
обходимо е приложението да има наименование или пояс-
нителен надпис за вида на приложената информация – 
схема, графика, списък, таблица и др. Задължително е да 
се посочи източникът, послужил за основа при изготвяне-
то на приложението. 

Всяко приложение се помества на нов лист и се но-
мерира, за да може авторът да се позовава на него в текс-
та – например (вж. Приложение 3). Страниците, на които 
са приложенията, продължават общата номерация на ре-
ферата, но не се включват в неговия обем. 

Език на реферата 
Начинът, по който е написан рефератът, отразява 

равнището на подготовка и култура на автора, затова ези-
кът трябва да бъде ясен, разбираем и да отговаря на след-
ните изисквания: текстът да се чете леко и при това да не 
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възникват проблеми с разбирането на отделни думи и из-
рази. В текста не се допуска да се използват съкращения с 
изключение на общоприетите (таблица – табл., рисунка – 
рис., страница – с.). Необходимо е научните термини да 
бъдат пояснени, а чуждите думи, които са употребени по 
различни причини, да бъдат преведени. Самият текст 
трябва да бъде издържан в научно-публицистичен стил, 
което не предполага използването на разговорна реч, 
сленг и т.н. в работата. 

Обем 
Тъй като рефератът е студентска разработка, в която 

в писмена форма кратко и икономично, но същевременно 
пълно и изчерпателно се представя съдържанието на раз-
лични трудове (монографии, студии, статии), значими за 
съответната научна област, е възприето обемът му да е не 
по-малко от 3 и не повече от 7 – 8 страници. При възлага-
нето на разработването на тази писмена академична фор-
ма обикновено преподавателят задава и обема на конкрет-
ния реферат. 
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РАЗРАБОТВАНЕ НА КУРСОВА РАБОТА 
 
Курсовата работа4 е писмена авторска работа, в която 

студентите решават определени (поставени от преподавате-
ля или по свой избор) учебно-изследователски задачи, кои-
то имат творчески характер. Написването на курсовата ра-
бота е част от обучението на студентите, при което те тряб-
ва да придобият и демонстрират определени умения и на-
вици – да подберат източници, да ги опишат и класифици-
рат, да ги анализират, да извлекат информация с помощта 
на различни изследователски методи и да верифицират по-
лучените резултати. Следователно курсовата работа може 
да бъде определена и като неголям самостоятелен научен 
продукт на студента, което способства за създаване и раз-
витие на умения и навици за работа с научна литература и 
за изследователска работа, както и за формулиране на изво-
ди и обобщения. 

Целта при разработването на курсовата работа е тя да 
придобие научен характер посредством нова трактовка, 
нова хипотеза по отношение на вече изучения материал, 
изследване на неизучавани или малко известни текстове, 
теории, разработки. Научността също се характеризира с 

                                                 
4 Курсовата работа е самостоятелна комплексна студентска разработка, коя-
то обикновено се пише (изпълнява) в завършващия етап от изучаването на 
даден учебен предмет. 
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максимално пълен отчет и анализ на разработеността на 
проблема. 

Темата на курсовата работа задължително трябва да е 
от областта на дисциплината, по която тя се разработва. 
Обикновено преподавателят по съответната дисциплина 
предоставя списък с теми за курсови работи, които са обсъ-
дени и утвърдени на катедрен съвет. Темите не бива да дуб-
лират въпросите от конспекта по съответната дисциплина и 
тяхната формулировка е желателно да е различна от пред-
ходни учебни години по същия учебен план. Това, от една 
страна, гарантира, че няма пряко да се използва чужд труд, а 
от друга, колкото по-рядко е разработван даден въпрос, тол-
кова по-голям би бил приносът на студента. При разпреде-
лянето на темите могат да се използват няколко подхода: 
преподавателят разпределя темите между студентите; сту-
дентите сами разпределят темите помежду си; преподавате-
лят предоставя на студентите свободата сами да формулират 
тема в рамките на изучаваната материя. Не се допуска раз-
работването на една и съща тема от повече от един студент. 
Изборът на тема за курсова работа е пряко свързан и с избо-
ра на потенциален научен ръководител (консултант), който 
обикновено е посочен в списъка с теми на курсови работи, 
подготвен от катедрата. Ако студентът предложи интересу-
ваща го тема за курсова работа, която липсва в списъка, той 
трябва да се обърне към преподавател от съответната об-
ласт, който би се съгласил да поеме ръководството по изб-
раната тема. След избора на тема студентът трябва да уста-
нови контакт с научния си ръководител (консултант) в часо-
вете, предвидени за консултации, и с негова помощ да под-
готви задание за разработване на курсова работа, в което да 
са посочени заглавието на темата, структурата ѝ и въпроси-
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те, които ще се разработват, литературата и срокът за разра-
ботването. 

Качественото разработване на курсовата работа пред-
полага чести консултации с научния ръководител и задъл-
жително представяне на целия текст в чернова не по-късно 
от две седмици до датата за предаване. След предаването 
на курсовата работа в завършен вид на хартия и в електро-
нен вариант по преценка на научния ръководител тя се до-
пуска до защита пред катедрена комисия. Неспазването на 
сроковете за предаване на черновата и разработката в за-
вършен вид може да доведе до намаляване на оценката. 

Защитата на курсовата работа се провежда пред коми-
сия, определена от катедрения съвет, и включва кратко 
представяне (като правило не повече от 8 – 10 минути5) на 
разработката от страна на автора, което е желателно да бъ-
де онагледено. Изложението включва характеристика на 
темата (място в изучаваната дисциплина, актуалност, сте-
пен на разработеност, интерес към проблема), цел и зада-
чи, поставени и решени в дадената разработка, използвани 
методи и източници на информация, представяне на струк-
турата и основните резултати от работата, изводи, до които 
авторът е стигнал. 

Решението за оценката на курсовата работа се взема 
от катедрената комисия без присъствието на студента и 
при съобразяване със следните критерии: правилно офор-
мление на курсовата работа, характер и равнище на разра-
ботката, представяне на студента по време на защитата, 
включително отговорите на въпросите на комисията. 

                                                 
5 Времето за представяне на курсовата работа е предварително уточнено 
и студентите готвят представянето си в съответствие със зададените па-
раметри. 
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След защитата курсовата работа се предава на хартиен 
носител и в електронен вариант на председателя на комиси-
ята и се съхранява в катедрата. 

 
Основни етапи при разработването на курсовата работа 

 
Съставяне на план на курсовата работа 
Съставянето на плана е първата стъпка от процеса на 

написване на курсовата работа. Планът или се възлага от 
научния ръководител (консултант), или се прави от самия 
студент, който го предлага на научния си ръководител за 
обсъждане, корекции и утвърждаване. Това трябва да се 
направи още преди конкретната работа върху текста. 

Работа с източниците по темата 
Работата с източниците включва събиране на мате-

риали за написването на курсовата работа и подготвяне 
на списък с литературата, която ще се използва. Събира-
нето и отсяването на източници помагат да се обобщи и 
осмисли максималната достъпна информация по избрана-
та тема. Като източници могат да се ползват книги, мо-
нографии, студии, научни статии, материали от научни 
конференции, публикации в интернет. Необходимо е при 
събирането им да се отразяват всички съществени данни 
за дадения източник, за да може той да се приложи или 
цитира коректно в разработката. За книгите и другите на-
учни трудове това са автор, заглавие, издателство, място 
и година на издаване, страница, на която е поместена ин-
формацията, ако се цитира. За интернет страници се за-
писват точният интернет адрес на сайта, в който е наме-
рена информацията, и датата, на която е прочетена от 
сайта, защото сайтовете се подновяват и същата инфор-
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мация след време може да не бъде открита на същото 
място. Понеже винаги съществува проблем с обектив-
ността на източниците, следва по всяка тема да се изпол-
зват повече от два източника, по възможност от пет до 
петнадесет. Тъй като източниците могат да се разминават 
по отделни аспекти на разглеждания проблем, задачата на 
студента е да прецени кои от фактите, данните и анализи-
те в различните източници се приемат за установени. Във 
всички случаи, когато съществува съмнение или спор за 
достоверността на дадена информация, това трябва да се 
посочи от студента. Когато в научната литература аргу-
ментирано са представени повече от едно мнение, е необ-
ходимо да се посочат различията в позициите. 

Формулиране на проблема 
Този етап има особено значение за качественото разра-

ботване на курсовата работа, тъй като предпазва от струпва-
не на цялата събрана информация по дадената тема, без това 
да е необходимо, както и от повторение на общоизвестни те-
зи, анализи и изводи, които не носят никаква полза за сту-
дента и колегията. Формулирането на проблема спомага да 
се свържат смислово уводът, изложението и заключението, 
да се направи връзка между фактите и анализите и в крайна 
сметка, да се изясни какво точно се твърди в курсовата ра-
бота и каква е ползата от нея. Ето защо е необходимо извеж-
дането на конкретен проблем, свързан с темата, по който 
има какво да се добави. Обикновено този проблем се фор-
мулира в увода на курсовата работа и по отношение на него 
студентът може да развие тезата, която ще отстоява в изло-
жението, посредством представяне на фактите и техния ана-
лиз. Отговор на поставения проблем се дава в заключението, 
като се резюмират изводите, направени в цялата работа, ко-
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ито могат да превърнат курсовата работа от сухо изброяване 
на факти в интересен полемичен труд. Студентите имат сво-
бодата да формулират проблема, като отчитат, че този избор 
ще предопредели съдържанието на цялата курсова работа. 
Некоректно е в увода да се формулира един проблем, а из-
ложението и заключението да не дават отговор по него. 

Съдържание на курсовата работа 
Съдържанието на курсовата работа трябва да отговаря 

на темата. Недопустимо е в него да се включват въпроси, 
които не са свързани със зададената тема, както и темата 
да не се изчерпва в съдържанието, т.е. съществени аспекти 
на проблема да не бъдат поставени и разгледани. Същото 
се отнася и за главите на курсовата работа – не бива в да-
дена глава да се разглежда въпрос, който е предмет на изс-
ледване в друга глава. Заглавието на темата и наименова-
нието на главите са рамките, в които се развива изложени-
ето, затова трябва да бъдат коректно формулирани. 

 
Структура на курсовата работа 

 
Структурата на курсовата работа обикновено включва 

увод (въведение), изложение (основен текст), подразделено 
в глави или точки и параграфи, и заключение. 

Увод 
Има задачата да представи темата на курсовата работа 

и да обоснове нейния избор. Състои се от следните задъл-
жителни елементи: актуалност и значимост на изследвания 
проблем посредством представянето на основания и дово-
ди в полза на научната и приложната значимост на разра-
ботката; формулировка на целта и задачите на курсовата 
работа; обект и предмет на изследването; методи и средст-
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ва за постигането им; обосновка на времевите и проблем-
ните рамки на изследването (включително поставяне на 
ограничения); представяне на литературните източници, на 
чиято основа се разработва курсовата работа; описание на 
нейната структура; извеждане на практическата значимост 
на проблема (ако има такава). 

Изложение 
Включва представяне на тезите, фактите и анализите, 

които се изследват и застъпват в курсовата работа. Tекстът в 
изложението се обособява в отделни глави или точки, които 
при необходимост могат да се подразделят на параграфи (за 
този вид писмена работа не е препоръчително да се прави 
прекалено подробно делене на текста). Всяка глава (точка) 
завършва с определени изводи, предложения с практически 
характер или резюме на постигнатото. В изложението могат 
да намерят място различни илюстративни материали и дан-
ни, подкрепящи авторовите позиции – таблици, схеми, гра-
фики и т.н. 

Заключение 
Заключението представлява обобщение на постигна-

тото в курсовата работа в резултат на извършения анализ в 
изложението и се правят обобщени изводи, като се дава от-
говор на въпросите, поставени в увода. Тези изводи следва 
да произтичат логично от самото изложение и да бъдат 
подчертано аргументирани. При необходимост се посочва 
степента на „новост” и практическа значимост. В опреде-
лени случаи студентът може да посочи и направления за 
по-нататъшни изследвания по дадения въпрос. 

Цитиране 
Винаги, когато се цитира чужд текст, цитатът трябва 

да се постави в кавички и да се посочи точно използваният 
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източник. В практиката често пъти, за да не се цитира, се 
перифразира, но това се смята за некоректно. Цитирането 
може да става в самия текст или в бележка под линия, като 
се посочват авторът, заглавието на книгата (статията, док-
лада), издателството, мястото и годината на издаване и 
страницата, от която е взет цитираният текст. В случаите, 
когато пишещият не е прочел лично текста, а го е използ-
вал като цитат в друга книга, в бележката под линия се по-
сочват данните на книгата, от която е взет цитатът. По съ-
щия начин, когато текстът се подкрепя с факти и данни, в 
бележка под линия се посочва източникът на информация-
та. Необходимо е да се отбележи, че цитирането не трябва 
да бъде самоцелно, защото то се използва за допълване или 
уточняване на фактите, а не като носител на основна ин-
формация. 

Литература 
Списъкът с използваната литература се прилага в края 

на курсовата работа. В него се включват всички източници, 
които студентът е използвал при писането. Използваната 
литература се подрежда по азбучен ред според първия еле-
мент на описанието – фамилното име на автора или първата 
дума от заглавието, като първо се изброяват заглавията на 
кирилица и след това заглавията на латиница. Ако са изпол-
звани само отделни пасажи от източника, страниците се по-
сочват. Библиографското описание на всеки източник пред-
полага наличието на следните елементи: пореден номер на 
литературния източник, фамилия и инициали на автора, 
пълно наименование на произведението (без кавички), мяс-
то (град) и година на издаването (без буква „г”), може да се 
посочи броят на страниците или конкретните използвани 
страници. 
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Приложения 
Приложенията към курсовата работа позволяват по-

пълно да се аргументират тезите и да се обхване темата. Те 
могат да са най-разнообразни в зависимост от характера на 
изследвания проблем и избраните от автора средства – ко-
пия на документи, графики, таблици, илюстрации и т.н. Мо-
гат да се разположат в текста на основната част на курсова-
та работа или в края ѝ. Необходимо е всяко приложение да 
има съответното наименование или пояснителен надпис за 
вида на приложената информация – схема, графика, списък, 
таблица и др. Задължително е да се посочи източникът, пос-
лужил за основа при изготвянето на приложението. Когато 
са в края на курсовата работа, приложенията се поместват 
след списъка на използваната литература. Правилото е вся-
ко приложение да бъде на нов лист и да се номерира, за да 
може авторът да се позовава на него в текста – например 
(вж. Приложение 1). Страниците, на които са приложения-
та, продължават общата номерация на курсовата работа, но 
не се включват в нейния обем. 

 
Изисквания към курсовата работа 

 
Език на курсовата работа 
Езикът, на който е написана работата, е свидетелство 

за равнището на подготовка и културата на автора, затова 
трябва да бъде ясен, разбираем и да отговаря на следните 
изисквания: текстът да тече гладко, като при това да не 
възникват проблеми с разбирането на отделни думи и из-
рази. Не се допуска да се използват съкращения (например 
Р. България) с изключение на общоприетите (таблица – 
табл., фигура – фиг., страница – с.). Курсовите работи се 
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предават на литературен български език, като са отстра-
нени всички правописни, лингвистични и пунктуационни 
грешки. Имената на чуждестранни лица или места се из-
писват на кирилица, така както са популярни в България, а 
ако са непопулярни, се транскрибират на кирилица, а в 
скоби или в бележка под линия се посочва оригиналът на 
латиница или друга азбука. Необходимо е научните тер-
мини да бъдат пояснени, а чуждите думи, които са упот-
ребени по различни причини, да бъдат преведени. Самият 
текст трябва да бъде издържан в научно-публицистичен 
стил, което не предполага използването на разговорна реч, 
сленг и т.н. в работата. 

Обем 
Тъй като курсовата работа е научен труд на самия 

студент по определен проблем и е свидетелство за умение-
то му самостоятелно да представи дадена теза, да изведе 
приоритетни въпроси и използва изследователски похвати, 
тя се отличава от другите академични писмени форми по 
своя обем. Като правило общият обем на работата не бива 
да надхвърля 30 страници, но обичайно е от 15 до 20 стра-
ници. Често пъти при възлагането ѝ преподавателят опре-
деля и нейните конкретни параметри. Обемът на курсовата 
работа е броят на страниците, включващи увода, изложе-
нието и заключението. Заглавната страница и страниците 
със съдържанието, използваната литература и приложени-
ята не се вземат предвид.  

Оформление 
Курсовата работа се предава на хартиен (напечатана 

едностранно) и електронен носител, като е спазен зададени-
ят от преподавателя стандарт (шрифт, размер на шрифта, 
междуредие, размери на наборното и белите полета, брой 
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редове и знаци на страницата). Когато студентът промени 
шрифта, размерите на буквите, междуредието или полетата, 
за да преправи една неотговаряща по обем курсова работа 
така, че да изглежда все едно обемът е спазен, това се взема 
предвид от преподавателя и по негова преценка курсовата 
работа може да бъде отхвърлена. На всеки лист, освен на 
първия, трябва да има номер на поредната страница. Листо-
вете могат да бъдат свързани със спирала, да се класират в 
папка или да бъдат предадени в джоб. Текстът се подрежда 
по следния начин: 1. заглавна страница; 2. съдържание; 3. 
изложение; 4. използвана литература; 5. приложения. Заг-
лавната страница съдържа наименованието на висшето учи-
лище, в дадения случай Военна академия „Г. С. Раковски”, 
името на факултета и катедрата, дисциплината, по която е 
курсовата работа, темата, имената и факултетния номер на 
студента, името на преподавателя, научен ръководител или 
консултант на курсовата работа, мястото и годината. Съ-
държанието се оформя като съдържанието на книга – то 
включва названията на главите и подглавите (точките и под-
точките), на които е разделена курсовата работа, както и но-
мера на страницата, на която започват. 

Срок и място на предаване 
Курсовите работи се предават в съответната катедра 

или във факултетната канцелария, ако това е посочено от 
преподавателя, който определя и крайната дата на преда-
ване, като предварително я оповестява на студентите. 
След тази дата курсови работи не се приемат, колкото и 
добре да са направени. Преподавателят определя как да се 
процедира със студенти, непредали курсови работи в срок 
или получили оценка слаб, като е възможно да се посочи 
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дата за предаване на курсовите работи по време на попра-
вителната сесия. 

Защита на курсовата работа 
След предаването на курсовите работи научният ръ-

ководител (консултант) подготвя своето становище и пос-
тавя предварителна оценка. Окончателната оценка се 
формира според резултата от защитата. По време на защи-
тата студентът трябва да бъде подготвен в рамките на 6 – 
8 минути устно да изложи резултатите от проведеното из-
следване и да защити тезите, които е застъпил. За по-
високо качество на защитата се препоръчва да се подготви 
презентация на PowerPoint. След това трябва да отговори 
на поставените му въпроси. Умението да се дават изчер-
пателни и ясни отговори, е очевидно достойнство, което 
се премира с по-висока оценка. 

Оценяване на курсовата работа 
Основните критерии за оценка произтичат от предяве-

ните към работата изисквания – умение за ориентиране в 
проблематиката, дълбочина на анализа, самостоятелност и 
творчески подход към разглежданите въпроси, използване 
на нови фактологични и статистически данни, пълнота на 
изложението, логичност и подреденост на материала, спаз-
ване на граматичните и правописните правила на българс-
кия книжовен език и качество на оформлението. 

След защитата курсовите работи се съхраняват в съ-
ответната катедра в рамките на предварително определе-
ния срок. 
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