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Научната програма на конференцията включва пленарни доклади, секционни доклади, 

постерно представяне на авторски разработки, кръгли маси. 

 

Темата на конференцията „Експериментът  - основа на образованието по физика” бе 

избрана и уточнена след обсъждания в Управителния съвет на Съюза на физиците в 

България и на избрания Национален организационен комитет. Пленарните и секционни 

доклади ще бъдат посветени основно на проблеми от посочените направления. 

Представените на конференцията одобрени  доклади ще бъдат отпечатани в пълен 

текст в сворник с доклади с ISBN код.   

 

Основни направления: 

 

1. Физичният експеримент в обучението по човекът и природата и физика и 

астрономия – задължителна и профилирана подготовка.  

 

1.1. Демонстрационен физичен експеримент като метод на обучение – средство за 

мотивация и нагледност в обучението по физика 

1.2. Експерименталната дейност на учениците – лабораторни упражнения и 

физичен практикум като задължителна учебна познавателна дейност в 

обучението 

1.3. Изследователските подходи в обучението – връзка между теоретичното и 

експериментално  физично познание. Образователни парадигми  

1.4. Експерименталните умения и формиране на ключови компетентности по 

природните науки 

1.5. Стандарт за оценяване – оценяване на експериментални знания, умения и 

компетентности 

 

2. Физичният експеримент във висшите училища - проблеми и перспективи.  

 
2.1. Изграждане на експериментална учебна среда при изучаване на физични 

специалности 

2.2. Физичният експеримент в техническите и медицински висши училища   

 

3.   Физичният експеримент   в  неформалното образование 

 
3.1. Експерименталните задачи в състезания и олимпиади 

3.2.  Неформално физично образование в центрове, школи, фестивали – традиции и 

иновации 

3.3.   Наблюдение и експериментална дейност при изучаване на астрономия и 

астрофизика 

3.4.  Ранното запознаване с физичните явления – детски градини и начален етап – 

начало на формиране на интерес към природата 

 

4. Компютърът и IT  технологиите в учебния експеримент – интегрален подход при 

изучаване на физичните явления 

 

4.1. Мобилните технологии и  физичния експеримент 

4.2.  Експерименти, подпомогнати с компютър – съвременен подход към измерването на 

физични величини 



 В рамките на 45-тата Национална конференция по физика ще се проведе 

специализирана МЛАДЕЖКА НАУЧНА СЕСИЯ за ученици и студенти на тема: 

„Физиката – основа на познанието за природата“. 

 

В рамките на тази сесия се предвиждат: 

 Компютърни презентации и интернет страници с разработени теми по избор в 

областта на физиката, астрономията и връзката им с други области на науката. 

 Идеи за компютърна анимация за представяне на физични закони и явления. 

 Разработки на демонстрации в областта на физиката и астрономията. 

 Представяне на отличените есета от Националния конкурс за ученици и студенти, 

посветен на годината на Нютон. Примерни теми: 
 “Ябълката” на Нютон 

 На чии рамене е стъпил Нютон 

 Нютон и „анатомизирането” на светлината 

 Подвигът на Нютон 

 Влиянието на Нютон върху мисленето 

 Науката под знамето на Нютон 

 Други  

 

 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ 

 

 30.12.2016 г. – Получаване на заявките за участие на е-mail: 

 conf2015@phys.uni-sofia.bg и резюме на доклада (до 300 думи) 

 15.02.2017 г. – Получаване на пълен текст на докладите (“camera ready”) – на 

   е-mail:        conf2017@phys.uni-sofia.bg 

 28.02.2017 г. – Получаване на есетата и заявките за участие в Младежката научна 

сесия  на  е-mail:  conf2017@phys.uni-sofia.bg 

 05.03.2017 г. – Изпращане на второ съобщение 

 06.04.2017 г. – Регистрация и откриване на конференцията 

 Културната програма на конференцията ще бъде поместена допълнително на 

интернет страницата на СФБ 

 

ТАКСИ 

 

До 28.02.2017 г.: 

За членове на СФБ: 

За участие с 1 доклад – 30 лева;  

за всеки следващ доклад по 10 лева. 

За нечленове на СФБ: 

За участие с 1 доклад – 40 лева; 

за всеки следващ доклад по 10 лева. 

 

След 28.02.2017 г.:  

За членове на СФБ: 

За участие с 1 доклад – 40 лева; 

за всеки следващ доклад по 10 лева. 

За нечленове на СФБ: 

За участие с 1 доклад – 50 лева; 

за всеки следващ доклад по 10 лева. 
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За участие без доклад: 

За членове на СФБ: 10 лева 

За нечленове на СФБ: 15 лева 

 

За участие на студенти – 10 лева 

 

Ще се публикуват само доклади, за които е внесена такса правоучастие в дадените 

срокове.  Присъствието на поне един от авторите на доклад е задължително. 

 

 

Банкова сметка: 

 

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 

 

IBAN:  BG91FINV91501215737609 

BIC:  FINVBGSF 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕТО НА ДОКЛАДИТЕ 

 

 Ще бъдат отпечатани само докладите, които отговарят на представените по-долу 

изисквания и бъдат изпратени до Организационния комитет по електронна поща на 

адрес: conf2017@phys.uni-sofia.bg   до 15.02.2017 г.  Материалите не бива да бъдат 

формат PDF, като се спазват следните изисквания: 

   

1.  Полетата да бъдат с размери: 

 - горно –  41 мм 

 - ляво   –  35 мм 

 - дясно – 30 мм  

 - долно – 41 мм 

2.  Заглавие на доклада – главни букви, размер 14, шрифт Times New Roman, Bold, 

центрирано. 

                празен ред  

     Автори – размер 12, шрифт Times New Roman, курсив, след имената на авторите се 

дават наименованията на съответната месторабота. 

      Два празни реда 

      Текст – големината на буквите да бъде размер 12, шрифт Times New Roman, 

междуредие – единично, подравнено от двете страни. 

3.  Фигури – JPEG, GIF или BMP, с разделителна способност 300 dpi  

4.  Докладът, заедно с фигурите и литературата, да не надминава:  

 8 страници за пленарните доклади;  

 4 страници за останалите доклади, които да не се номерират. 

 

Организационният комитет запазва правото си да не публикува доклади, които не 

отговарят на посочените изисквания! 
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ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ  

 

в  45-та  НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО ВЪПРОСИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА 

„Експериментът  - основа на образованието по физика” 

 6 – 9 април 2017 г., София 

Отрязъкът да се попълни и изпрати на  

e-mail:  conf2017@phys.uni-sofia.bg 

до 30.12.2016г. 

 

ФАМИЛИЯ:……………………………….…………………………………... 

ИМЕ: …………………………………………………………………….. 

ПРЕЗИМЕ …………………………………………………………………….. 

ДЛЪЖНОСТ:…………………………….…………………………………...... 

МЕСТОРАБОТА:…………………….………………………………............... 

АДРЕС: ………………………………………………….………………........... 

…………………………………………………………………………………... 

ГРАД ………………………………….   П. КОД: ……….. 

ТЕЛЕФОН: …………………………………. 

Е- MAIL:  ……………………… 

 

 Ако желаете да участвате в работата на конференцията с доклад, отбележете по-

долу заглавието му: 

……………………………………………............................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

 Ако желаете да участвате изложбата с експонат, отбележете по-долу темата на 

разработката:....................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА: 

 За представяне на доклада (постера) са ми необходими: 

  Постерно табло     Мултимедия 

 

 

    

 

 

 

Дата ……………..        Подпис:…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА СЕСИЯ 

 

ПО ВРЕМЕ НА 45-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ  

ПО ВЪПРОСИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА 

6 –9 април 2017 г., София 

Заявката се изпраща по електронната поща на 

e-mail:  conf2017@phys.uni-sofia.bg 

 

до 28.02.2017г. 

 

 

ФАМИЛИЯ:……………………………….……………………………………............... 

ИМЕ:……………………………………………………………………………................ 

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: .............................................................................................. 

Клас:………………………………………………………………………................ 

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………. 

АДРЕС:……………………………………………………………………………............. 

ГРАД ……………………………………….    

П. КОД:…………………….......................... 

ТЕЛЕФОН: …………………………………. 

Е- MAIL: …………………………………. 

 

Ако желаете да участвате в работата на сесията с физична демонстрация, компютърна 

презентация/компютърна анимация  или есе, отбележете по-долу заглавието на 

избраната от Вас тема и вида на представянето. 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА: 

 За представяне на доклада са ми необходими: 

  Постерно табло     Мултимедия 

   

  

Дата ……………..          Подпис: 


