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Резюме. В настоящата работа се разглеждат математиката и
информационните технологии като фактор за формиране на естетически вкус
у обучавания, използвайки естетическото съдържание на учебната
дисциплина.
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1. Въведение
Обучението е сложен двустранен процес, който предполага
взаимодействие между преподавателя и обучаваните; то е особен вид
познавателна дейност в двустранния процес, в който под ръководството на
учащия учащите се овладяват знания, умения и навици (В. В. Краевский, Н. А.
Менчинская). Задача на всеки един преподавател е да предизвика интереса към
учебната дейност, което се постига преди всичко с нейното съдържание. Но
задача на преподавателя е и да допринесе за формиране на естетически вкус у
обучавания, използвайки естетическото съдържание на самата учебна
дисциплина. Всяка учебна дисциплина може да играе тази роля, като тук
разглеждаме математиката и информационните технологии за съзнателно
възбуждане на положителни естетически емоции като стимулиращ фактор при
запознаване на учащите се с изучавания предмет, формиране на представа у
учащите се, че тези предмети са особен инструмент за преобразуване на
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обективната действителност. Това се осъществява благодарение на учителя,
показвайки връзката с живота.

2. Същност на естетиката
През различни периоди от развитието на обществото се забелязва засилен
интерес към естетическата проблематика, а следователно и процес на решително
демократизиране на една от науките (наричана елементарна) – науката естетика.
Този интерес е продиктуван от редица фактори – икономически, социални и
културни.
Проблематиката, свързана с естетиката, датира от древните робовладелски
общества в Асирия, Вавилон, Персия, Египет, Индия, Китай и др. По-високо
развитие се наблюдава в стара Гърция. Това се дължи на цялостния обществен
и културен разцвет на гръцките градове-държави, а също и на високите
достижения в архитектурата, скулптурата, музиката, театъра и др. Още през VI
в. пр.н.е. питагорейците разработват учението за музикалните интервали.
Питагорейската школа е най-ранната измежду философско-естетическите
школи (VI – V в. пр.н.е.) – те търсят източниците на красотата в общите
закономерности, които съществуват във вселената. Те първи въвеждат
понятието „космос“. Според тях хармонията е резултат на числови
съотношения. Числовият подход те прилагат при изследване на хармонията в
музиката, като търсят своеобразието на тоновите звучения в зависимост от
дължината на струната.
Една от водещите фигури във философската мисъл – Аристотел, още
през IV в. пр.н.е. прави гениално обобщение за тогавашната художествена
практика: изказва ценни мисли за връзката между красотата и доброто;
разглежда в единство познавателната, възпитателната и развлекателната
функция на изкуството. В древна Гърция се оформят и двете основни
направления в развитието на естетическата мисъл – идеалистическото и
материалистическото. За пръв път терминът „естетика“ се среща в издаденото
през 1735 г. съчинение на немския философ Александър Тотлиб Баумгартен
„Философско размишление по някои въпроси на поетическото произведение“.
Този термин има гръцки корен със значение „усещане, активно възприемане“. С
него Баумгартен си е послужил, за да разграничи сетивното познание от
логическото мислене. Той е искал да обозначи първоначалния, „Низшия“ дял на
човешкото познание, което предшества логическото. Тази градация не е нещо
ново във философията. Явно Баумгартен е познавал гносеологическата схема на
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немския философ идеалист Лайбниц, който около половин век преди това е
градил видовете познание, като е обявил сетивното възприятие за смътно и
ненадеждно и е отдал предпочитание на логическото познание, на което може
да се осланяме. Като пример за ненадеждно възприятие можем да посочим и
съвременните изследвания за гибелта на лайнера „Титаник“, които показват, че
зрението е било „измамено“ за появата на айсберга.
В своите произведения Баумгартен използва този термин и определя
естетиката като наука за сетивното познание. Ще отбележим, че това, което
авторът влага в науката естетика се различава от съвременния й смисъл. Според
Джаджев [1], Баумгартен може да се нарече по-скоро „кръстник“ на естетиката,
отколкото неин основоположник. За Хегел „естетика“ означава по-точно наука
за сетивото, за чувството и тя възникна в това значение като нова наука“ [2].
Както в много науки, спорно е определението за науката естетика, за
нейния предмет. Това обстоятелство отразява важна методологическа
закономерност: определението за предмета на наука – дело на цялата история на
тази наука. Имайки предвид, че още от древността за предмета на естетиката се
приема красотата, а в по-късни периоди се прибавя и прекрасното, то тези две
категории не са идентични според П. Данчев [3], не са синоними. Авторът
посочва, че можем да ги определим като две степени на една и съща категория.
За Гадамер е убедително определението [4], „че „красивото“ се споделя и
признава от всекиго; към това принадлежи също така и естественият ни усет за
понятието на красивото, че не може да се пита защо нещо ни харесва. Без
каквото и да е отношение към някаква цел, без каквито и да било очаквания за
определена полза, красивото се осъществява в своеобразното си
самоопределение и се къпе в радостта на самоизявата си“. За Хегел „самото
красиво трябва да бъде осъзнато като идея, и то като идея в определена форма,
като идеал. А идеята изобщо не е нищо друго, освен понятието, реалността на
понятието и единството на двете“ [2].
Предметът на естетиката не може да се изчерпи с красотата и прекрасното,
защото съществуват редица други естетически отношения на човека към
действителността – трагично, комично, възвишено, както и антиподите на
красивото, прекрасното, възвишеното – грозно, отвратително, нищожно. Има
естетически отношения, в които доминанта е красотата или прекрасното,
например изящното, грациозното и др., но това не може да се каже за
трагичното, комичното, да не говорим за грозното и отвратителното.
Голям брой теоретици са поддържали и поддържат тезата, че предмет на
естетиката е изкуството. Тази формулировка произтича от възгледите на крупни
мислители от античността, Възраждането, класицизма, Просвещението, от
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заглавията и съдържанието на трудовете на Аристотел („Поетика“), Леонардо да
Винчи („Трактат за живописта“), Д. Дидро („Парадокс за актьора“, „Салони“),
Лесинг („Хамбургската драматургия“) и др.
Тук е мястото да отбележим, че природната красота оказва върху човека
въздействие, което не можем да наречем другояче освен естетическо; човек не
произвежда само за да задоволява своите практически потребности; той се
стреми и да задоволи своите естетически нужди. Не само предметите на
човешкия труд, но и самата човешка трудова дейност, много често има и
естетически характер.
Имайки предвид всичко казано дотук и това, че предметът на естетиката
непрекъснато разраства, условно можем да отбележим, че предмет на естетиката
е същността на човешката естетическа дейност, на естетическите явления, като
в центъра на вниманието й са проблемите на изкуството (сътворяване,
структура, възприятие), което е най-ярък и кондензиран израз на естетичното.
Навлизайки в същността на естетиката, бихме откроили нейната най-обща
философска същност и философски характер, както и методологията й при
решаването на естетическата проблематика. Ще отбележим, че при изследване
на същността, предмета и методологията на естетиката трябва да се има предвид
своеобразното естетическо пречупване на общата философска проблематика в
тази наука, което задължава да се държи сметка за една нова естетическа
специфика.

3. Може ли естетиката да има практическо значение?
Съществува мнение, че естетическият вкус и естетическите възгледи,
талант и светоглед при всичката си относителна обособеност не са фатално
разделени. Практиката на големите творци от миналото и настоящето
категорично потвърждава, че теоретическите възгледи, когато са правилни и
жизнени, обогатяват, окрилят таланта, увеличават творческите възможности на
твореца. Разбира се, естетиката не може да направи естет онзи, който няма
талант. „Необогатените от естетическа култура таланти са обикновено
несамостоятелни в своите прояви“ [3]. Според авторът, лишеният от талант
може да притежава огромна естетическа образованост, но все едно, това няма да
го направи годен да твори; но също така е вярна и тезата, че талантът не е веднъж
завинаги дадена, неизменна способност. Талантът се развива в положителна или
отрицателна насока, той може да разцъфти, а може при определени условия да
деградира, да се изроди, да загине. Съдбата на таланта като абсолютно
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необходима предпоставка за творчество зависи от това, дали ще попадне на
благоприятна почва, как ще бъде култивиран, каква насока ще му бъде дадена;
естетическите убеждения дават насочеността.
Известно е, че в съзнанието на цивилизования човек са се обособили две
системи за усвояване на света – гносеологическа и оценъчно-практическа.
Докато първата цели постигането на обективната истина за предметите и
явленията, то втората – ценностната ориентация на човека в заобикалящия го
свят. Нас ни интересува последната форма на ценностната ориентация –
естетическата, която е сравнително късно възникнала, но е успяла вече да усвои
и диференцира естетическото разнообразие на света чрез понятия като
„щастливо“, „възвишено“, „трагично“, „комично“ и т.н.
Категорията „естетично“ е обобщаваща, тя е абстракция, която съдържа в
себе си в „снет“ вид белезите на всички възможни естетически качества. За
разлика от логическата оценка, естетическата оценка задължително трябва да
бъде резултат от непосредствено сетивно възприемане на обекта. Не всяко
сетивно възприемане е естетическо, но всяко естетическо възприятие трябва да
бъде сетивно. Сетива, които са от значение, са зрението и слухът.
За да притежава трудът на човека естетически характер, естетиката трябва
да бъде: естествена жизнена потребност; вътрешна свободна необходимост от
движение, от действия; свободна изява на физическите и духовни сили на
човека. Всичко това важи и за обучавания ученик, когато трябва да се формират
и основните категории на естетическото съзнание като естетическо чувство,
естетически вкус и т.н. Без да се спираме на тези категории, ще посочим, че в
обучението по математика и информационни технологии можем да спомогнем
за тяхното формиране.
Всеизвестно е, че в началото на XIX век са считали математиката за найхуманитарната наука и нерядко са я наричали изкуство. Както човекът на
изкуството, така и математикът, мислят разкрепостено, свободно. Чрез
математическото мислене се разкрива красотата на логиката, истинността,
строгостта на доказателствата. В учебния процес на ученика трябва да се покаже
способността на човека да открие скрити свойства и закономерности, тяхното
взаимодействие и т.н. За целта трябва да се поставят и решават задачи,
развиващи у ученика умения, навици и потребности естетически да възприемат
и оценяват обектите на учебното познание, в достъпна форма да участват в
творческо създаване на прекрасното в обкръжаващия ни свят.
Например, геометрията разкрива пространствени съотношения и
закономерности, отличителните признаци и особености на фигурите и
пространствените тела. Тук естетическите свойства неизменно съпътстват
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обективните характеристики, особено там, където могат да бъдат ясно изявени
нагледните случаи на симетрия, подобност и др. Това е своеобразно проявление
на прости случаи на хармония, ритмичност, подреденост на свойства, присъщи
както на реални пространствено-количествени обекти, така и на тяхната скрита
от непосредствено наблюдение закономерно обусловена същност, обобщено
отразявана в математическите построения.
В последните години, с масовото навлизане на компютърната техника в
ежедневието на всеки един индивид, обучението по информационни технологии
трябва в съответната степен да способства за формиране на естетически вкус.
При разработване на текстови документи, презентации, електронни таблици,
освен съдържанието, което се залага в съответния документ, акцентът върху
външното оформление е задължителен елемент от дейността по тяхното
създаване. При изготвяне на презентации изборът на дизайн на слайдовете е
необходимо да е в тясна връзка с тематиката на представяната информация и
съобразен с аудиторията и е уместно да се предшества от задаване на
съдържание на съответните слайдове.
Привличането на изкуството в уроците по математика чрез
информационните технологии, на красивото в уроците по информационни
технологии активизира процеса на мислене, помага пълно и задълбочено да се
усвои изучавания материал. Въздействието на изкуството се явява
най-ефективният способ за възпитаване у човека на естетическо отношение, при
това „живото съзерцание“ е начало и необходимо условие на процеса за
формиране на естетически идеал.

4. Заключение
Имайки предвид всичко изложено до тук, обучението по математика и
информационни технологии допринасят за съзнателно възбуждане на
положителните естетически емоции като стимулиращ фактор при запознаване
на учащите се с изучавания предмет, формиране у учащите се представа, че тези
предмети са особен инструмент за преобразуване на обективната
действителност.
За целта учителят по съответния предмет трябва да осигури: творческа
атмосфера на занятията, атмосфера на всеобща заинтересованост от творческите
успехи на човека, обръщане към личния опит на ученика, към неговите
естетически представи, към неговото въображение; систематично акцентиране
на естетическите свойства от действителността; оценка и осмисляне на
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познавателния процес, протичащ в единство с емоционално-чувственото
естетическо усвояване на действителността.
Учителят трябва да е не само организатор и посредник в този процес, но и
да бъде в ролята на интерпретатор, моделиращ за ученика определена норма на
развито естетическо отношение към материала на училищния предмет, а оттам
и формиране у ученика на своеобразна естетическа картина на свят, готовност
към естетическа оценка на свойствата и явленията от действителността.
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AESTHETICS, MATHEMATICS
AND INFORMATION TECHNOLOGIES
Evgeniya Angelova, Fikri Harlov
Abstract. This article considers Mathematics and Information Technologies
as a factor for forming aesthetic taste in the learner by using the aesthetic content of
the course.
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