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АНОТАЦИЯ 

 Дисциплината “Системно мислене” дава знания на студентите за същността,  функциите 

и инструментариума на методологията, стратегията и практиката на креативно-иновационната 

мисловност в условията на съвременната информационна сфера, вкл. медията, като среда за 

създаване на високоинтелигентни продукти, услуги и интелектуални решения  

             Системното мислене на личността и сложните системи, в т.ч. и организациите, 

придобива в икономиката на знанието, креативността и иновациите вестранно проникване и 

дълбоки многоплостови взаимодействия и ефекти. В сферата на висшето образование то 

открива два съществени аспекта – с какво системите и мисловноста могат взаимно да се 

обогатяват и каква по-специално да бъде формата на тяхната творческа симбиоза и 

съподчиненост. 

               Предлаганият курс по „Системно мислене” съдържа базови знания и умения, 

необходими за изграждане на базов специализиран „пласт” – като платформа на креативността 

и иновативността в софтуерното инженерство. Този креативен „пласт” трябва да осигурява 

предпоставки за ефективно обучение, самообучение и продължаващо обучение  (Lifelong 

learning) по усвояване и създаване на ново знание, водещо до създаване на нови поколения 

продукти, услуги и интелектуални решения и иновации и преди всичко – до създаване, защита и 

капитализиране на интелектуална собственост в сферата на информационните технологии , 

респ. софтуерното инженеррство. 

 Курсът е предназначен за студенти 4-ти курс, I-семестър, на редовно и задочно 

обучение на бакалаври, специалност „Софтуерно инженерство”. По същество той е подходящ и 

за бакалавърската степен на други специалности. 
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ОСНОВНА ЦЕЛ 

 Основната цел на дисциплината „Системно мислене” е доизграждане и 

усъвършенстване  на индивидуалната креативно-инвационна „сглобка” на обучаваната личност 

като уникална, различна от другите и като  изключителна, съобразно приоритетите на 

личността и специалността, с висока творческа ефективност в личен и оргаизационно-

корпоративна перспектива. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Учебното съдържание е необходимо като методологическа основа на обучението по 

следващи дисциплини, съгласно учебния план на специалността. 

За успешното усвояване и прилагане на материала, включен в курса по „Системно 

мислене” е достатъчно постигнатото общо ниво на интелектуална подготовка на студентите-

бакалаври – особено след дисциплината „Медия и креативност”. 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА  

1. Същност и съдържание на системното мислене. 

Системно мислене на личността и системен подход. Системно мислене в учещата, 

обучаващата се организация (Learning organization – по Peter Senge). Системно 

мислене в динамичната фирма – корпорация на знанието. 

2. Основни характеристики на процесите, обектите, продуктите/услугите и 

сложните системи, вкл. организациите. 

Жизнен цикъл. Холизъм (цялост, глобалност).  Функция и структура. Организация и 

йерархия. Връзки и взаимодействия. Закони и закономерности за строеж и 

развитие.Изисквания и ограничения 

3. Кратки сведения за креативно-иновационния мисловен процес. 

Основни позитиви: Изграждане и усъвършенстване на силна креативно-иновационна 

„сглобка”, вкл. Силни страни на личността и др.; Нива по вертикалата и трите 

хоризонтали на ума; Нива на творческо-професионална компетентност и адекватните 

им знания – универсални, оперативни и стратегически; Формиране  на 

самоактуализираща се личност; и др. 

Основни негативи: Основни грешки на ума; Неактуални мисловни модели; Мисловни 

бариери и психологически позиции; Устойчивост; Фрустация на личността; и др.  

4. Линейност и нелинейност на процеси, обекти и сложни системи, вкл. 

организациите и мисловните процеси. Причинно-следствени механизми. 

Същност на синергията (самоорганизацията), в т.ч. самоорганизираността и 

самодисциплинилоността на ума/личността. Устойчивост-Неустойчивост и Крехкост-

Антикрехкост. „Структури-атрактори”- Проблеми, възможности и перспективи.  



5. Основни качества на личността, необходими за ефективен творчески миисловен 

процес, за ефективно системно мислене на личността и на организациите. 

6. Мисловни техники и процедури в системното мислене при анализ и синтез, 

създаване и усъвършенстване на нови проблеми, продукти, услуги и решения. 

Метод на „пробите и грешките; Мозъчна атака и нейни разновидности; Изграждане на 

хипотези; Техниката „Белене на глава лук”; Анализ и синтез; Функционално-структурен 

анализ; Морфологичен анализ и синтез; Иновационни техники; Оценка на варианти и 

алтернативи-кандидати за решение или изпълнение; и др. 

7. Универсални и специализирани стратегии в системното мислене. 

Фронтални и обходни страгетии в творчеството, практиката и предприемачеството; 

Закони за строеж и развитие; Стратегии при създаване и усъваршенстване на нови 

продукти и услуги с отчитане на фактора „интелектуална собственост”; Стратегии 

„Син океан”, Бостонска матрица, Креативно-иновационен SWOT-анализ; Принципът на 

В. Парето 80/20; и др. 

Принципи на системното мислене в рекламата: „Продукт-звезда”, Маркетинг на 

позволението, Стратегия на безплатното; Мислене с прицел в подсъзнанието; „Как 

мислят потребителите;  и др. 

Създанате и прилагате на принципите на организационнта култура; и др. 

Стратегии, свързани с мълчаливия език на тялото; Етикета; и др. 

         8.    Знание и системно мислене.  

                Личност – иноватор и организатор на знанието; място в креативния мениджмънт.  

                Главен/Корпоративен стратег по знанията. 

                Създаване, защита и капитализиране на интелектуална собственост. 

9.   Семантична информация и системно мислене. 

      Семантика (смисъл, значение) и разбиране-неразбиране. 

      Основни принципи и механизми на творческите комуникации и презентации. 

       10.    Системно мислене и методология на научното изследване. 

 
 

                 СЪДЪРЖАНИЕ НА СЕМИНАРНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ 
 
1. Самоанализ на силниге и слабите страни в системното мислене на творческата 

личност – в индивидуален и екипен режим на работа, с внасяне на корекции. 

2. Целево личностносъобразно развитие и усъвършенстване на препоръчителните 

основни качествана личността, неабходими за ефективно твоческо системно 

мислене. 

3. Изграждане/Адаптиране на система за ефективна органзационна култура. 

4. Създаване на авторски проект и синтез на иновационен продукт, услуга или 

интелектуално решение, включително собствено предприемачество като динамична  

фирма – корпорация на знанието. 

5. Изграждане на творческо-научна хипотеза 



6. Анализ/синтез на функционална структура на новосъздавано или усъвършенствано 

решение. 

7. Прилагане на метода „Морфологичен анализ и синтез” като интерпретация на 

многовариантното системно мислене. 

8. Индивидуален авторски проект за системно научно-приложно изследване. 

9. Творческа презентация на новосъздаван авторски продук или творческо решение. 

           10.   Суперпрезентация на проблем, процес, технология, решение, знание, информациь. 

 
СЕМЕСТРИАЛНА РАБОТА 
 

 Семестриалната работа има за цел практическо приложение на знанията от лекционния 

курс и семинарните упражнения при самостоятелно проучване, приложение и ефективно 

експлицитно-имплицитно усвояване и творческо изпълнение.  

             Задачите от семестриалната работа обхващат целия тематичен комплекс. 

 

  МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

           Семестриалната оценка по „Системно мислене” се формира въз осноа на оценка на 

задачите от семестриалната работа, която се разработва като творчески продукт 

самостоятерно през семестъра и се предава и защитава по време на изпитната сесия. 
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