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Резюме: В статията се изтъква ролята на визуалния дизайн на игрите с 
образователна цел. Споделя се мнение за необходимата квалификация на 
специалистите в тази област. Подчертава се опитът в подготовката на магистри 
по  програмата „Мултимедия и виртуална реалност” в АМТИИ-Пловдив и се 
отбелязват някои реализирани проекти. 

Ключови думи: цифрови образователни игри, визуален дизайн на игри, технологична 
реализация, магистърска програма. 

Необходими са нови форми на обучение, 
а не само ново учебно съдържание. 
Трябва нов тип взаимодействие между 
обучавани и обучаващи. 

П.Бърнев, „Средното образование в 
информационното общество”, 2006 

1. Въведение 
Докладът засяга темата за съчетаването на смисления проект и 

подходящия визуален дизайн при разработването на дигитални игри. Историята 
на компютърните игри върви ръка за ръка с еволюцията на технологията, 
позволяваща на разработчиците да създават вълнуващи виртуални светове и 
преживявания. Все повече се отделя внимание на развитието на игри, които не 
само развличат, но и предизвикват интелекта и емоциите на хората. 

В широкия спектър на сериозните игри значимо е мястото на 
образователните.  Сериозните видеоигри, прилагани за учебни цели, играят 
значителна роля и подтикват усъвършенстването на модерните технологии. [1], 
[3] 

Изследването и моделирането на игри е важна част от концепцията за 
изграждане на нови образователни практики и оказва сериозно влияние върху 
учебния опит, прилаган в различните дисциплини. Особена важност има и 
успешното интегриране на приложението на игровите технологии, дизайна и 
естетиката в обучителния процес. [2][4] 
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Авторите със задоволство констатират, че съвременната образователна 
система обръща все повече внимание на формирането на умения и качества, 
важни за личностното и социално развитие.  

Резултатите от проекта „Педагогически и технологични аспекти на 
образователните компютърни игри“ – ФНИ, ДН-05/10, 2016, докладвани на 
тазгодишната ни конференция, са доказателство за това. 

2. Сериозните образователни игри 
Различното при „сериозните игри“ е, че те имат ясна и добре обмислена 

образователна цел и тяхното основно предназначение не е забавлението. Това 
обаче не означава, че те не трябва да бъдат атрактивни и забавни. [5] 

В класическите литературни и музикални произведения активната роля 
изпълняват различните архетипни герои. Големите писатели и музиканти  
създават истории, които поставят традиционни герои в различни ситуации. В 
това отношение сериозните игри притежават необходимите средства, за да 
пресъздадат разнообразни митологически и литературни текстове, както и 
исторически и съвременни събития, които да послужат за пробуждане на 
интереса на обучаемите към изкуството, литературата, културата и пр. 
Проучване на Американската психологическа асоциация подчертава 
когнитивното, мотивационно, емоционално и социално въздействие на видео 
игрите върху човешкото поведение. [6] 

Сериозните образователни игри имат за цел въвеждането на инструменти 
за по-добро разбиране, творческо мислене, учене чрез действие (създаване, 
авторство) и ангажиране на обучаващите се в по-активно участие в процеса на 
възприятие на знанията. [7] 

Въздействащият и завладяващ дизайн подобрява разбирането на 
съдържанието чрез използването на съвременни методи и допринася за 
ефективното придобиване на практически знания чрез атрактивни форми. 

В съчетание със съответното съдържание, сериозните игри се превръщат 
във важен инструмент за съвременно образование, който е в синхрон с 
модерното състояние на технологиите. [2][4] 

За разлика от други традиционни медии, видеоигрите са в състояние да 
задълбочат разбирането и възприемането на обучителното съдържание по 
много интерактивен начин. Базирани на 3D виртуални модели, те улесняват 
процеса на извличане и усвояване на знания.  

3. Визуален дизайн на игрите 
Един от съществените аспекти при създаването на игри е визуалният 

дизайн. Докато в първите години на развитие принудителният минимализъм по 
отношение на компютърната графика е обусловен от ограничените хардуерни 
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възможности, днес графичните таблети и все по-интуитивният софтуер за 2D 
графика и 3D моделиране стават неотменна част от инструментариума на 
съвременния художник. С участието на дизайнери и художници в процесите на 
дигитализация нашият все по-технизиран и механизиран свят става по-красив, 
по-емоционален, по-човешки. 

Естетиката на дигиталния свят и нейната рефлексия върху изкуството се 
връща като бумеранг и води до създаване на все по-въздействащи визуално и 
качествени като художествено изпълнение компютърни игри. Те много често се 
доближават и дори надминават редица съвременни филмови продукции с 
въздействието и размаха си. Представляват цялостно произведение на 
изкуството в истинския мисъл на понятието „Gesamtkunstwerk” [8], въведено 
през 19-ти век от Рихард Вагнер и свързано с тотално въздействие върху всички 
сетива, и с цялостно потапяне в условната реалност на спектакъла. Големите 
компютърни игри на нашето време съдържат милиони редове програмен код, 
хиперреалистични фантастични светове и саундтрак с музика, изпълнена от 
големи симфонични оркестри. 

От друга страна една добра игра може да бъде създадена и с по-лаконични 
средства. Достатъчни са добра идея, добър дизайн и доза артистизъм. 

Понятието „дизайн” се използва за различни приложения – графичен, 
моден, индустриален, уеб – и по аналогия може да се предполага, че Game 
Design се отнася до дизайна на артистичните елементи на игрите. 

Въпреки че дизайнерът (Game designer) и художникът (Game artist) работят 
заедно като екип, ролята на художника е да създаде произведението, в което се 
комплектоват жанра и стила на играта, т.е. той разказва историята чрез 
средствата на изкуството. След като създаде своята продукция, художникът 
предоставя библиотека от 3D обекти, които дизайнерът използва, за да създаде 
окончателната функционалност.  

В случая има дизайнери на игри, които проектират архитектурата и 
системата и художници, които създават визуалния дизайн за играта. Те също 
така създават концепцията и подходящия сториборд, с което подпомагат  
комуникацията на предложените визуални елементи по време на 
предпродукционната фаза. 

Особено важна и отговорна е ролята на визуалния дизайн в образованието 
– при създаването на учебни материали и при създаването на сериозни игри. 
Пренебрегването му би намалило въздействието и успеха в постигането на 
дидактичните цели, колкото и добре да са написани сценарият и кодът. В 
същото време, колкото и красиви да са графиките, ако не са в синхрон с кода и 
с цялостната концепция, те биха били самоцелни.  
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4. Обучението по мултимедия и виртуална реалност в АМТИИ – 
Пловдив 

Магистърската специалност „Мултимедия и виртуална реалност” е насочена 
към студенти, завършили бакалавърска степен в областта на визуалните 
изкуства и дизайн и с утвърден интерес към информационните технологии.  

Обучението обхваща 3D моделиране и анимация, мултимедиен дизайн, 
гейм дизайн, видеомонтаж и специални ефекти, аудиообработка, интерактивни 
системи и технологии, уеб базирани и мобилни приложения, програмиране. 

Изучават се традиционните и дигитални основи на изкуството, като 
рисуване, цвят, дизайн и компютърни приложения, както и специфичните  
техники на анимация, сториборд, 2D и 3D моделиране, светлинни ефекти и 
текстуриране и разработване на игри. 

В процеса на обучение се включва интердисциплинарна, проектно-
ориентирана, експериментална работа. Така се създават умения за работа в 
екип, способност за критично мислене, анализ и генериране на идеи и 
концепции. 

Специалността се развива в сътрудничество и мобилност по програма 
„Еразъм+” със специалностите “Crossmedia” и “Interaction Design”, Университет 
Магдебург-Стендал в Германия; в партньорство с ChaosGroup, Института по 
информационни и комуникационни технологии-БАН, ПУ „Паисий Хилендарски” 
Apcom, Мултимедийна работилница АД и др. [9] 

В областта на игрите студентите се запознават с технологиите – увеличена 
и смесена реалност, 3D аудио и видео, виртуални светове, интерактивни 
разкази, моделиране и данни и т.н. Изучава се процеса на създаване на 
артистични аспекти за видео игрите. [10] 

Рзаработваните проекти са насочени към използване на възможностите на 
технологиите за създаване на видео игри и симулации, които да представят и 
изследват различни сценарии.  

Софтуерни платформи за технологична реализация 
 Autodesk Maya и Autodesk 3ds Max [11] 
Maya е приложение, използвано за генериране на интерактивни 3D 

приложения, видео игри, анимационни филми и визуални ефекти; рендериране 
и експортиране на статични сцени и анимации. 

 Zbrush [12] – 
Средство за създаване на модели с висока резолюция. Програма за 

дигитална скулптура, която комбинира 3D/2.5D моделиране, текстуриране и 
дигитално рисуване. 
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 V-ray [13]  
V-Ray е продукт на българската фирма Chaos Group, основана от Петър 

Митев и Владимир Койлазов. Тази технология увеличава мощността на 
рендъринг, намалява времето за изготвяне на продукцията, постига високо 
качество на изображенията. 

 Adobe Photoshop – 
Програма за обработка на цифрови изображения. 

 Unreal Engine [14] – 
Средство за разработване на техники за визуализация и игри. 
Това са направленията, в които се осъществява обучението в курсовете по 

3D проектиране в специалностите „Сценография” и „Мултимедия и виртуална 
реалност” в АМТИИ-Пловдив.  

Следва описание на няколко примера на реализирани учебни проекти, 
създадени с цел изграждане на умения за създаване на авторска концепция - 
идея, сценарий и виртуален дизайн във връзка с дипломни работи в областта 
на визуализацията, компютърните игри и анимацията. 

5. Учебни проекти 

5.1. Проект „Книгата на лабиринта” – Здравко Вангелов 
Проект за 2D игра тип endless runner, в която главният герой, за да разруши 

магията, трябва да премине поредица от препятствия и да събере 
разпръснатите листи на книгата на лабиринта. Преодоляването на 
препятствията е свързано с намирането на отговори на въпроси и 
разрешаването на загадки. 

За реализирането на проекта се ползват програмите Maya, Zbrush, Adobe 
Photoshop и UnrealEngine. 
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5.2. Проект „Изрезките” – Маня Манева 
Ливид е обикновено малко работническо градче, само че е направено от 

хартия и че жителите му са също направени от хартия, а тяхното занимание е 
да правят още хартия, от която да правят още хартиени хора или хартиени 
сгради. За да се поддържа този хартиено нормален за народа на Изрезките ход 
на живота, в най-общи линии просто трябва да се полагат грижи за дърветата и 
растенията, понеже те са основния източник на материала, от който се прави… 
ами хартия. Но като във всяка друга хубава история, трябва да вмъкнем още 
едно „но“, за да стане ясно, че над Ливид надвисва опасност, която ще струва 
разума на едни, живота на втори и нормалния спокоен ход на събитията за 
всички… 

Използван софтуер – Autodesk Maya, V-ray, AdobePhotoshop 
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5.3. Проект „Детски свят” – Атанас Атанасов 
На една маса са подредени детски играчки. Създадената виртуална среда 

е проектирана като интерфейс за взаимодействие и виртуална игра с всяка една 
от играчките, идеята е отделните обекти да бъдат премествани, проучвани и т.н.  

Проектът е реализиран с Autodesk Maya.  

 

5.4.  Проект „Градът” – Анастасия Атанасова 
Дигитален декор – град, състоящ се от седемдесет къщи, улици, пейки, 

улични лампи... Този 3D модел на град  е съобразен със законите на 
урбанистиката и градоустройството. Любопитно е преливането между рисунка с 
молив и дигитален образ. Виждаме пейзажи, които оживяват. 

 
Реализацията е с Autodesk Maya. 
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5.5. Проект „Ловци на бисери” /по едноименната опера на Ж. Бизе/ –
Атанас Атанасов 

Разработен е 3D проект, с възможност за реализация на интерактивен 
спектакъл – игра.  

 
Реализацията е с Autodesk Maya. 

Заключение 
Обучението по визуален дизайн, мултимедия и виртуална реалност и 

разработваните проекти подпомагат изследванията в областта на технологично 
подкрепеното обучение, сериозните игри, техниките за визуализация и пр. 

Съвременното образование се нуждае от нови подходи, вкл. проекти на игри 
с богато мултимедийно и семантично съдържание. 

Младите хора все повече разчитат на IoT устройства, насочват се към 
виртуална/добавена реалност и системи, контролирани от изкуствен интелект. 

Това са сериозни предизвикателства пред създателите и дизайнерите на 
образователни игри.  
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DESIGN OF DIGITAL EDUCATIONAL GAMES 

Vesela Statkova, Georgi Vragov 

Abstract: In this paper is described the significant and important role on serious educational 
games for the modern technology enhanced education. The Games Artist create the visual 
elements of a game and user interface components. Several Masters of Multimedia and Virtual 
Reality projects are presented. 

  


