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ПРЕДГОВОР

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

Пред вас е първото помагало, което Медицински 
университет – Пловдив издава в помощ на своите преподаватели. 
И е лесно, и е трудно, да пишеш за хора, с които работиш. Лесно 
е, защото по-голямата част от живота ни преминава заедно. 
Трудното е, защото с малко думи трябва да се представи толкова 
разнообразна тематика.

Учебното помагало е предизвикателство, от една страна, 
за младите учени, усвояващи основни управленски техники, а 
от друга – полезен наръчник за хабилитирани преподаватели, 
акцентирайки върху различни техни ежедневни потребности.

Структурата и съдържанието са съобразени със съвременните 
тенденции в областта и методиката на преподаване, и добрите 
практики при научното ръководство на докторанти.

В концептуално отношение помагалото съдържа няколко 
части – видове комуникация и техните особености, принципи на 
научното ръководство, андрагогическия подход в обучението и 
езиково поведение в академичните среди.

Ние не сме първите, които правим необходимото, за да 
представим атрактивно разглеждания материал, но сме се 
постарали да го поднесем в удобен и систематизиран вид.

Смятаме, че тази книга ще бъде необходима и полезна за 
млади учени и хабилитирани преподаватели, интересуващи се от 
развитието и усъвършенстването на преподаването и научното 
ръководство.

Пожелаваме Ви попътен вятър в нелекия път като преподавател-
просветител.

На добър час!
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ВЕРБАЛНА VS. ЕПИСТОЛАРНА КОМУНИКАЦИЯ

I. ВЕРБАЛНА VS. ЕПИСТОЛАРНА 
КОМУНИКАЦИЯ

Благой Маринов

ВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ
Какво е комуникация? Ние често използваме думата комуникация, 

определяйки я като общуване. Но това така ли е? Комуникация е преда-
ване на символи от едно лице или група към друго, при условия, че зна-
чението на символа на подателя е разбираем за получателя. Основната 
цел на процеса на комуникация е да се осигури разбиране на информа-
цията, която е предмет на обмена, т.е. на съобщението. Но самия факт 
на обмен на информация не гарантира ефективност при общуването на 
участващите в обмена на информация.

Значение на комуникацията?
Споделяне на информация и изразяване на мисли и чувства, но също 

така и разбиране и откликване на мислите, чувствата и поведението на дру-
гите. Когато езикът на тялото не играе единствено смисълът има значение.

Вербална комуникация се състои от:
	 Използване на думи, цифри и символи;
	  Тонът, интонацията и силата на говорене имат повече те-

жест от думите;
	  Те предават емоции и смисъл, независимо от съдържание-

то, което влагаме в думите.
Предимства:

	 Спестява време;
	 Бърза обратната връзка;
	 Надежден (и предпочитан) метод на комуникация;
	  При съмнение или недоразумение въпросът веднага може 

да бъде изяснен;
	 Гъвкавост и ефективност във всички сфери;
	 Мощно средство за убеждаване и упражняване на контрол.

Видове вербална комуникация:
	 Лице в лице;
	 Стационарен или мобилен телефон;
	 Видеотелефон;
	 Интерком;
	 Webinar;
	 Podcast.
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Телефонна култура:
  Планирайте обаждането – преди да наберете номера на

човека, когото търсите, си повторете (наум или писмено)
основните въпроси;

  Кратки, ясни и делови – 20 секунди са достатъчни, за да
си кажем основното;

  Уважение – дали не губите времето на някой, дали не го
безпокоите в неподходящ момент;

  Ясна дикция – произнасяйте отчетливо думите и да дръж-
те слушалката пред устата си;

  Емпатия – с мимика, усмивка, поза, жестове да бъдете в
синхрон със съдържанието и емоционалността на водения
от вас разговор

Съществуват различни начини за подобряване на комуникационните 
умения. Наред с етикета, който трябва да спазваме, умението да общу-
ваме също играе важна роля за успеха ни и може да се отрази положи-
телно на ефективността на нашата работа.

Ето няколко прости правила за по-ефективно общуване:
 Бъдете любезни:

	Дръжте се добре с хората, с които работите;
	 Не допускайте саркастични забележки или снизхо-

дително държание;
	 Подхождайте към останалите с необходимото ува-

жение.
 Повишете самочувствието си:

	 На някои хора им е трудно да комуникират, защото 
са прекалено стеснителни или им липсва увереност;

	 Създайте добри отношения, било то и само колеги-
ални – така определено ще се притеснявате по-мал-
ко и ще помогне да се впишете по-добре в атмосфе-
рата на работното място. 

 Научете се да изслушвате:
	 Концентрирайте се върху думите, които чувате, но в 

същото време се старайте да „разчетете“ как се чув-
ства човекът срещу вас;

	 Докато изслушвате някого, насочете цялото си вни-
мание към него. Не се разсейвайте със странични 
неща, защото ще пропуснете сигналите, които събе-
седникът ви изпраща с езика на тялото;
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	Не прекъсвайте човека, който говори;
	 Не съдете този, който изслушвате, и не го обвиня-

вайте. Успешната комуникация е възможна дори ко-
гато даден човек не ви е приятен. Просто се опитай-
те да влезете в положението на другия.

	 Научете се да се изразявате:
	 Изразявате разбираемо и недвусмислено. 

Така ще спестите на хората около себе си не-
доумение и грешки, породени от неразбира-
не или недостатъчно разбиране на поставените  
задачи;

	 Не премълчавайте чувствата си. Например ако ня-
кой се е справил блестящо с дадена задача, похвале-
те го. Или ако смятате, че даден проект може да ста-
не и по-добър, предложете конкретни начини това 
да стане.

	 Внимавайте с реакциите:
	 Не реагирайте остро, защото вероятно ще съжалява-

те на по-късен етап;
	 Когато ви се налага да направите я направете по на-

чин, който показва загриженост.
	 Дръжте стреса под контрол:

	 Когато сме под стрес, има по-голяма вероятност да 
разчетем погрешно поведението на събеседниците 
си, както и да им изпратим неправилни послания с 
езика на тялото;

	 В момента, в който вие и хората около вас ставате 
прекалено сериозни, разчупете ситуацията с някоя 
забавна история или виц.

Вместо заключение
	  Съдържателността на речта се детерминира от яснотата и 

дълбочината на мисленето на говорещия.
	  Изразителността на вербалната комуникация се определя 

от нейната емоционалност, енергичност и продължител-
ност.
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ЕПИСТОЛАРНА КОМУНИКАЦИЯ
Независимо от вида на писменото общуване, по този начин са осъ-

ществими много от служебните начинания и цели, ако се използва под-
ходящ подход и комуникационни умения. И при този вид общуване 
най-важна е ролята на автора, идентифицирането на целевата група и 
добре изработената и следвана стратегия за съставяне, оформяне и из-
пращане на посланието, съобразено с етикета и добрия тон. 

Писменото общуване се състои от:
	 Документи (меморандуми, писма);
	 Графики, таблици;
	 Чертежи;

и се осъществява чрез:
	 Факс;
	 Електронна поща;
	 Интернет.

Принципи, които трябва да бъдат следвани при оформяне на 
писмените документи са:

	  Пълнота – съобщенията трябва да съдържат всички необ-
ходими факти, данни и указания;

	 Краткост – не за сметка на съдържанието;
	  Уважение – зачитане интересите на партньорите, като не 

пренебрегваме нашите;
	  Конкретност – изложението да е точно и ясно по засяга-

ния предмета;
	  Яснота – съобщението трябва да бъде предварително об-

мислено и формулирано;
	 Учтивост – основава се на уважение към другите;
	 Грамотност – добре граматически и стилово изложени.

Видове епистоларна комуникация:
	 Меморандум;
	 Писмо;
	 Доклад;
	 Отчети за извършена дейност;
	 Отчети за свършена работа.
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Меморандум (Мемо)
	  Писмена информация насочена към група от хора с инфор-

мативен или императивен характер;
	  Може да бъде изпратено на хартия или по е-мейл (незави-

симо от това има задължителни елементи и форматиране);
	  Елиминира необходимостта от нарочна среща по тривиа-

лен проблем.

Меморандумите изискват кратък и ясен стил на изразяване. Ключовото 
послание трябва да е запомнящо се, изразяващо с няколко изречения 
най-важната информация само по една тема в документа. Избягвайте 
повторенията, сложните думи и фрази, специализираните технически 
термини. Използваните названия би трябвало да се разбират еднознач-
но, без опасност от двусмислица. 

ВЕРБАЛНА VS. ЕПИСТОЛАРНА КОМУНИКАЦИЯ
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Писмо
	  Докато меморандумите са за вътрешна употреба, писмата 

излизат от организацията;
	  Задължително съдържа всички атрибути на организацията 

(лого, слоган и др.);
	  Съдържа много повече информация, но поднесена тактично;
	  Може да бъде изпратено и по електронен път като прика-

чен файл.

За добрата комуникация в академичното общуване се изисква писме-
ният документ да започва с подходящо обръщение и проверени данни 
за адресата – името на звеното и длъжността на лицето. В кратко въве-
дение се излага причината за писмото и едва след това следва стегнато 
и ясно изложение на темата му. Израз на уважение към адресата е нали-
чието на подпис в края на писмото, освен имената на автора му. В изло-
жението се представят детайлите по темата с пестеливост в обясненията 
и прецизност във фактите, а в заключението се подчертават очакванията 
за ответна реакция.

Подходящо е следването на добронамерен и сърдечен тон от обръще-
нието до заключителните поздрави, без да се надхвърлят общоприетият 
позитивизъм и любезност.
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Съобразяване с граматическите, правописните и пунктуационните 
норми в съответния език е императивно. Задължителен е вторият про-
чит преди изпращане на писмото – допуснатите фактологически и ези-
кови грешки може да се окажат от решаващо значение за ефекта от ко-
респонденцията.

Отчети
	 Съдържат обобщена информация;
	 Подредени са на хронологичен или тематичен принцип;
	  Дейностите са подробно описани и онагледени (по възможност);
	 Може да се използва и предварително подготвен шаблон.

Добре форматиран текст е предпоставка за по-лесното разчитане на 
информацията и изисква стандартна табулация на редовете, ясни и чет-
ливи шрифтове, оформени абзаци, илюстриращи логическата последо-
вателност, и подравнени редове. Абзаците са не по-дълги от 6 реда, а 
всяко изречение е до 15 думи.

И за финал... приятел или враг са писмените документи. Преценете 
сами на базата на изложените предимства и недостатъци:

	  Позволяват ясно и точно формулиране на разглежданите 
въпроси;

	 Осигуряват проследимост на предприети действия;
	  Увеличаващият се обем възпрепятства работоспособността;
	 Ефект на информационно пресищане;
	  Своевременна и компетентна реакция при размяната на 

писмени документи.

ВЕРБАЛНА VS. ЕПИСТОЛАРНА КОМУНИКАЦИЯ
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II. ЕЗИК НА ТЯЛОТО
Благой Маринов

Презентация
Презентирането е изкуство – да задържиш аудиторията будна. Вие 

се борите за най-ценното – вниманието на аудиторията! И тук както в 
любовта и войната всичко е позволено. Театралничене, спекулации, ви-
цове, тежки визуални ефекти, но дали това е всичко?

Комуникация
Тя започва с първото впечатление. Защото преди представянето на 

каквото и да било трябва да се спечели аудиторията. Бихте ли се дове-
рили на този човек?! Ако просто се усмихнете е почти сигурно, че ще 
ви се усмихнат в отговор...

Снимка. 1. Sir Richard Charles Nicholas Branson - собственик на 
Virgin Group и един от най-големите съвременни инвеститори.

Защо езикът на тялото е толкова важен? Езикът на тялото спомага за 
оформяне на първото впечатление. Езикът на тялото не лъже, а разкрива 
кои сме ние наистина. Когато общуваме 7% от посланието идва от думи-
те, които използваме, 38% от тона и интонацията, с които ги произнасяме 

ЕЗИК НА ТЯЛОТО
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и 55 % от езика на тялото. Невербална е комуникацията, която се реали-
зира чрез знаци и сигнали с неречев характер. Съобщенията, предавани 
чрез различни части на тялото, гласа, външния вид, пространственото 
поведение, лице израза, жестовете, излъчват важна информация.

Специални изследвания върху невербалното поведение започват да 
се правят едва през 40-50-те години на ХХ век. Изводите от проучва-
нията посочват, че част от невербалните знаци и сигнали са вродени, 
а други се придобиват. При вторите влияние оказват етно-културните 
особености на средата, в която децата израстват и се учат на социално 
поведение. Някои учени твърдят, че повече от 2/3 от цялата човешка 
комуникация е невербална.

Невербалната комуникация се среща в следната квалификация:

	  Кинесика – изследва погледа, жестовете, изражението, позата;
	  Проксемика – изследва пространственото поведение – 

разстояние, пространство, височина, територия;
	  Пара и екстралингвистика – интонация, междуметия, 

плач, смях, кашляне и др.;
	 Комуникация чрез допир (тактилна);
	 Комуникация чрез миризми (олфакторна);
	  Комуникация чрез външен вид, личностни особености – 

дрехи, накити, козметика, татуировки и др.
По време на презентация езикът на тялото се свежда до:

	 Стойка/положение на тялото;
	 Движение на тялото/жестове;
	 Лицево изражение:

• Поглед;
• Усмивка;

	 Владеене на пространството.
Положение на тялото
Още Аристотел е обръщал внимание върху телосложението на орато-

ра, ръста му, степента на окосменост, спецификата на гласа, изражение-
то на лицето, жестикулациите.  Тялото като зона на определени жестове 
е с обособени 3 равнища: горното – от раменете нагоре е зона на жесто-
ве, символизиращи благородни подбуди, решителност, закана и висок 
емоционален градус. Средната зона на тялото – между раменете и таза 
е най-наситената с жестове. Долната част – движения с краката и про-
мяна в позата може да отразява омраза, отчаяние, закана и др.
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Снимка. 2. Положение на тялото и внушенията,  
които се осъществяват чрез него.

Изправеното положение на тялото за говорещия пред аудитория е за-
дължително условие и професионално изискване. Но резките движения 
при промяната на позата могат да смутят спокойствието на слушате-
лите. Скованите, неестествени пози се възприемат  като израз на неу-
добство, страх или преиграване. Препоръчително е ораторът да е из-
правен със слабо раздалечаване на краката като върховете на пръстите 
сочат леко навън, единият крак е леко изнесен напред като центърът на 
тежестта пада върху един от двата и те може да се сменят; коленете са 
еластични, без напрежение; гърдите са разтворени; главата и шията – 
изнесени леко напред; коремът – пристегнат, но без да затруднява ди-
шането. Използването на свободната поза гарантира свободно дишане и 
по-малко умора при продължително стоене прав. Така се осъществява и 
по-пълен зрителен контакт с аудиторията.

Седящата поза не е за препоръчване за оратора – може да бъде 
използвана само при изслушване или при проблемни ситуации. 
Подпирането с ръце на катедрата, облягането на шкафове, на стената 
не е препоръчително. Неприемливо е също използването на оставени 
ръце на хълбоците.

ЕЗИК НА ТЯЛОТО
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Положение на ръцете
Сред универсалните жестове най-употребяваните в публичните из-

яви са следните: открити длани нагоре – те символизират откритост, 
честност и готовност за равноправен диалог; скръстването на ръцете 
и кръстосването на краката – изразяват защитно отношение, затворе-
ност и затруднения при общуването. Наричат се още „бариери” от спе-
циалистите и се използват от хора, несигурни в себе си, които не желаят 
да споделят чувствата си.

Непрекъснатата жестикулация уморява аудиторията и създава моно-
тонност. По този начин жестът се лишава от възможността да подчер-
тава, да нюансира, да обособява. Така се превръща в „паразитен жест”, 
който дразни.

Лицево изражение
Лицето е най-добрият източник на невербална комуникация и е най-

добре контролираният. Понякога изисква специална подготовка и тре-
нировка. Лицето замества всякакви думи и е най-важният източник на 
невербални послания.

Трябва да се познават и т. нар. „паразитни мимики” – мръщене на 
челото, присвиване на очите, често примигване, повдигане на вежди, 
присвиване на устни, облизването им с език, театрални въздишки и др.

Да се има предвид и фактът, че положителните емоции се отразя-
ват върху цялото лице, докато отрицателните се фиксират по-отчетливо 
върху лявата му страна. Феноменът се обяснява с това, че дясната поло-
вина на лицето се контролира от левия дял на мозъка, който ръководи 
интелекта и речта, докато лявата се ръководи от десния дял на мозъка, 
който контролира емоциите.
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Снимка. 3. Усмивката показва интерес, емпатия, загриженост.
Очният контакт
Той скъсява дистанцията между хората. Научаваме нещо за ли-

чността, настроението и очакванията на отсрещната страна.

Презентаторът трябва сам да определя степента на зрителен контакт, 
според спецификата на изявата си. С поглед може да се изрази похвала, 
порицание, упрек, заплаха, предупреждение, подкана, одобрение, въз-
хищение, изненада, учудване, радост, болка и много други нюанси на 
емоции, настроения и чувства. Установено е, че жените осъществяват 
по-продължителен зрителен контакт от мъжете. Отказът на говорещия 

ЕЗИК НА ТЯЛОТО
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да установи зрителен контакт с аудиторията може да се тълкува като 
липса на знания, неувереност, страх от публичната изява, надменност 
или пренебрежение. Ралф Уолдо Емерсън обобщава всичко това с из-
вестната си мисъл „Когато очите казват едно, а езикът друго, практич-
ният човек разчита преди всичко на първото“.

В контекста на презентирането поддържане на очен контакт спо-
собства за получаване на обратна връзка, осигурява на вниманието и 
интереса на аудиторията и до голяма степен компенсира по-голямото 
физическо разстояние.

Размерът на зениците също е от огромно значение. Те се разширяват ко-
гато хората са привлечени, заинтересовани, емоционално превъзбудени.

Погледът при затруднение на някои оратори е насочен надясно и на-
долу. Честото примигване с очи е характерно за участниците в полити-
чески дебати. Листовете пред нас не трябва прекомерно да се използ-
ват – едно, че се губи зрителният контакт с аудиторията, друго, че това 
издава нашата несигурност. Наизустяването също обаче не е за пред-
почитане. Импровизацията е „висш пилотаж” на много знаещите. Но и 
тогава движението на тялото, зеницата, стойката, позата, лицеизразът, 
жестовете носят определена информационна стойност.

Мелодиката и темпът на речта се предопределят от сложността на 
информацията, новостите, трудностите на съдържанието.

„Ораторските паузи” са тип невербални стратегии за въздействие. Те 
са три вида:

	логическа – тя подпомага разбирането на смисъла;
	 психологическа/емоционална/ – с нея се нюансира израза, 

подчертава се подтекста;
		физиологическа – т.нар. дихателна пауза. Поема се дъх не 

където желаем, а където е необходимо.
Темпът на речта също може да затрудни аудиторията. Например бав-

ният темп внушава инертност, отвращение, тъга, но и размисъл. Бързият 
темп изразява прекомерна бодрост, необуздан страх, прекомерна актив-
ност, но и радост, както и гняв. Специалистите съветват да започваме 
речта си с по-бавен темп, а след това да ускоряваме постепенно. 

Особено да се избягват т.нар. хезитационни паузи /ъ-ъ-ъ, а-а-а/ – под-
готвеният оратор не ги използва. Те са резултат почти винаги от слаба 
подготовка и вътрешна неувереност. Висше ораторско умение е способ-
ността да не се запъваме, когато произнасяме речта си.

Като невербален елемент са още мускулите на челюстта /при размисъл 
или затруднение те се очертават много явно/, бръчките – като хоризонтални-
те се възприемат като склонност към учудване, вертикалните са характерни 
за често замислените хора, скептичните са разположени около устните.
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Обратна връзка!

Кратък пътеводител за разкодиране на езика на тялото:

	 Наклон на главата: ЕМПАТИЯ;
	 Скръстени ръце: ЗАЩИТА, НЕЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ;
	 Наклон на тялото напред: ИНТЕРЕС;
	  Докосване на брадичката: ОСМИСЛЯНЕ, ЛИПСА НА 

РЕШЕНИЕ;
	 Докосване на врата: НЕСИГУРНОСТ, НЕДОВЕРИЕ;
	 Докосване на скулите: ОБЪРКВАНЕ, НЕРАЗБИРАНЕ;
	 Почесване по главата: ОБЪРКВАНЕ;
	 Едностранност на усмивката: САРКАЗЪМ.

Добрият лектор владее пространството. Може да се помогне като се 
очертаят приемливи рамки в които той да се движи. Придвижването 
в пространството рефлектира върху настроението на аудиторията. 
Бързите, неловки, припрени движения напрягат изкуствено цялата ау-
дитория. Спокойните, отмерени движения създават нормална атмосфе-
ра за публична изява. Говоренето зад гърба на слушателите не е препо-
ръчително, както и придвижване до прозореца и говорене пред него с 
гръб към аудиторията.

ЕЗИК НА ТЯЛОТО



22

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Проксемиката е наука за пространственото поведение. Според 
нея лично пространство може да бъде разделено на:

	  Първична територия – принадлежи единствено на вас. 
До къде е границата? Обикновено тя се определя с разме-
ри от 0 до 45 или 60 см. Но всеки поставя своите граници. 
Личното разстояние не бива да бъде нарушавано. То е част 
от личната свобода и следва да се съблюдава;

	  Вторична територия – не ви принадлежи, но е свързана 
по някакъв начин с вас. консултативното разстояние е око-
ло 1,20 м и е характерно за педагогическата реторика;

	  Публична (обществена) територия – област, която при-
надлежи на всички. Публичното разстояние е над 3 м и 
може да достигне 8-10 м. За него е характерно, че презен-
таторът трябва да осигури необходимата видимост.

Териториалното поведение се свързва с линията, от която започва ли-
нията на аудиторията. Територията на оратора свършва с линията, от 
която започва територията на слушателите. Съществуват няколко тео-
рии за личното пространството:

	  Протективна теория – хората установяват буферна зона око-
ло себе си като форма на защита срещу нежелани действия. 
Ако са застрашени, те се нуждаят от повече пространство;

	  Теория за равновесието – колкото по-голяма е близостта, 
толкова по-малка е дистанцията и обратно;

	  Теория за очакваното нарушаване на личното прос-
транство – хората очакват другите да поддържат опреде-
лена дистанция, когато тя бъде нарушена предприетите 
действия се поставят под съмнение.

Добре е да имате предвид, че езикът на тялото е универсален, никой 
не владее изцяло невербалните сигнали, които излъчва, а езикът на тя-
лото е повече изкуство отколкото наука.
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Работна среща
Всяка една работна среща започва и завършва с ръкостискане… е 

поне в общия случай.
Съставки на доброто ръкостискане:

	 Добър очен контакт и усмивка;
	 Здраво поемане и задържане на ръката;
	 Леко разклащане (... до 3 пъти максимум !);
	 Поддържане на очния контакт;
	 Положително излъчване.

Видове манипулативни ръкостискания: 

          Контролиращият!                                  Сандвич! 

                Мъртва риба!                            Безжизнени пръсти!

Ръкостискане – Културни различия
	  В САЩ ръкостискането е доста „артистично“. Обикновено 

има няколко разклащания на ръцете и здравото стискане се 
асоциира с увереност;

	  В Европа едно разклащане е достатъчно и натискът оби-
чайно е по-лек;

	  Леко, но продължително ръкостискане се предпочита в 
Латинска Америка и издърпването на ръката прекалено 
рано може да се възприеме като обида;

	 В Япония ръкостискането се предшества от лек поклон;
	  В Индия се ръкуват мъжете, а жените избират дали да по-

дадат ръка като допълнение на гласовия поздрав.

ЕЗИК НА ТЯЛОТО
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III. ТРУДНОСТИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ 
НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД И НАЧИНИ 

ЗА СПРАВЯНЕ С ТЯХ
Христо Добрев

1. Въведение
Дисертационният труд, наричан още „докторантски труд“ или 

„дисертация“, представлява писмена научна разработка за придобиване 
на образователна и научна степен „доктор“ във висше учебно заведе-
ние, която се защитава публично от своя автор. Терминът „дисертация“ 
произлиза от латинската дума „dissertatio“, която означава „разискване, 
обширно обсъждане“.

Подготовката на дисертационен труд става чрез обучение по акреди-
тирана докторска програма, т.нар. докторантура, а обучаваното лице 
се нарича докторант (дисертант).

Обучението се осъществява в академична среда и представлява ком-
плексен образователен и научно-изследователски процес, който ос-
вен извършване на оригинални научни изследвания от докторанта под 
ръководството на неговия научен ръководител, включва още неговото 
обучение за изследователските подходи, методи и процедури с цел при-
добиване на разнообразна индивидуална квалификация.

Докторантът се обучава под научното ръководство на научен ръко-
водител, който е хабилитирано лице. След завършване и успешна офи-
циална защита на дисертационния труд пред научно жури, на неговия 
автор се присъжда образователна и научна степен „доктор“.

В процеса на реализиране на докторската програма биха могли да 
възникнат трудности, които могат да бъдат свързани с процеса на раз-
работване на дисертационния труд, с научното ръководство (научния 
ръководител) и със самия докторант.

2. Трудности, свързани с разработването на дисертационния труд
Дисертационният труд е свързан с разработване на тема или изуча-

ване на явление, което други изследователи не са изучавали досега или 
вече са го изучавали, но докторантът разглежда напълно нов аспект и 
представя отговор на нерешен до момента проблем. Това прави всяка 
дисертация изцяло уникална, с нейните изследователски цели, основни 
находки и оригинален принос към знанието. 

Процесът на разработване на дисертацията включва следните компо-
ненти:

ТРУДНОСТИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕНА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД И НАЧИНИЗА СПРАВЯНЕ С ТЯХ
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1. Определяне на тема на дисертационния труд;
2. Изготвяне на литературен обзор;
3.  Провеждане на оригинално научно изследване и събиране 

на лични резултати;
4.  Представяне на получените резултати на научни форуми и 

публикуване на част от тях в научни списания;
5. Написване и оформяне на дисертационния труд;
6. Официална защита на дисертационния труд.

2.1. Определяне на тема на дисертационния труд
Определянето на тема, т.е. предмет на изследване, на дисертацион-

ния труд е първата необходима стъпка и фундамента на всичко, което 
предстои през следващите няколко години. С добра тема и добър изсле-
дователски въпрос докторантът може да стартира и завърши успешно.

Съществуват два подхода при определяне на темата на дисертацион-
ния труд:

	  В чужбина, кандидатът за докторант сам избира и 
предлага темата на своето дисертационно проучване, 
като изготвя т.н. изследователско предложение (“research 
proposal”), в което той посочва мотивите, целите, ори-
гиналната област на изследване, въпросите, на които ще 
търси да даде отговор и методите, които възнамерява да 
използва. Изследователското предложение подлежи на ре-
цензиране и одобрение;

	  У нас, научният ръководител определя темата на дисер-
тационното проучване, тъй като кандидатите за докторан-
тите обикновено идват направо от студентската скамейка 
и притежават ограничени познания и опит. Най-често, из-
браната от научния ръководител тема е свързана с научна-
та област, в която той работи и представлява неразработен 
или малко разработен аспект от неговата собствена дисер-
тация. В редки случаи, темата може да бъде изцяло нова и 
неразработвана досега. Този подход може да има за резул-
тат поява на колебания и разочарования у докторанта на 
по-късен етап от неговото обучение.

По-удачен вариант вероятно би бил, ако на първоначалния етап, при 
зачисляването, се определя само областта, в която ще се работи, и едва 
по-късно, например в края на първата година, се предостави възмож-
ност на докторанта сам да определи своя изследователски интерес и да 
конкретизира темата на своята дисертация. Възможната тема и ниша за 
разработване може да се търси в: 



27

	  Съществуващата научна литература в съответната област 
на интерес – разглеждане на обзорни публикации, опреде-
ляне на това, което е направено до момента и обсъждане 
на посочените в дискусията им предложения за бъдещи из-
следвания;

	  Научно-изследователската тематика на звеното – консулта-
ция с хабилитирани преподаватели с активна научна дей-
ност и сходни на бъдещия докторант научни интереси, с 
оглед възможни теми и бъдещо научно ръководство;

	  Теми, с които бъдещият докторант вече е бил свързан пре-
ди това по друг повод – писане на доклад, участие в научен 
проект.

Докторантурата е маратон, а не спринт. Затова, от съществена важ-
ност е докторантът и неговият научен ръководител да имат трайно увле-
чение към избраната тема, за да може тя да задържи интереса и внима-
нието им до приключване на докторската програма.

Важно е също темата да бъде предварително съобразена с наличните 
за нейното изпълнение ресурси (време, пари, екипировка, хора).

Понякога темата, с която докторантът стартира, може да не бъде ед-
наква с темата, с която ще завърши. В МУ-Пловдив промяна на темата 
на дисертационния труд се допуска по изключение, но не по-късно от 
3 месеца преди отчисляването с право на защита.

2.2. Изготвяне на литературен обзор 
През първата година, под ръководството на своя научен ръководи-

тел, докторантът трябва да проучи достъпната литература и да оце-
ни известното до момента в научната област на неговата дисертация. 
Литературната справка ще даде логична начална точка за неговите бъде-
щи изследвания и ще потвърди тяхната оригиналност. С изготвянето на 
литературния обзор докторантът за първи път ще демонстрира своите 
умения и ще покаже, че много добре разбира текущото състояние на 
познанието в неговата област и че е способен да предложи нов принос 
със своето дисертационно проучване.

Литературният обзор в действителност се явява част от финалната 
дисертация. В него се включва кратка информация за темата, предста-
вят се главните схващания и се прави преглед на съществуващата лите-
ратура. За някои докторанти, литературният обзор често е най-трудната 
част на дисертацията.

ТРУДНОСТИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕНА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД И НАЧИНИЗА СПРАВЯНЕ С ТЯХ
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Съвети за изготвяне на литературен обзор

Събирането на необходимите литературни източници се извърш-
ва чрез търсене в:

	  Електронните научни бази данни с помощта на подходящи 
ключови думи;

	  В книгописа на намерените монографии, научни обзори и 
мета-анализи;

	  В съдържанието на издадените през последните 5 годи-
ни ключови списания, свързани с изследователската об-
ласт;

	  Публикуваната научна продукция на водещите изследова-
тели и автори в областта на дисертацията.

Когато дисертантът спре да открива непознати за него публикации 
всред книгописа на статиите, които разглежда, това означава, че вече е 
събрал достатъчно информация за своя литературен обзор.

При анализиране на събраната литература е уместно:

	  Да се определи как експертите в съответната научна област 
са организирали тяхното мислене в написаните от тях гла-
ви от монографии или обзори;

	  Да се направи кратко обобщение на прегледа на литерату-
рата и да се определи кои проблеми са останали неразре-
шени;

	  От неразрешените проблеми трябва да се избере един, 
който е най-уместен и възможен за изследване, въз основа 
на който докторантът обосновано да определи основния 
проблем и конкретните изследователски въпроси (зада-
чи), които ще бъдат включени в неговия дисертационен 
труд.

2.3. Провеждане на оригинално изследване и получаване на 
лични резултати
Най-често през втората година докторантът извършва основната част 

от своето дисертационно изследване като се фокусира върху получава-
нето на собствени резултати от направени експерименти, проучвания, 
анкети или по друг начин. С напредване на изследванията и на базата на 
получените резултати докторантът развива своята теза. 
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Предизвикателства при осъществяване на дисертационното проучване:

	  Самокритичност по отношение на собствените спо-
собности. Докторантът трябва да запита сам себе си: 
„Имам ли достатъчно умения да направя това, което из-
исква проучването?“ и да си отговори честно. Ако не е 
способен, той трябва да реши дали може да развие своите 
умения в достатъчна степен или да търси помощта на под-
ходящ изследователски екип;

	  Избор на правилна методология за дисертационното 
проучване. Тя трябва да произлиза от изследователския 
въпрос, а не от личните предпочитания на докторанта за 
един или друг дизайн. Задължително е методиката да бъде 
толкова ясна, че всеки друг изследовател да може да я из-
ползва по същия начин и да получи сравними резултати. 
Понякога е уместно предварително консултиране с други 
изследователи и евентуално извършване на кратко пилотно 
(предварително) проучване, преди да се започне с основно-
то дисертационно проучване. Така би се оценило по-добре 
необходимото време, средства и енергия;

	  Сформиране на изследователски екип. Повечето съвре-
менни изследвания не се правят самостоятелно. В зави-
симост от темата и методологията, докторантът може да 
има нужда от изследователски екип, който да го подкрепя. 
Когато възникне необходимост от помощ за някоя задача, 
напр. създаване на анкета или формулиране на изследова-
телски въпрос, той трябва да е наясно кой и с какво може 
да му помогне. Препоръчва се докторантът да създаде кон-
такти и приятелски отношения с хората, които ще му по-
могнат да мисли критично. Тези хора ще бъдат безценни 
по отношение получаването на обратна връзка, обсъждай-
ки идеите на докторанта от различен ъгъл или перспектива 
и отправяйки полезни бележки, съвети, коментари;

	  Намиране на доброволци за проучването. За някои проуч-
вания е истинско предизвикателство да се намерят подхо-
дящи доброволци. Затова този аспект би трябвало да бъде 
предварително обсъден, още при определяне на темата на 
дисертацията;

ТРУДНОСТИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕНА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД И НАЧИНИЗА СПРАВЯНЕ С ТЯХ
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	  Взаимодействие с институциите. Понякога набирането 
на доброволци за проучването трябва да бъде одобрено от 
местната Етична комисия, която може да постави бариера, 
особено ако изследването е противоречиво или чувстви-
телно. Ако докторантът получи първия път отказ, той тряб-
ва да не спира, а да търси алтернативни пътища, да бъде 
упорит, да създава връзки, да се научи да лансира своите 
идеи и да печели поддръжници;

	  Поддържане на мотивацията и изпълнение на работ-
ния план. Поддържането на мотивацията, особено в хода 
на голям изследователски проект, може да бъде истинско 
предизвикателство. То е по-лесно когато се работи с ув-
лечение и убеждение, че извършваната работа ще бъде по 
някакъв начин полезна за обществото. Докторантът трябва 
да следва своя начин на мислене и да вярва, че може да 
изпълни задачите. Когато изпълни някоя от тях, той трябва 
да се самовъзнаграждава за това, правейки нещо любимо и 
приятно. Ако се наложи, той може да потърси помощ от хо-
рата, които обича и които са позитивно настроени. Те ще го 
подкрепят и ще му помогнат да постигне целите си. Може 
да се съветва и с други хора – професори, връстници, други 
наставници,  които също могат да му помогнат;

	  Обработка на резултатите. Когато докторантът завър-
ши изследването, предизвикателство за него ще бъде пра-
вилната обработка на събраните данни. Те трябва да бъдат 
представени по начин, който да демонстрира как дисерта-
ционното проучване допринася за общото научно позна-
ние. За целта, докторантът трябва да е проучил литерату-
рата, да е преминал учебен курс по методика на научното 
изследване, да използва специализирани софтуерни про-
грами.

На докторантурата трябва да се гледа като на работа, за чието успеш-
но завършване е необходимо да се отделят по 10-20 часа седмично в 
продължение на 12-18 месеца. Необходимо е да се определят конкретни 
часове (работно време) и конкретно работно място, да се поставят сро-
кове, които да се следват. Един от начините за задаване на тези срокове 
е да се изброи всяка стъпка в хронологичен ред и да се изработи график.

И най-важното, докторантът трябва да бъде уверен в способността си 
да завърши успешно дисертацията.
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2.4. Изготвяне на научни съобщения и публикации
С напредване на дисертационното проучване и обработката на по-

лучените резултати, докторантът започва да подготвя отделни части от 
дисертацията, които да бъдат представени на конференции или публи-
кувани в научни списания. 

Тази дейност има следните позитивни последици:
	  Издигане на нивото на докторанта като изследовател, кое-

то ще му помогне за бъдеща академична кариера;
	  Предоставяне на обратна връзка за стойността на полу-

чените собствени резултати под формата на критични бе-
лежки и коментари, направени от други изследователи и 
рецензенти;

	  Развиване на важни умения за представяне пред публика и 
подготовка на публикации;

	  Създаване на контакти с други докторанти и изследователи 
по време на конференциите.

Причини докторантите да не публикуват:

	  Лични притеснения, страхове, задръжки. Една от глав-
ните причини докторантите да не публикуват е тяхното 
лично притеснение за това дали са достатъчно осведомени 
за да пишат статия, какво трябва да пишат и достатъчно 
добри ли са? Писането на статия за списание изисква спе-
цифични умения, за придобиването на които е необходимо 
научните ръководители да напътстват докторантите. Един 
от начините за обучение е целенасоченото разглеждане на 
списанията в съответната научна област по отношение на 
стила, съдържанието, формата и структурата на публика-
циите. Това включва и записване на стандартни и интерес-
ни думи и изрази. Научните ръководители трябва също да 
развиват у докторантите умения за структуриране на на-
учен текст. Упражняването им се извършва чрез поставя-
не на постижими писмени задачи, свързани с дисертаци-
ята. Веднъж научили това, докторантите ще се почувстват 
освободени от страха си да публикуват;

	  Нямам за какво да пиша. Втората причина докторанти-
те да не публикуват е, че според тях те няма за какво да 
пишат. Това не е вярно, тъй като дисертационното проуч-
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ване обикновено съдържа оригинални идеи, които имат 
стойност за една или повече публикации. Шансове за нови 
публикации могат да се открият, когато по време на пре-
гледа на литературата в научната област се намери празни-
на, когато се използват нови методи или се откриват нови 
аспекти на изследване. Някои докторанти дори имат 4 до 
6 публикации в различни списания, а други успешно пре-
връщат своите дисертации в книги;

	  Страх от оценяване. Третата причина докторантите да 
не публикуват е страхът им, че техният труд ще бъде под-
ложен на оценка, а те считат, че не са добри автори. За да 
преодолеят това е необходимо научният ръководител да 
им поставя постижими писмени цели. Тяхното постигане 
и последващата похвала за това ще изгради увереност у 
докторантите. 

Предимството на изготвянето на публикации, базирани на дисерта-
ционно проучване е, че докторантите разполагат с достатъчно време 
и имат възможност да подготвят работни версии колкото е необходи-
мо. Освен това, те могат да дадат черновите на техните научни ръко-
водители и колеги и да получат от тях коментари и критични бележки. 
Ревизирането на ръкописа помага да се избистрят идеите и подобрява 
работата като цяло. Ако статията бъде отхвърлена, рецензентите съоб-
щават причините за това и правят предложения как да бъде подобрена 
следващата версия на ръкописа.

Причини докторантите да публикуват:

	  Повишаване на самочувствието. Когато публикуват, 
имената на докторанта и неговия научен ръководител ще 
бъдат вписани като автори в българско или чуждестранно 
научно списание, понякога включено в международна база 
данни. Това ги прави видими за широката академична общ-
ност и разпознаваеми като авторитети в тяхната област на 
изследване. Публикуването повишава репутацията и само-
чувствието на докторанта, дава му лично удовлетворение, 
затова, че е запълнил празнина в общото познанието и ще 
бъде част от литературата;

	  Получаване на коментари от експерти. Получаването 
на коментира и критични бележки от експерти в областта 
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на дисертацията в действителност помага тя да се структу-
рира по-добре. Рецензентите могат да предложат използ-
ването на допълнителна литература и да подскажат нови 
аспекти по темата, които ще подобрят не само текста на 
статията, но и на самата дисертация;

	  Избистряне на мисълта. Писането на статии изяснява 
мисълта. По-лесно е да се изработват идеи когато те се ви-
дят на екрана на компютъра или отпечатани на лист. След 
като е подготвил ръкопис, докторантът трябва да го про-
чете отново и да разсъждава върху написаното. Това обик-
новено води до реформиране или откриване на нови идеи;

	  Създаване на добро впечатление и благоразположеност 
у рецензентите. Рецензентите гледат на публикуването 
като на нещо позитивно. При разглеждането на дисерта-
цията те се впечатляват от направени публикации в рефе-
рирани и индексирани списания. Рецензентите гледат по-
ложително на работа, която в действителност е преминала 
процес на взискателно рецензиране в качествени списания. 
Това означава, че докторантът е покрил стандартите;

	  Външна мотивация. Причините за публикуване могат да 
са свързани и с външна мотивация като осигуряване на фи-
нансиране (стипендия) или кариерно развитие (назначава-
не като преподавател в университета след завършване на 
дисертацията). И в двата случая шансовете на докторанти, 
които вече са публикували, ще бъдат по-големи, тъй като  
Университетите са научно-изследователски институции, 
които предпочитат да ангажират хора правещи научни из-
следвания и публикации.

Проблеми, свързани със съавторството
Докторантите и техните научни ръководители често се сблъскват с 

въпроси, свързани със съавторството, като: Трябва ли научният ръко-
водител да бъде първи автор и кореспондиращ автор в публикациите в 
списания? Трябва ли вторият научен ръководител да бъде включен като 
автор, дори ако той не е допринесъл за статията?

Авторството на публикациите може да бъде определено като се след-
ват инструкциите на т.нар. Vancouver protocol. Той е международно 
признат кодекс за определяне на авторството в публикациите и ясно по-
сочва, че автор е този, който е участвал в:
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1.  Концепцията, идеята, дизайна, анализа и обсъждането на 
данните, И 

2.  Ръкописа на статията или го е ревизирал критично в съ-
ществена част, И 

3. Финално е одобрил версията за публикуване.
Това означава, че авторът или съавторът трябва да са участвали и в 

трите дейности за да се считат за легитимни автори. Това също означа-
ва, че някой, който е помагал за изследванията в лабораторията, един 
„невидим“ съавтор, един администратор или някой, който е давал на-
пътствие за публикуване не може да бъде изброен като автор докато той 
не покрие посочените три критерия. Решение като кой да бъде първи 
автор, може да бъде договорено на базата на приноса за статията, но е 
прието като нормално докторантът да бъде първи автор в публикации, 
произтичащи от неговото дисертационно проучване.

2.5. Писане и оформяне на дисертационния труд
След като докторантът добие достатъчно собствени резултати, той 

трябва да започне да пише своята дисертация. В действителност, това не 
винаги е толкова лесно, колкото изглежда. Неговият научен ръководител 
трябва да бъде много ангажиран с този процес. Той трябва да прочете 
внимателно финалната версия и да информира докторанта когато реши, 
че дисертацията е готова за предаване. Изпълнението на тази задача 
може да варира:

•  В някои случаи докторантът може вече да е написал на 
чернова голяма част от разделите на дисертацията и други 
материали. В тези случаи той трябва да преработи и аран-
жира тези материали и да ги превърне във финален дисер-
тационен труд;

•  В други случаи, докторантът може да е отделил повечето 
време за събиране и анализиране на данните. Затова той 
тепърва ще започне да описва своите находки и изводи за 
да се получи финалната дисертация. 

Който и процес да е налице, докторантът трябва да направи ясно, убе-
дително и последователно изложение на своята теза, за да бъде тя готова 
за официална защита.

Подпомагане на докторантите да пишат

„Не търси време за писане, а определи време за писане.”
Докторантите трябва да бъдат насърчавани да пишат редовно още от 
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началото на тяхната докторска програма. По този начин писането ще се 
превърне в обичайно действие. Това е важно поради следните причини:

	  Процесът на писане стимулира мисленето и развитието на 
идеи;

	  Писането на части от дисертацията и предаването им на 
научния ръководител повишава качеството на получавано-
то научно ръководство;

	  Писането помага за ранно откриване на езикови и стилови 
проблеми, които могат да бъдат навреме отстранени;

	 Колкото повече се пише, толкова по-добре се прави то;
	  Колкото по-дълго дисертационния проект остава ненаписан, 

толкова повече той се превръща в страшен и обезкуражаващ, 
което може да има за последица неспазване на сроковете.

Докторантите доста неохотно последват съвета да пишат от рано и 
често, защото според тях обвързването на идеите с хартия трябва да се 
избягва, докато те не станат перфектно оформени. Обаче, нормално е 
текстът да не е перфектен или дори добър от самото начало. Почти си-
гурно е, че текстът написан в началото ще бъде или изхвърлен напълно 
или съществено пренаписан във финалния ръкопис.

Процесът на писане има два главни компонента - планиране и 
преработване

Планиране
Много често докторантите не са наясно какво да пишат и тяхното 

писане изглежда несвързано, непоследователно, нелогично. За да се 
преодолее този проблем, научният ръководител може да помоли докто-
ранта да направи схематичен план на това, което възнамерява да пише, 
да дискутира с него основните въпроси и подраздели и да му посочи 
как да структурира неговото изложение аргументирано. За подпомагане 
на писането може да се използва функцията Outline на Microsoft Word. 
(Main menu – View – outline), която позволява на пишещите да създават 
раздели и под-раздели и лесно да ги разместват и подреждат. Тази функ-
ция също предоставя възможност на научния ръководител и докторанта 
да виждат и обсъждат „главната картина“ на разделите и главите. Друго 
средство, което може да бъде полезно при планирането е т.нар. „карта 
на мисълта“ („mind-map“), която представлява графично изобразяване 
на развитите в съзнанието идеи. Mind-maps могат да бъдат правени с 
помощта на презентация в Power point.
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Преработване
Вторият важен компонент на процеса на писане е преработката, ре-

визирането на текста. То не означава проста проверка на правописа, 
препинателните знаци и граматиката, а включва и промяна в идеите 
и организацията на съдържанието. Първичната цел на ревизирането е 
да се обмисли повторно всичко, което е написано и при необходимост 
фактите и аргументите да бъдат преценени и преподредени, така че да 
се подобри основния текст. За качествено написване на дисертационния 
труд е необходимо също да бъдат осигурени качествени критични бе-
лежки. Те помагат за изпълнение на изискваните стандарти за писане, 
осигуряват насоки за неговото подобряване и показват дали целите на 
писането са постигнати. Проблеми възникват когато бележките и препо-
ръките са недобре насочени, неясно написани, провокиращи недоразу-
мения и конфликти, използват неразбираеми съкращения, повърхностни 
са и малко на брой, или са предимно негативни при липса на позитивни 
бележки изобщо. За да се преодолеят посочените проблеми, препоръчва 
се критичните бележки да отговарят на следните критерии:

	  Използване на техниката „сандвич“, при която всяка кри-
тична бележка започва с похвала, последвана от загриже-
ност и завършва отново с похвала. По този начин пишещи-
ят остава необезкуражен или демотивиран;

	  Ако е налице негативна или критична бележка, уместно е 
тя да бъде написана като предложение за промяна;

	  С цел избягване на нечетливо писане на ръка, по-добре е 
бележките да са написани на компютър. Това може да ста-
не с помощта на функцията Review на Word;

	  Трябва да се избягват неясни бележки, които не са добре 
насочени и няма да допринесат полза на пишещия;

	  Бележките могат да бъдат написани в диалогова форма. 
Например може да бъде написано „мислите ли, че този па-
раграф е необходим?“, което позволява на докторанта да 
прочете и обмисли отново параграфа, за да реши дали е 
необходим;

	  Бележките трябва да съдействат за изграждане на равностой-
на връзка между докторант и научен ръководител, което бла-
гоприятства откровеността във взаимоотношенията;

	  Бележките трябва да ръководят докторанта какво трябва да 
направи след това. Те трябва да го окуражават да премисля 
и ревизира.
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Добро познаване на езика
Научният ръководител не е отговорен за редактиране и проверка на 

правописа на писмената работа на докторанта. Той може да играе роля 
като преподавател, ако са налице граматически или езикови проблеми в 
изпратената работа и от него се очаква да осигури, че такива проблеми 
няма да се повтарят в следващите ръкописи/чернови.

2.6. Официална защита на дисертационния труд
Този етап се състои в публично обсъждане и защита на дисертацион-

ния труд пред научно жури. (т.нар. „Final viva“). С неговото успешно 
преминаване завършва докторската програма.

5 основни грешки, допускани по време на финалната презен-
тация

1.  Твърде много информация. Представянето на много факти, 
цифри, детайли, определения, аргументи и контрааргументи 
водят до загуба на интерес у слушателите.

2.  Само теория без действие. По-добре е теоретичната част да се 
представи кратко и точно, а акцентът да бъде върху собстве-
ните резултати.

3.  Защо сме тук? На присъстващите трябва да стане ясна същ-
ността на изследването – защо е направено и какво е получе-
но. 

4.  Неясно изложение. Необходимо е да се използва разбираем 
стил. За 1 час презентация са необходими 30 часа подготовка

5.  Време за отговори. При отговарянето на провокативни въпро-
си трябва да се запази спокойствие и отговорът да се обмисли.

У нас има предварителна и официална защита. (Виж Правилника).

3. Трудности, свързани с научното ръководство (научния ръководител)
Научното ръководство играе основна роля в подпомагането и разви-

тието на докторанта. Взаимоотношенията на докторанта с неговия нау-
чен ръководител са ключов фактор за успеха на докторската програма.

Всички докторски програми се реализират под ръководството на поне 
един академичен научен ръководител.

Видове научни ръководители

	  Главен научен ръководител – хабилитирано лице на ос-
новен трудов договор в университета, което трябва да оси-
гури подходящо академично и административно ръковод-
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ство и подкрепа, така че да направи възможно докторанта 
да реализира своя пълен изследователски потенциал и да 
покрие изискванията за получаване на научната степен 
доктор (PhD).

	  Втори научен ръководител – второ хабилитирано лице, 
което отговаря на същите критерии и има същите отговор-
ности, и обикновено се определя в случаите на интердис-
циплинарни научни проекти. В случай на определяне на 
двама научни ръководители, те трябва да са специалисти 
от различни дисциплини.

	  Научен консултант – представлява специалист от раз-
лична дисциплина с уместен изследователски опит от ВУ 
или извън него, препоръчан от главния научен ръководител 
за осигуряване на допълнително ръководство върху докто-
ранта.

В новия закон за развитие на АС е отбелязано, че „Образователната 
и научна степен „доктор“ може да се придобива и в условия на съв-
местно ръководство от български ръководител във висше училище или 
научна организация, получили акредитация за обучение в образовател-
ната и научна степен „доктор“ от НАОА, и чуждестранен ръково-
дител от акредитирано в съответната държава висше училище или 
научна организация за обучение в образователната и научна степен 
„доктор“ или съответстващата є степен.”

3.1. Определяне на научен ръководител
Успехът на докторантурата зависи значително от качеството на ней-

ното научно ръководство. Важни фактори при определяне на научния 
ръководител са той:

	  Да има подходящи умения и познания за подпомагане и 
насърчаване на докторантите и ефективно мониториране 
на техния напредък;

	  С готовност да бъде на разположение и да контактува с 
докторанта;

	  Да има достатъчно време за да изпълнява ефективно свои-
те задължения.

За определяне на научния ръководител съществуват следните въз-
можности:
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А. Университетът определя научен ръководител на докторанта 
всред членовете на научното звено. 

У нас предложението за определяне на научен ръководител се из-
вършва от катедрения съвет. Понастоящем, всеки хабилитиран член 
на звеното може да бъде определен за научен ръководител, който след 
това до голяма степен може да влияе върху избора на своя докторант. 
Решението да бъдеш научен ръководител на докторант трябва да бъде 
напълно осъзнато решение на съответното хабилитирано лице, тъй като 
това изисква то да се отдаде изцяло на изследователския проект на док-
торанта за известен период от време, без никаква гаранция, че този про-
ект ще приключи успешно. 

Б. Университетът предоставя възможност на докторанта сам да 
избере своя научен ръководител всред членовете на академичния състав. 

В чужбина докторантът има възможност сам да предложи своя бъ-
дещ научен ръководител. Това е изключително важно за докторанта 
решение, тъй като научният ръководител е този, който трябва да му 
помогне да структурира неговата работа, да му даде съвет, да на-
прави критична бележка и като цяло да го води и крепи по пътя към 
върха. Освен това, връзката с научния ръководител често е вход към 
академичните среди, начин за осъществяване на полезни контакти и 
професионално утвърждаване. За да направи правилен избор, док-
торантът трябва преди всичко да познава добре себе си за да може 
да определи типа личност, която би искал да го ръководи и съветва. 
Понякога докторантът може да се нуждае от по-строг ръководител, 
който да го държи в правилния път, или обратното, ако той е склонен 
да бъде напрегнат или тревожен за работата си, може да се възползва 
от ръководител, който да му помогне да преодолее изпитваните за-
труднения. 

В процеса на избиране на научен ръководител е уместно докторантът 
да има срещи и разговори с колкото може повече хора – преподаватели 
и други докторанти, което да му позволи да направи правилен избор. 
Преди вземане на крайното решение могат да се имат предвид няколко 
практически съображения:

	  Проявява ли интерес към темата на дисертацията бъдещи-
ят научен ръководител? Лесно ли се комуникира с него?

	  С колко време ще разполага бъдещия научен ръководител? 
Ще има ли възможност навреме да прави коментари, бе-
лежки, препоръки? 

ТРУДНОСТИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕНА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД И НАЧИНИЗА СПРАВЯНЕ С ТЯХ
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	  Ще бъде ли бъдещият ръководител на работа до края на 
докторската програма или ще отсъства дълго по време на 
нейното реализиране? 

	  Ще направи ли бъдещият ръководител най-доброто по от-
ношение на ръководството на докторантурата? Колко вре-
ме отнема завършването на докторантурата на неговите 
докторанти? Къде те се реализират професионално след 
приключване на докторантурата? Има ли бъдещият научен 
ръководител доверие на своите докторанти за съвместна 
работа? 

	  Има ли бъдещият ръководител позитивни контакти с ос-
таналия персонал на факултета? Уважаван и ценен ли е в 
своята професионална среда?

3.2. Проблеми в процеса на научното ръководство
Едно изследване е показало, че 67% от докторантите са имали про-

блеми с тяхното научно ръководство. Някои от проблемите, които се 
посочват от докторантите и научните ръководители включват:

	 Личностови качества на научния ръководител
Някои докторанти съобщават, че имат добри взаимоотношения и се 

чувстват комфортно със своите научни ръководители, които са приятелски 
настроени, подкрепящи и полезни за тях. Други отличителни качества на 
научните ръководители, които се ценят от докторантите, са те да осъщест-
вяват редовни работни срещи с тях, да са на разположение за контакти с 
електронна поща или кратки телефонни съобщения, да бъдат добри слу-
шатели и винаги да са любезни. Тези качества допринасят за установяване 
на комфортни работни взаимоотношения. Съществуват обаче и научни ръ-
ководители, които са неучтиви, надменни, недружелюбни, понякога лесно 
раздразнителни и избухливи. В такива случаи на много докторанти им е 
трудно да се справят. Докторантите са възрастни хора и очакват да бъдат 
третирани като такива. Също така, те имат свой личен живот извън докто-
рантурата, с който научните ръководители би трябвало да се съобразяват.

	 Умения на научния ръководител за научно ръководство
Някои научни ръководители могат да нямат достатъчен опит както 

в извършването на научни изследвания, така и в научното ръководство 
на докторанти. За последните представлява проблем и когато научните 
ръководители не вървят в крак с новостите в съответната научна област, 
проявяват липса на ангажираност и отговорност, и са неспособни да 
дадат съвет.
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	 Академична заетост на научните ръководители
Болшинството от научните ръководители са интензивно ангажи-

рани с преподаване, административни задължения, извънредни сре-
щи и дейности във факултета, поради което трудно могат да бъдат 
на разположение на докторантите и да изпълняват ефективно роля-
та си на научни ръководители. Ако работните срещи бъдат преус-
тановени или са налице периоди на продължително отсъствие на 
научните ръководители, това е силно разочароващо и объркващо за 
докторантите.

	 Осигуряване на обратна връзка чрез коментари и бележки
Получаването от докторанта на коментари и бележки от неговия на-

учен ръководител е от особена важност за развитието на докторската 
програма. Бележките трябва да бъдат чести, навременни, целенасочени, 
да насърчават мисленето на докторанта и да осигуряват правилната по-
сока на развитие на неговото изследване.

Съществуват много възможности за обратна връзка – устна свободна 
дискусия, отправяне на коментари и бележки, устно, написани на ръка 
върху ръкописа, чрез използване на функцията за електронни комен-
тари или чрез директно редактиране във Word на текста, предложен от 
докторанта.  По принцип, писменият коментар, дори и кратък, е много 
по-полезен от устната препоръка, дори и дълга. Размерът и вида на бе-
лежките са в зависимост от стадия на дисертацията и от това, което е 
предадено от докторанта, а техният обхват се определя от научния ръ-
ководител.

Проблеми възникват когато научните ръководители не успяват да се 
запознаят с подготвените материали преди срещите на научно ръковод-
ство, не предоставят навреме коментари и бележки, отправят предим-
но критики без конструктивни подсказвания, и предлагат неясни или 
противоречиви бележки, които са от малко значение за докторантите. 
От друга страна, научните ръководители често пъти не забелязват кон-
фликтните реакции, които те провокират със своите бележки, и остават 
с погрешното впечатление, че докторантите са игнорирали техните съ-
вети. Бележката трябва да бъде градивна по природа, т.е. да дава на-
пътствие. Нейната цел е да окуражи докторанта да открие нови връзки 
и идеи, и да ги развие по смислен, съдържателен начин. Критичните 
бележки могат да бъдат унищожителни за неуверения докторант и да 
прекъснат връзката между него и ръководителя.

	 Липса на комуникация
Често възникващите разногласие и трудности между научния ръко-

водител и докторанта са свързани с липсата на комуникация. Връзката 
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научен ръководител - докторант се развива динамично във времето. 
През първата година научният ръководител знае повече за научния про-
ект и неговата същност отколкото докторанта и трябва да го ръководи 
в неговите първи стъпки. През втората година научният ръководител и 
докторанта ще бъдат равностойни, ще обменят идеи и дискутират ре-
зултатите. През третата година докторантът ще бъде експерта и никой 
освен него няма да знае повече за изследването. Уместно е очакванията 
на двете страни за връзката между тях да се дискутират още в самото 
начало, но това може да стане и на по-късен етап, ако възникне повод 
в някой от двамата. Ако у докторанта има притеснения за прогреса на 
докторантурата, търсенето на помощ не е признак на слабост, а осъзна-
то желание за успех. Той трябва да определи от какво има нужда – обу-
чение, ресурси или друго, да сподели това с научния си ръководител и 
да го помоли за съвети, които да помогнат за решаване на проблемите. 
С ефективна комуникация може да се постигне много.

	 Отсъстващ научен ръководител
Първото нещо, което докторантът може да направи е да се заинтере-

сува защо отсъства неговия научен ръководител и да потърси среща с 
него за да обсъди ситуацията. Това може да стане и със съвременни ме-
тоди за комуникация. Възможно е научният ръководител да има здраво-
словни или лични проблеми, които да го възпрепятстват. Възможно е да 
е заминал в чужбина или да има други административни ангажименти. 
В повечето случаи докторантът може да има втори научен ръководител, 
който да проведе успешно научното ръководство.

	 Надменен, арогантен научен ръководител
Надменните научни ръководители могат да бъдат също толкова про-

блем, колкото и отсъстващите научни ръководители. Тяхното поведе-
ние би могло да се обясни по два начина: или те са сравнително нови 
научни ръководители, които не знаят как да се справят или обратно 
свръх-компенсират собствената си неопитност, или те са по принцип 
особняци. За съжаление, няма много начини за справяне с този про-
блем. Докторантът може да се опита да проведе разговор и диплома-
тично да обясни, че има умения и желание, но се нуждае от по-голяма 
помощ при планиране и провеждане на дисертационните изследвания. 
Ако това не даде резултат и положението стане непоносимо, той тряб-
ва да продължи да работи сам или да потърси възможност за нов нау-
чен ръководител.

	  Научен ръководител, който се пенсионира или отсъст-
ва за дълъг период поради пътуване в чужбина

Това не се случва много често. Ако научният ръководител ще отсъст-
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ва дълго по някаква причина, докторантът най-вероятно ще бъде ин-
формиран за това и ще бъдат обсъдени възможностите за алтернативни 
контакти.

Ако научният ръководител очаква да бъде пенсиониран в близко бъ-
деще, той не би трябвало да приема да става научен ръководител. Ако 
това все пак се случи могат да се обсъдят други възможности – продъл-
жаване на научното ръководство, поемане на ръководството от втори 
научен ръководител, определяне на нов научен ръководител.

Ако научният ръководител се премести в друг университет, пред док-
торанта съществуват две възможности – да се премести при научния си 
ръководител или да намери нов такъв.

Ако научният ръководител замине за дълго време, докторантът 
може да разговаря с него за възможностите за адекватно ръководство 
по време на отсъствието или за определяне на временен научен ръ-
ководител. 

	 Смяна на научния ръководител
Съществуват много причини, поради които може да се обсъжда 

смяна на научния ръководител и във всеки университет има проце-
дура за това. Ако целта на дисертационното проучване се промени 
съществено, съвсем уместно е да се обмисли добавяне на допълни-
телен научен ръководител или изцяло да се смени съществуващия. 
Ако един надменен научен ръководител представлява източник на 
напрежение или комуникационните прегради не могат да бъдат прео-
долени, смяната на научния ръководител може да бъде разумна след-
ваща стъпка. При възникване на такова решение то трябва първо да 
се дискутира с текущия научен ръководител, така че той да бъде за-
познат с проблема. Уместно е също докторантът да се консултира с 
ръководител катедра, който обикновено може да предложи подходя-
що решение на проблема.

В някои случаи е важно да се обсъди как смяната на научния ръко-
водител би се отразила върху кариерата на докторанта в дългосрочен 
план. Ако той не желае да принесе в жертва кариерния растеж, който 
може да му осигури един предизвикателен научен ръководител, смяна 
може и да не се извърши.

	 Съвместно научно ръководство на докторанти
Съвместното научно ръководство е необходимо при интердисципли-

нарни проекти. Съществуват два модела: при първия (co-supervision 
model) научните ръководители допринасят еднакво, дори когато единия 
е определен за главен; при втория (the primary/ secondary supervision 
model) главният научен ръководител носи отговорност за докторанта и 
ръководи изследователския проект, а вторият научен ръководител до-
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принася в специфична област на неговата експертиза. Вторият модел, 
може да се използва и като средство, осигуряващо обучение на тези пре-
подаватели, които досега не са били главни научни ръководители.

Съществуват несъмнени ползи от съвместното ръководство, но също 
така са налице и предизвикателства към такава колаборация. Ето защо 
отговорностите и очакванията на всеки трябва да бъдат уточнени с диа-
лог още при старта на проекта.

Ползите от съвместното ръководство са, че докторантите могат да се 
възползват от по-широк спектър на професионална експертиза, на кон-
такт с повече личности и да разширят връзките си с други членове на 
факултета. От своя страна, научните ръководители могат да се учат един 
от друг по отношение на стила на ръководство.

Предизвикателствата на съвместното ръководство могат да бъдат 
свързани с достигането до съгласие за пътя и процеса, за стила на ръко-
водство, вижданията на научните ръководители и увеличеното време за 
срещи с докторанта. 

	 Неразбирателство между няколко научни ръководители
В този случай е възможно да има сблъсък на личности или акаде-

мични разногласия, които предизвикват проблеми. Ако ръководители-
те просто не се харесват един на друг, докторантът не трябва да взима 
страна. Той може да осъществява срещите на научно ръководство и да 
обсъжда нещата поотделно с всеки ръководител, напр. като изпраща ед-
накви електронни пощи до двамата. Ако обаче ръководителите нямат 
съгласие върху изследването защото са от различни специалности, док-
торантът трябва да се запознае със съветите на двамата, като не се чув-
ства задължен да се вслуша във всички. Той трябва сам да избере как да 
постъпи, защото това е неговият докторат!

3.3. Съвети за преодоляване на проблемите с научното ръководство

	 Идентифициране на проблема
Разногласията между докторанта и научния ръководител чес-

то произтичат от несъвместими очаквания. Например докторантът 
може да иска да се среща със своя ръководител всяка седмица, докато 
неговото желание е за един път месечно. В други случаи проблемът 
е в настъпило недоразумение между двамата. Такива проблеми се 
отстраняват посредством разговор лице в лице, в който докторантът 
почтително да изложи своите очаквания и нужди относно срокове, 
честота на срещите, признание на авторството, работни часове и ан-
гажименти. 
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	 Търсене на помощ
Понякога проблемът е по-сериозен отколкото просто недоразумение. 

Напр. когато докторантът се сблъска с ръководител, който повече е за-
интересован да прекъсне връзката отколкото да предложи съвет, който 
изразява неприязън към докторанта или който извлича лична полза от 
изследванията на докторанта. В леките случаи тази дисфункция може да 
се преодолее с разговор. Ако проблемът продължава дълго или е по-се-
риозен, докторантът трябва да се обърне за помощ към ръководството 
на университета. Някои могат да пожелаят връзката да се поправи и въз-
станови, докато други могат да пожелаят смяна на научния ръководител.

	 Кодекс на научно ръководство (Code of Supervision)
В някои чуждестранни университети е въведен т.нар. кодекс за ръко-

водство (Code of supervision). В него институциите определят ролите, 
правата, отговорностите и задълженията на научните ръководители и 
докторантите. Наличието на такъв кодекс за ръководство се счита пока-
зател за осигуряване на качеството на докторантурата.

	 Меморандум за разбирателство 
             (Memorandum of Understanding)

В някои университети се изработва споразумение между докторан-
та и научния ръководител, т.нар. Memorandum of Understanding, което 
обикновено включва раздели засягащи всички аспекти на докторанту-
рата – регулира срещите, очакванията, ролята на ръководителя и докто-
ранта, публикуването, авторството и т.нар. Наблюденията показват, че 
споразумението с научния ръководител влияе положително върху чес-
тотата на завършване на докторантурите и степента на удовлетвореност. 

	 Задължително обучение за научно ръководство
Възприето е, че с придобиването на докторска степен, докторантът 

става способен да бъде научен ръководител. Начинът на ръководене на 
такива научни ръководители е базиран на собствения им опит като док-
торанти. Те се фокусират само върху дисертацията и не знаят, че науч-
ната степен включва съвършено познаване на основни изследователски 
и ръководни умения. 

Ето защо, за да се отговори на нуждите за качествено научно ръковод-
ство, е необходимо задължително регламентирано обучение на всички 
членове на академичния състав, от които се изисква да ръководят докто-
ранти. В някои университети, само на преподаватели, които са премина-
ли такава програма на обучение, се позволява да бъдат научни ръково-
дители. Задължителното обучение трябва да включва модули за процеса 
на придобиване на научна степен, основни умения, роли и отговорности 
на научните ръководители, поведение към докторанти с различни сти-

ТРУДНОСТИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕНА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД И НАЧИНИЗА СПРАВЯНЕ С ТЯХ



46

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

лове на обучение и нужди, културни аспекти на ръководството, най-до-
бри практики на ръководство, мотивиране на докторантите в техните 
изследвания, оказване на помощ на докторантите за тяхното общуване, 
осигуряване на ръководство за изследователските методи, устни пре-
зентации с опитни преподаватели, преглеждане на тезата, публикуване 
по време на докторантурата, презентации на конференции и въвеждане 
на докторантите в академичния живот на университета. За да се осигу-
ри това само опитни ръководители да ръководят, съществено е старши 
академични преподаватели да действат като ментори на новите научни 
ръководители. В някои университети на новите хабилитирани лица не 
се позволява да бъдат главни научни ръководители, а да играят роля на 
втори ръководители.

	 Отчитане на научното ръководство като учебна 
             натовареност 

Един от главните проблеми съобщавани от научните ръководители е, 
че те са претоварени с преподавателска и административна работа. В ре-
зултат на това, те нямат възможност да обръщат достатъчно внимание и 
да се срещат често със своите докторанти. За тях научното ръководство се 
явява като свръх обременяване, с което те трябва да се преборят. За да се 
ограничи претоварването на научния ръководител е необходимо времето 
за научно ръководство да се счита като форма на преподаване, обучение и 
да се включи в натовареността на научния ръководител. В някои универ-
ситети научното ръководство е включено в работния график.

4. Трудности свързани с докторанта
Завършването на една докторска програма е голямо предизвикател-

ство, което изисква най-малко 3 години на пълно посвещение и усиле-
на работа, през които се изгражда набор от разнообразни умения, без 
това да води директно до прогресиране в кариерата. От друга страна, 
придобиването на докторска степен е възнаграждаващо в перспектива. 
Докторатът е шанс да се направи истински принос към общото човеш-
кото познание и да се получи квалификация и титла, които да подпомог-
нат бъдещото професионално развитие. 

4.1. Трябва ли да правя докторат?
На този въпрос трябва да си отговори всеки бъдещ докторант преди 

да започне своята докторантура. На кандидатите биха могли да се дадат 
следните съвети:

	  Разговаряйте с вашите преподаватели. Най-подходящите 
хора, с които да се разговаря за докторската степен са хо-
рата, които вече са я придобили. Попитайте ги за техния 
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опит в извършването на дисертационно проучване – на кое 
са се радвали, какво не са направили и какви съвети биха 
могли да дадат. Ако вие обсъждате правенето на докторат 
с цел академична кариера, попитайте затова също. Има ли 
добри перспективи за работа във вашата област? И какво 
наистина бихте искали да работите в университета?

	  Говорете с настоящи докторанти. Ако искате да знаете 
какво представлява обучението в докторска програма в мо-
мента или какво е то в конкретен университет, попитайте 
някой, който е ангажиран с това в момента. Ако не можете 
да се срещнете лично, ползвайте информацията в интернет 
форумите.

	  Разгледайте рекламираните от университетите про-
екти и програми. Разглеждането на детайлите на различ-
ните докторски проекти е чудесен начин да се да се получи 
общо информация за тяхната същност и да се открият уни-
калните и достъпни възможности, които те предлагат.

	  Прочетете и друга напътстваща литература, предос-
тавяна от университетите. На интернет-страниците 
на университетите може да се намери полезна информа-
ция за причините за участие в докторски програми и ка-
риерните възможности които предоставя успешното им 
завършване.

4.2. Какво трябва предварително да обмислят кандидатите за 
докторанти?
Бъдещите докторанти трябва предварително да обмислят някои аспе-

кти, свързани с възможностите за реализация на докторската програма 
в институцията. Те включват следните въпроси:

	  Какво институцията очаква от своите докторанти по отно-
шение на време, прекарано в изследвания, обучение, посе-
щение на обучителни програми или други ангажименти? 

	  Какви са ролите и отговорностите по отношение на науч-
ното ръководство и какви са възможностите за смяна на 
научния ръководител в случай на напускане или дълго от-
съствие? 

	  Какви технически и финансови средства вероятно ще бъ-
дат необходими за дисертационния проект и ще има ли 
докторанта достъп до тях? 
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	  Какви средства, които не са включени в годишната такса за 
обучение, вероятно ще бъдат необходими – например таки-
ва за пътни разходи, за изследователски цели, специализи-
рана екипировка? 

	  Как ще бъда финансово подкрепен докторантът във въз-
можностите за посещение на конгреси, изнасяне на пре-
зентация и публикуване? 

	  Ще бъде ли дадена възможност на докторанта да препо-
дава и ако да, какво количество преподаване е налично/се 
очаква и каква подкрепа ще му бъде оказана като на нов 
преподавател? 

	  Каква подкрепа е налице в областта на дисертацията за из-
следване и развитие на професионални умения? 

	  Как институцията промотира ангажирането в интердисци-
плинарни изследователски проекти? 

	 Как е представена грижата за докторантите в университета? 

	  Как е уредено прекъсването на докторската програма, на-
пример поради бременност, и дали докторантът може след 
това да продължи своето проучване? 

	  Какво ще се случи ако не се изпълни дисертационното из-
следването? 

	 Какви са шансовете за кариера? 

4.3. Проблеми при определяне и планиране на изследовател-
ския проект от докторанта
Планирането на изследователски проект не е лесно и на докторанти-

те нормално им е необходима значителна помощ от научния ръководи-
тел/и. Някои най-чести капани, които трябва да се избягват са:

	  Прекалена амбиция. За докторантите е обичайно да 
започват с много широк спектър от задачи, които имат 
нужда да бъдат съкратени и оформени в достъпен из-
следователски процес. Научните ръководители трябва 
да фокусират вниманието на докторантите върху въ-
проси, които да бъдат интересни и достъпни за изслед-
ване от тях.
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	  Нереалистични срокове. Докторантите често недооценя-
ват обема работа, която трябва да извършат и възможните 
трудности при търсене на литература, набиране на добро-
волци, събиране и анализиране на данни, организиране на 
проучвания. Научните ръководители могат да им бъдат по-
лезни със своя опит в подобни проекти и да съветват док-
торантите какво да очакват.

	  Липса на умения за обработка на данни. Докторантите мо-
гат да се нуждаят от подкрепа за развитието на практически 
умения като записване и попълване на резултати, съхранение 
на списък с контакти, ежедневни задължение, попълване на 
дневник, запис и попълване на данни, съхранение на списък 
с контакти, употреба на литература. Научните ръководители 
трябва да установят какво ниво притежават докторантите и 
да им помогнат да отстранят пропуските. 

	  Проблеми със сътрудници. При изпълнението на съвре-
менните проекти обикновено се разчита на сътрудничест-
во с други организации, звена и изследователи. Затова е 
особено важно още в началото да има яснота за подкрепа-
та, на която може да разчита докторанта и възможността 
окончателно да се изпълни заплануваното. 

	  Етични аспекти на проучването. Препоръчва се в 
най-ранен етап да бъдат обсъдени етичните аспекти на ди-
сертационното проучване. Научните ръководители трябва 
да подпомогнат докторантите в получаване на разрешение 
от местните комисии по етика, когато това е необходимо.

4.4. Поддържане на напредъка на дисертационното проучване
Докторантура означава провеждане на изследване, което никой досега 

не е извършвал с цел да се отговори на въпроси, на които никой досега не е 
отговарял. И никой досега не е казвал, че това би било лесно. Подготовката 
на дисертацията ще се превърне в живот на докторанта и неговите прияте-
ли и семейство (освен когато те не са университетски служители) няма да 
разбират наистина какво той прави по цял ден, а понякога и през нощта. 
Това ще бъде тежък опит, който ще изгради характер на докторанта, но това 
ще бъде и възможност за неговото интелектуално обогатяване и личносто-
во развитие. Това обаче не означава, че винаги всичко ще върви гладко и е 
възможно да съществуват разочароващи, тежки и обезсърчаващи периоди.

	  Преумора от обучението и ангажиментите. 
Натоварването на докторанта може да бъде много голямо. 
Ако той има такова усещане или смята, че неговият нау-
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чен ръководител го експлоатира/използва, необходимо е да 
каже „не“ за нови задачи. Натоварване, което е поносимо, 
приемливо през първата и втората година, може да не бъде 
толкова такова в края на докторантурата, ако научният ръ-
ководител кара докторанта да работи допълнително, вклю-
чително да извършва и несвързана дейност. В тези случаи 
докторантът трябва да каже на ръководителя си, че макар 
и да приветствате възможността да добие допълнителен 
опит и нови умения, той не желае неговият докторат да 
страда.

	  Загуба на мотивация. За докторантите е обичайно да пре-
живяват периоди с липса на мотивация по време на своята 
докторска програма. Научните ръководители трябва да им 
помогнат чрез разговаряне и редуциране на ангажименти-
те, които са в повече на докторанта, и насърчаване за крат-
ки прекъсвания, когато е подходящо. Също, би било полез-
но на докторантите да се поставят краткосрочни задачи и 
реалистични цели, които те могат по-лесно да изпълнят.

	  Феномен „блусът на втората година“ („Second year 
blues“). Това е добре познат феномен. След първоначал-
ната въодушевеност от това да бъдеш докторант и енту-
сиазъм от напредване на научния проект, духът на док-
торанта може да спадне, причинявайки му изпитване на 
т.нар. „блус на втората година” („second-year“ blues). Ако 
докторантът се чувства като „изпразнен”, уместно е да го 
дискутира със своя научен ръководител или някой друг 
преподавател на ръководна позиция. Наистина ли не мо-
жете да се справите със задачата? Наистина ли не ѝ се 
наслаждавате? Или просто ви липсва самочувствие и в 
действителност страдате от измамен, лъжлив, синдром? 
Това вероятно е само временен период на несигурност и 
загуба на мотивация. Усещайте своето ниво на увереност 
и се научете да разпознавате когато вашето самочувствие 
намалява така, че да му обърнете внимание и да се спра-
вите с него. Увеличете вашата увереност чрез търсене на 
положителна обратна връзка (представянето на вашето 
изследване на конференция може да изглежда трудно, но 
обсъждането на вашите изследвания с други хора в съща-
та област е наистина възнаграждаващо); опитвайте нови 
неща, или отидете на курсове за обучение; припомняйте 
си това, в което сте добри. 
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	  Желание за един ден. Понякога хората започват да правят 
докторат и след това решават, че той не е за тях. Няма нищо 
лошо в това те да се откажат. Много от тези, които са взели 
такова решение имат след това успешна кариера и живот. Но 
преди да предприеме тази стъпка, докторантът трябва да е 
обмислил всички свои възможности. Той трябва да говори с 
различни хора за това, не само с неговия научен ръководител, 
но и с други докторанти, други изследователи и консултанти. 

4.5. Какво очаква научният ръководител от своя докторант? 
Научният ръководител ще има очаквания към докторанта, на които е 

полезно той да може да отговори напълно или поне частично.
	  Поддържане на контакти. Във всички случаи, ангажи-

мент на докторанта е да поддържа контакт с научния ръково-
дител и да го държи в течение за прогреса на дисертацията и 
за евентуално възникнали проблеми, за чието разрешаване е 
необходима помощ. Активното търсене на контакт от страна 
на докторанта е особено важно, когато личните срещи меж-
ду него и научният му ръководител са редки поради отсъст-
вия или служебна ангажираност на последния. 

	  Подходяща комуникация. Обратната страна да се загуби 
контакт с научния ръководител е да се комуникира с него 
твърде често или по неподходящ начин. Счита се за неу-
местно докторантът да безпокои без предупреждение или в 
почивен ден своя научен ръководител в дома му, само за да 
се дискутира например нов изследователски метод. По от-
ношение на електронните комуникации, докторантът може 
да изпрати електронно писмо до научния си ръководител, но 
не трябва да очаква веднага отговор, особено ако писмото 
включва голямо количество текст. Научните ръководители 
са изключително заети и имат ограничено свободно време. 
По-правилно би било в писмото само да се заяви, че има 
тема за обсъждане, и да се планира лична среща, на която 
това може да стане много по-ефективно. По отношение на 
начина на осъществяване на контактите, повечето научни 
ръководители предпочитат неформалните контакти.

	  Спазване на сроковете. Това е от решаващо значение за 
напредъка на докторската програма и нейното завършване 
навреме. Обикновено научният ръководител е зает с много 
други ангажименти и когато той определи срок на докто-
ранта за получаване на предварителен материал от него, 
това означава че ръководителят е планирал време, за да го 
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прочете и му обърне достатъчно внимание. Неспазването 
на срока ще наложи ръководителят да реорганизира гра-
фика си, което може да е трудно да се направи. От друга 
страна, спазването на сроковете, свързани с докторската 
програма, е свидетелство за нейния напредък. Тъй като 
изследванията могат да бъдат непредсказуеми и сроковете 
могат да се променят, затова трябва да бъде информиран 
научният ръководител възможно по-рано.

	  Ако не друго, бъди професионалист. Между докторанти-
те и научните ръководители могат да се изградят различен 
тип взаимоотношения – от напълно приятелски до чис-
то делови. Независимо от типа на връзката, докторантът 
трябва да се отнася професионално към нея, към своя на-
учен ръководител и към изпълнението на докторската си 
програма.

4.6. Трудови ангажименти на докторанта по време на доктор-
ската програма.
Ангажирането на докторантите по време на изпълнението на доктор-

ската им програма с други трудови ангажименти може да има положи-
телни и негативни аспекти. Трудовата ангажираност може да предос-
тави не само необходими финансови средства, но също и опит, който 
допринася за развитието на умения. За докторанти, които са несигурни 
за посоката на тяхната кариера, това може да помогне да се изяснят тех-
ните кариерни планове. Това може също да осигури полезни социални 
взаимоотношения с останалите, особено ако работата включва препо-
даване и/или изследвания, може да помогне на докторанта да разглежда 
своята работа в по-широк контекст и да достави полезен опит в обме-
нянето на идеи за дисциплината с по-малко опитни ученици. Въпреки 
позитивите, трудовата ангажираност може да отвлича вниманието, да 
разсейва (особено в ключовите моменти на докторската програма), да 
отнема време, което би било по-добре да се отдели за дисертацията и 
често води до възможност за отлагане, бавене и отбягване на работата 
върху дисертацията.

Университетите могат да предлагат на докторантите работа на 
непълно работно време, но трябва да не забравят опасността от раз-
сейване на докторанта от неговия проект. 

4.7. Промени в статуса на докторанта
В някои ситуации, статусът на докторанта може да бъде променен. У 

нас са възможни следните промени:
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	  Промяна във формата на обучение. Редовните докторан-
ти, избрани за асистенти, сключват нов договор с МУ като 
докторант на самостоятелна подготовка след решение на 
АС, по предложение на ФС.

	  Прекъсване на докторантура. Ако редовен докторант е въз-
препятстван да постигне очаквания напредък поради бремен-
ност и майчинство, продължително боледуване, продължител-
на специализация в чужбина или сериозни социално-битови 
проблеми, той може да прекъсне докторантурата с разрешение 
от ФС въз основа на негова молба и доклад от научния ръково-
дител. Срокът на прекъсването е за максимум от 1 година. 

	  Удължаване на докторантурата. Удължаване на срока 
на докторантурата се разрешава от ФС само в изключител-
ни случаи, след решение на иск по мотивирано предложе-
ние на научния ръководител, но за не повече от 6 месеца и 
без право на стипендия за редовните докторанти. 

По изключение, регламентирано в правилниците на съответното 
висше училище или научна организация, срокът може да бъде удължа-
ван, но не повече от една година. 

	  Преминаване на докторанти от една в друга научна ор-
ганизация. То става след решение на АС, по мотивирано 
предложение на ФС. 

	  Отстраняване от докторска програма. От всички докто-
ранти се изисква да изпълняват докторската си програма с 
усърдие. Ако докторантът не изпълнява индивидуалния си 
и групов план за подготовка без уважителни причини, той 
може да бъде отстранен от докторантура въз основа на до-
клад от научния ръководител и решение на ФС. Редовните 
докторанти връщат получените суми за стипендии.

	  Отказване от докторската програма. Докторантът има 
право да напусне обучението в докторска програма по 
собствено желание със заявление до Декана. Редовните 
докторанти връщат получените суми за стипендии. 

4.8. Преодоляване на стреса и тревожността на докторантите 
по време на писане на дисертацията
Докторантите могат да преживяват стрес и безпокойство в различни 

ситуации от своя академичен живот. Те се дефинират като синдром на 
емоционално изтощение и редуцирано постигане на индивидуалните 
цели. Източник на стрес могат да бъдат дисертацията, връзката с науч-
ния ръководител и социално-икономически проблеми. Целенасоченото 
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и съдържателно научно ръководство може да редуцира причините за 
стрес и безпокойство. Научните ръководители трябва да са способни да 
идентифицират признаците на стрес у докторанта. Стресът може да се 
прояви с промени в поведението (неефективност, раздразнимост, без-
различие, пасивност или хиперактивност), когнитивни (предварително 
безпокойство и тревожност) и/или физиологични симптоми (промени 
в настроението, мускулно напрежение, често главоболие, гастроинтес-
тинални нарушения, повишено кръвно налягане и други). При тяхното 
идентифициране, докторантът трябва да бъде насочен за консултация и 
подходящо лечение.

5. Заключение
Днес, обучението в докторска програма играе все по-голяма роля в 

генерирането на ново научно познание. Новите идеи, ентусиазмът и 
жизнеността произтичащи от докторанта могат да бъдат предизвика-
телство за неговия ръководител, но и източник на нови изследователски 
перспективи. Научното ръководство на докторанти е уникална и мно-
гообразна форма на преподаване, при която под ръководството на науч-
ния ръководител настъпва трансформация на докторанта от консуматор 
на знание в създател на знание. Този преход може да бъде изпълнен с 
предизвикателства и за двамата. Осъществяването на добра, балансира-
на и изпълнена със съдържание връзка между тях е основен фактор за 
прогреса, успешното и качествено завършване на докторската програ-
ма. Ефективното научно ръководство е добро за научните ръководители, 
за докторантите, за научната специалност и академичната общност.
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IV. НАУЧНО РЪКОВОДСТВО – ПРИНЦИПИ, 
ОЧАКВАНИЯ, СЦЕНАРИИ 

Виктория Сарафян

В сценария за придобиване на образователна и научна степен „док-
тор” има три основни действащи лица – докторант, научен ръководител 
и рецензент. Всеки от тях със свои задължения и отговорности, но обе-
динени с обща цел – успешна защита на докторска теза.

В схемата на тристепенното образование се придобиват  определени 
компетенции:

	  Бакалавърска степен – общообразователна подготовка в 
дадена специалност;

	  Магистърска степен – сериозни знания в специализира-
но направление;

	  Докторска степен – задълбочени и детайлни знания в 
определена специалност и гаранция за пълноправно член-
ство в академичната колегия.

Не случайно задължително изискване за участие в конкурс за асис-
тент във всеки университет е защитен докторат. Това е гаранция за на-
трупан опит в изследователската работа, но естествено бъдещата акаде-
мична кариера до голяма степен зависи от индивидуалните качества и 
възможности на докторанта.

Повечето докторанти в началото си представят дисертацията като 
грандиозен научен проект, който завършва с велико откритие. За съ-
жаление почти няма докторанти номинирани или спечелили Нобелова 
награда в хода на работата си. В повечето случаи дисертацията е дока-
зателство за научна компетентност. Чрез защитата на дисертацията си 
докторантът доказва няколко важни качества, които би трябвало да е 
придобил: владеене на проблема; изследователски подход; дисципли-
нираност; възможност за самостоятелна работа; способност да предста-
вя резултати и да ги презентира пред научна аудитория. Тези качества 
отразяват компетентност и професионализъм, а не велики открития. Те 
по-скоро показват разбиране и осмисляне на работата, свършена и пуб-
ликувана от други учени, отколкото на собствената.

Принципи на научното ръководство и профил на успешния нау-
чен ръководител

Докторантурата трябва да предложи обучение за придобиване на про-
фесионална научна квалификация. Предполага значителна по обем изсле-
дователска работа, писане на научни трудове и обсъждането им с акаде-
мичната общност. Въпреки наличието на един или двама научни ръково-
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дители и консултанти, инициативата трябва да идва от докторанта, който 
трябва да придобие умение да работи самостоятелно и точно. В хода на 
това негладко и нелеко обучение понякога се налага да се разбере как не 
трябва да се прави наука и как тя да се прави ефективно и прецизно.

Обучението в докторантура, както всяка друга форма на обучение, е 
взаимен процес. В него израстват и се развиват и двете страни – докто-
рант и научен ръководител. Най-желаните ръководители са тези, които 
имат не само доказан научен принос с добри публикации, много спече-
лени проекти и международни контакти, но и тези, които водят т.нар. 
политика на „отворени врати“. Тя осигурява достъпност по всяко вре-
ме и дискусия по всички въпроси. Изключително важно е усещането за 
всеки докторант, че има стабилна опора и в научен, и в администрати-
вен план. Тя може да се осигури само от стабилен ръководител, който 
умее да обединява сътрудниците си в екип, но и да работи индивидуал-
но с всеки от тях. Компетентен, комуникативен, критикуващ, но подкре-
пящ – това е прекрасното съчетание от добри качества на ръководителя, 
който помага на младия човек да се учи и усъвършенства.

Не на последно място, желаният научен ръководител е този, който 
работи в желаната специалност – било тя перспективна от научна или от 
финансова и кариерна гледна точка.

Освен очаквания резултат – успешна защита и докторска диплома, 
смисълът на докторантурата е да осигури добър старт в професията 
чрез придобиване на още много важни компетенции.

Те включват:
	 Разпознаване и дефиниране на проблеми;
	 Оригинално, независимо и критично мислене;
	 Познаване на съвременните постижения в областта;
	 Познаване на модерните методи и приложението им;
	 Критичен анализ на собствени и чужди данни;
	  Способност за обобщаване, документиране и докладване 

на резултати;
	  Познаване състоянието на проблема на национално и меж-

дународно ниво;
	  Прецизност и точност в планиране и изпълнение на зада-

чи/техники/експерименти;
	  Познаване правилата на добрата практика – етични, мо-

рални, авторски права, конфиденциалност, безопасност на 
труда и др.;

	  Дисциплина, субординация, координация и добра научна 
практика;

	  Умение за подготовка и изпълнение на научни проекти, 
осигуряване на финансиране.
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Сценарии и очаквания
Всеки изследовател, приел предизвикателството да стане докторант, 

се изправя пред нелек път – пътя на научното търсене, който се очаква 
да завърши с успешната защита на дисертация.

Известни са два основи сценария за научно ръководство и за правене 
на дисертация.

При първия докторантът знае точно какво и къде иска да прави. 
Тогава той следва ясно определена посока, от време на време изпада в 
безверие и отчаяние, но в крайна сметка завършва успешно, освен ако 
не извърши нещо безкрайно глупаво или сам не се откаже.

При втория докторантът тръгва неуверено, с препъвания и въртене 
в омагьосан кръг в безверие и отчаяние (понякога доста дълго време) с 
възможен, но не задължителен, успешен край, след който продължава 
да се чуди накъде да продължи. В повечето случаи се разиграва вторият 
сценарий.

По кой път ще тръгне един докторант зависи от личните му качества, 
мотивацията, шанса да срещне компетентен и отдаден научен ръководи-
тел и възможността да работи в подкрепяща академична среда.

Какво очаква докторантът от научния си ръководител?
Преди всичко – експертно ниво, съпроводено с регулярни срещи, в 

които да получава честна и точна оценка на напредъка си. Необходима 
е и подкрепа в обучението – включително финансова, както и помощ 
във формулирането на научни въпроси, в методологията, анализа и ин-
терпретацията на данни. Научният ръководител може да е безценен по-
средник с други колеги и институции чрез контакти и представяне и 
осигуряване на достъп до отворени научни мрежи.

Научният ръководител, от своя страна, очаква регулярен доклад за 
напредъка на работата и адекватна комуникация, спазване на срокове, 
коректност, професионализъм и инициатива.

Успешният докторант е амалгама от няколко съществени елемента. 
Безспорно първи са вродените качества – интелект, трудолюбие, задъл-
боченост, почтеност и др. Следват придобитите умения и знания, кои-
то са ключови фактори за реализиране на конкретната научна задача. 
Движещата сила, гарантираща успех, е съчетанието от любознателност, 
ентусиазъм и енергия. Неизменно и особено важно занимание за все-
ки докторант, както за всеки изследовател, е четенето! Непрекъснатото 
четене, четенето, което ни държи информирани, поражда идеи и при 
прави по-знаещи. Всичко това обаче не може да се реализира, ако няма 
подходяща научна среда и подкрепяща институция – както идейно и мо-
рално, така и финансово.
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Освен заветната диплома и крачката към академична или бизнес  
кариера докторантурата би трябвало да доведе до натрупване на зна-
чителни знания и да изгради някои сериозни умения. Най-важното е 
комплексният резултат – самостоятелно работещ изследовател! И още 
по-важно – самостоятелно мислещ и работещ международен изследова-
тел! Това е целта, която си поставя всяко висше училище с визия и ми-
сия за бъдещето, а доброто научно ръководство и качественият подбор 
на докторанти гарантират просперитета на всяко висше училище.
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V. ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО. 
МЕТОДИКА НА ПРИЛАГАНЕ.

Биянка Торньова

„Дай на човека риба и ще го нахраниш за един ден.
Научи го как да лови риба и ще го нахраниш за цял живот.”

Лао Дзъ

Основания за прилагане на интерактивни методи
Методите на обучение са едни от най-динамичните, най-променли-

вите компоненти на учебния процес, върху които оказват влияние както 
разнообразни външни фактори и условия, така и непрекъснатото преус-
тройство на обучението като цяло.

Най-общо можем да разделим методите на обучение на: традиционни 
(класически) и нетрадиционни (съвременни, нови) методи, повишава-
щи активността на обучаваните.

Основанията за прилагане на интерактивни методи в обучението на 
студентите във Висшето медицинско училище са свързани с новата об-
разователна парадигма – създаване на Европейско пространство за ви-
сше образование и високо качество на педагогическия процес. От друга 
страна обучението на бъдещите медицински кадри е свързано с усвоя-
ване на значителна по обем и сложност научна информация от различни 
дисциплинарни области. Това изисква интердисциплинарен подход и 
реален синтез на научни достижения. Поради тази причина интерак-
тивните методи и техники са от изключителна важност в съвременното 
медицинско образование.

Основателно възниква въпросът „как” и с „какви методи” да обуча-
ваме студентите, за да преодолеем репродуктивния стил и повишим мо-
тивацията и удовлетвореността им от учебната дейност. Отговорът на 
този въпрос донякъде се крие в прилагането на интерактивни методи в 
обучението на студентите в Медицинския университет.

Проблемът за интерактивните методи не е нов в педагогическата 
практика, но на съвременния етап придобива особена актуалност.

Самото понятие „интерактивност“ може да се разглежда като съста-
вено от две думи: „интер“, което означава „заедно“, „между“ и „актив-
ност“, означаваща действие, инициативност. В рамките на дидактиката 
интерактивността се отнася до взаимодействието между субектите на 
учебния процес – преподавател и студент, както и между самите студен-
ти. Става въпрос за прилагане на такива методи и техники в обучението, 

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО. МЕТОДИКА НА ПРИЛАГАНЕ.
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които са подходящи за групова работа и акцентът е поставен върху вза-
имодействието между партньорите.

Интерактивността в обучението се основава на взаимодействието, 
сътрудничеството и активността на участниците в учебния процес.

Теоретичната основа на интерактивното обучение е конструктиви-
змът. Той е образователна философия, според която човек активно кон-
струира своето знание на базата на взаимодействието на собствения 
опит и дейностите и събитията с които влиза в контакт. По този начин 
обучаваният приема и преобразува информацията, предлага и отхвърля 
хипотези и взема решения на основата на собствените си разбирания. 
Знанието се получава чрез индивидуален контакт с информацията и 
лично участие, а не чрез репродукция и имитация, което е характерно за 
традиционно ориентираните методи на обучение.

Традиционното обучение, остава предимно в рамките на „дейност по 
даден образец“ и неговият резултат е тясно обвързан с репродуктивно-
то усвояване. В този случай взаимодействието между преподавателя и 
студентите е от типа „субект-обект“ и не осигурява големи възможнос-
ти за активна позиция на обучавания. Наблюденията и изследванията в 
педагогическата практика показват, че когато обучението е съсредото-
чено предимно върху рационалното познание, развитието на интелек-
туалната сфера става за сметка на емоционалното и социалното съзря-
ване на студентите, което води до затруднена адаптация и реализация 
в практиката. Продуктивното взаимодействие в образователния процес 
предполага партньорство и диалогичност, които се изразяват в еднаква-
та активност на участниците и превръщат студента в действителен су-
бект на учебно-възпитателната дейност. Активността на бъдещите ме-
дици, като необходимо условие за успешно обучение, е детерминирана 
от следните закономерности: 

	  По-високата активност на обучаваните съдейства за по-ви-
сока ефективност и качество на обучението;

	  По-високата мотивация и удовлетвореност от учебния про-
цес стимулира студентите за по-високи постижения;

	  Изграждането на зряла, автономна и социално адаптира-
на личност може да се постигне чрез цялостно формиране 
на личността на студента, т. е. паралелно формиране и на 
трите сфери на личността – интелектуална, емоционална и 
поведенческа, които се осъществяват в процеса на групо-
вите взаимодействия.

Процесът на интерактивно обучение предполага интерактивно препо-
даване, съчетано с интерактивно учене. В основата на интерактивността, 
стои диалогът. В този смисъл е погрешна тезата, че само използването 
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на мултимедийна презентация, интерактивна дъска и други средства за 
онагледяване прави процеса на обучение интерактивен. Необходимо е 
пълноценно взаимодействие на преподавателя със студентите, при което 
той непосредствено придобива представа какво знаят студентите, как из-
ползват знанията си в комбинация с новата информация, как достигат до 
собствени изводи. Това му дава възможност гъвкаво да планира бъдещите 
занятия, с оглед надграждане на знанията и развитието на студентите. 

Интерактивното обучение изисква
Важен момент е създаването на стимулираща и подкрепяща обучава-

ните образователна среда, която да им осигури повече свобода, право на 
мнение и избор. В този смисъл основните характеристики на интерак-
тивната образователна среда са:

	 повишена активност на студентите;
	  значителна свобода на избор на обучаваните по отношение 

на дидактически средства, време и ритъм на учене;
	 интерактивни методи и техники на работа;
	 смяна на ролите на субектите на обучението;
	  специфична организация на времето и пространството – 

индивидуална и групова работа; смяна на дейностите в ло-
гична последователност; максимално използване на прос-
транството за онагледяване;

	 прилагане на различни форми на контрол;
	 поддържане на положителен и стимулиращ микроклимат;
	  постоянна обратна връзка между преподавателя и студентите.

Очевидно е, че постигането на такава образователна среда е свързано 
с определени изисквания, както към преподавателя, така и към студен-
тите. От преподавателя се изисква високо педагогическо майсторство 
и такт, мотивация и готовност за сътрудничество с обучаваните, а от 
студентите – умения за приемане на чуждото мнение и позиция, толе-
рантност и готовност за компромис. 

Практиката показва, че реализирането на студентите в социалната 
и професионална среда се улеснява, ако традиционното обучение уме-
ло се разширява и допълва чрез прилагането на интерактивни методи 
в образователния процес. При интерактивните методи преподавателят 
е медиатор, наставник и дизайнер на подходяща образователна среда. 
Заедно с обучаваните, той съдейства за овладяването на учебното съ-
държание на основата на сътрудничество. Взаимодействието между тях 
води до усвояване на новото знание, повишава качеството на обучение-
то и подготовката на студентите за реалната практика. Бъдещите меди-
ци се насърчават не само да учат, а и да са отговорни за своето обучение. 

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО. МЕТОДИКА НА ПРИЛАГАНЕ.
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Чрез интерактивните методи те се подготвят за вземане на самостоя-
телни решения.

Възможна ли е интерактивна лекция?
Традиционната (информационна) лекция е един от най-популярните 

и класически методи за обучение във висшето училище. Тя е и метод и 
форма на обучение. Отличава се с доминираща роля на преподавателя 
и пасивност от страна на студентите. За да отговорим на предизвика-
телствата на времето и потребностите на съвременните студенти са не-
обходими друг тип лекции, в които и студентите да са активни, т. нар. 
интерактивни лекции. Взаимодействието на преподавателя с тях, осно-
ваващо се на диалога, използването на допълнителни учебни материа-
ли, технически средства, в т.ч. интерактивна дъска, или прекъсване на 
монолога на преподавателя с мини-дискусии или мини-групова работа 
превръща лекцията от традиционна информационна (изцяло вербална) 
в активна или интерактивна.

В основата на активната лекция стои действие и диалог както от 
страна на преподавателите, така и от страна на студентите.

Преподавателят би трябвало предварително да обмисли как конкрет-
но да ангажира студентите. За целта би могло:

	  да прекъсва лекцията си за по няколко минути, за да даде 
възможност на студентите целенасочено да помислят вър-
ху конкретна част от обясненията, които дава или да помо-
ли студентите да прочетат откъс от учебника и да направят 
някакво теоретично обяснение или обобщение върху него;

	  да предложи на студентите да планират изпълнението на 
практическа задача след лекцията (в т.ч. писмена работа), 
свързана с темата на лекцията; 

	  да направи връзка между лекцията и другите форми на 
обучение.

Характеристики на интерактивната лекция
	 диалог и обмен на информация;
	  използване на допълнителни учебни материали, техниче-

ски средства и дейности;
	  партньорските взаимоотношения между преподавателя и 

студентите;
	  целенасочено търсене и предоставяне на обратна връзка 

относно разбирането и приемането на информацията/но-
вото знание;

	  активизиране на студентите, чрез използване на различни 
дейности по време на лекцията;
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	 значително по-ниско ниво на умората и скуката;
	  значително по-високо ниво на интереса на студентите по 

време на часа;
	  значително по-високо ниво на независимост на студентите 

от преподавателя;
	  значително по-високо ниво на мотивацията на студентите 

за учене.
Класификация на интерактивните методи за обучение

	  Методи и техники за събиране на информация – (пира-
мида, лавина, записване на идеи, SWOT анализ, светкави-
ца, завъртане или кръг, светофар, разделен постер, допит-
ване с картончета);

	  Методи и техники за генериране и творческо обобща-
ване на идеи – (мозъчна атака, съчинения, мозъчни карти, 
рисуване на идея);

	  Дискусионни методи – (дискусия, панелна дискусия, аква-
риум, решаване на казуси, дебати, съчмен лагер);

	  Игрови метод – (ролеви игри, симулационни игри, ситуа-
ционни игри, игри-драматизации);

	  Методи и техники за обобщаване на информацията – 
(„трите важни неща“, допитване с точки, дисонанс, разде-
лен постер);

	  Методи за ръководене на учебния процес – (презентира-
не, барометър на настроението);

	  Методи, използвани в професионалното обучение – (ме-
тод на подражанието, пет стъпала, метод на водещия текст, 
проектен метод, учебна работилница).

Твърде голямото разнообразие на интерактивните методи се обусла-
вя, както от различните цели и задачи на обучението, така и от богатата 
гама от реални практически ситуации и използваните учебни форми.

Пирамида
Това е метод за събиране на информация, резултат от индивидуална 

работа, работа в двойка, четворка, осмица и т.н. Както става ясно броят 
на членовете на всяка следваща група (групи) нараства в геометрична 
прогресия.

♦ ♦
♦ ♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО. МЕТОДИКА НА ПРИЛАГАНЕ.
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Целта е да се осмисля информация и да се достига до конкретни об-
общения чрез обединяване около приемливо за всички мнение.

	  Първо – всеки учащ самостоятелно отбелязва характерис-
тиките, които преценява като важни.

	  Второ – обсъждането на основните характеристики про-
дължава в двойки, като всяка двойка се обединява около 
общо мнение, което не е задължително да съвпада с инди-
видуалните мнения на всеки от учащите.

	  Трето – обсъждането продължава в четворки и се търси 
общото за всяка четворка мнение. Говорител на всяка чет-
ворка огласява общото мнение пред всички.

	  Четвърто – формират се две големи групи. На този етап 
на групиране може да се наруши принципа на геометрич-
ната прогресия, тъй като групите са с различен брой уча-
щи и не бива никой „да бъде изключен“. Така вместо две 
групи от по 8 учащи, могат да се образуват две групи от по 
7 и 8 (или друг брой) учащи. Представител на всяка група 
записва на дъската или на флипчарт мнението на своята 
група. Тук е добре освен общата позиция да се запишат 
като „особено мнение“ различни мнения, които не са били 
приети от цялата подгрупа, но авторите им смятат, че са ва-
жни. Някое от тези мнения би могло да съвпадне с мнение 
от другата група и да се наложи като общо за цялата група.

	  Последен етап – сравняват се записаните мнения на двете 
подгрупи от преподавателя (или учащ по желание), в ре-
зултат на което се обобщава общото мнение по въпроса – в 
случая основните функции на домашния помощник.

Заради многократните прегрупирания методът пирамида отнема 
много време, поради което е необходимо стриктно спазване на времето, 
определено за работа на всеки един от етапите на процеса.

Най-често срещани методически грешки
	  избор на неподходяща тема за пирамида: прекалено широ-

ка (обща) тема;
	 неподходящо определено време за отделните етапи:

- еднакво време за всеки етап;
-  прекалено кратко или прекалено дълго време за отделни-

те етапи;
	 неточни инструкции относно докладването на резултатите; 
	  важно е също обучаващият да насочва говорителите да съ-

общават конкретните резултати от дискусията в подгрупите, 
а не да коментират начина на достигането до тези резултати.
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Лавина (Снежна топка)
Това е метод/техника за събиране на информация „чрез натрупване“. 

Може да се приложи писмено или устно. При писмената форма в начало-
то на лист се написва въпрос или проблем. Листът преминава през всич-
ки учащи, всеки един от които трябва да запишат мнението си. Един от 
вариантите е всеки, който записва мнение, да го закрива чрез загъване 
на листа, за да не се вижда от останалите. Накрая последният писал или 
преподавателят прочита информацията, събрана чрез лавината.

При устната форма всеки участник (обикновено в предварително 
уточнена последователност) дава мнението си по поставения въпрос, 
като може да се постави изискването да не се повтарят вече казани неща.

Най-често срещани методически грешки
	  избор на въпрос/тема с еднозначен или алтернативен отго-

вор (да/не);
	  неподходящо организирана процедура за попълване на 

листа с мнения при писмената форма на метода (напри-
мер: пускане само на един лист за мнения, когато група-
та е много голяма – в този случай е добре да се пусне по 
един лист от двата противоположни края, което пести вре-
ме). Времето за попълване зависи от броя на учащите и 
спецификата на поставения въпрос. Би било добре докато 
учащите попълват писмено мнението си преподавателят да 
представи допълнителна, нова за тях информация, свърза-
на/произтичаща от въпроса/темата, по който пишат.

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО. МЕТОДИКА НА ПРИЛАГАНЕ.
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Мозъчна атака (Brainstorming – мозъчен щурм, буря)
Това е един от най-популярните методи за намиране на решение чрез 

безкритично представяне на различни мнения – „генериране на идеи”. 
Като техника мозъчната атака може да се използва за бързо провокиране 
на асоциации по дадена тема за кратко време – от 1 до 5 минути.

Този метод е изключително важен за активизиране на мисленето и раз-
виване творческия потенциал на личността. Характерна за този метод е 
груповата организация на работа – работи се в малки групи, като се спазват 
определени правила. Методиката на използване на метода изисква участни-
ците да са информирани, че им се предоставя пълна свобода за действие, за 
изказване на различни идеи без каквито и да било ограничения.

В технологичен план се включват два етапа – първият етап се опре-
деля като етап на генериране (продуциране на идеи), а вторият е етап за 
анализ и оценка на идеите, т.е. преосмисляне на идеите. По този начин 
се преодолява блокиращото въздействие на критиката и се насърчава 
свободното изказване на мисли. Членовете на групата си оказват взаим-
но влияние, което действа стимулиращо за разкрепостяване на мислов-
ната дейност. В същото време водещият мозъчната атака (преподавател 
или студент) поставя пред участниците условията за нормалното ú про-
веждане: изключване на критиката, проява на доброжелателност, пред-
лагане на многовариантни решения, съблюдаване културата на речта, 
спазване на времето за мислене и изказване на собствената теза.

Най-често срещани методически грешки
	  определяне на порядък на изказващите се (асоциирането е 

спонтанен процес!) и изискване на задължителна реакция;
	  подмяна на асоциациите с обяснения от типа: „Защо мисля 

точно така?“;
	 критикуване, оспорване и иронизиране на чуждо мнение;
	  допускане на конфликт на интереси при вземането на ре-

шение.
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Мозъчни карти
Съчетават се графични символи с текст, за да се съхранят и отра-

зят логическите връзки от текста; да се улесни разбирането и запаме-
тяването на основните идеи. Тези цели се постигат чрез предварителен 
анализ на текста, в резултат на който се открояват основните моменти 
и се избира подходящият модел за графично представяне. Може да се 
използват различни визуални изображения: паяк-диаграми, спрей-диа-
грами, стилизирани художествени образи (рибена кост, дърво, животни, 
растения, мозъчен път), линейни диаграми и др. Няма правилни или 
неправилни модели. Изборът зависи от: съдържанието на информаци-
ята, която трябва да се представи, от въображението и от уменията на 
учениците за творческо представяне на текст чрез образи. Методически 
стъпки за прилагане на метода: избор на текст за представяне чрез мо-
зъчна карта; формиране на групите; кратка информация за различните 
видове мозъчни карти; инструктаж върху задачата; уточняване времето 
за работа; изпълнение на задачата в подгрупите; представяне и аргумен-
тиране на готовите мозъчни карти, обобщение от учителя.

Най-често срещани методически грешки
	 избор на неподходящ текст;
	 недостатъчно време за работа;
	 избирателно представяне на модели;
	 неточен инструктаж.

Насоки за изработване на мозъчна карта – https://mindmapping.bg

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО. МЕТОДИКА НА ПРИЛАГАНЕ.
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Казус
Интерактивен метод, който способства за формиране на професио-

нално клинично мислене на бъдещите медици е казусът. Студентът се 
учи да мисли логично и да използва умело доказателството и опровер-
жението при изграждане на съответната теза. Преди да се пристъпи към 
решаване на казуси е необходимо всеки студент:

	 да е запознат със специфичната терминология;
	  да има съответните знания по конкретното учебно съдър-

жание;
	 да е наясно с ролите на членовете на медицинския екип.

Методиката на използване на казуса включва няколко основни мо-
мента: описание на ситуацията, съставяне на варианти за изход от нея, 
открояване на възможните различни варианти, предоставяне правото на 
избор на отделната личност. Ситуацията може да бъде представена в 
писмен или устен вид. Независимо от формата на представянето и при 
описанието трябва да се разкрива същността на създадения проблем; 
да се открояват тезите и въпросите, които трябва да бъдат разрешени. 
Преди започване на разговора-дискусия е необходимо участниците да 
се запознаят със същността на ситуацията, за да имат повече време да 
размишляват по собствената си позиция. При самото обсъждане трябва 
да се спазват следните изисквания: 

	 правилата за водене на дискусия;
	  всеки участник да аргументира обосновано защитаваната 

теза;
	  при доказване на собствената теза да се изключи противо-

поставянето на останалите и да се прояви търпимост към 
чуждото мнение;

	 основните тези се записват на дъска, плакат или постер. 
При обобщаването се открояват възможните варианти за изход като 

се проявява уважително отношение и към тезите, които не са включени. 
Използването на този метод цели да се стимулира активността на сту-
дентите и същевременно всеки от тях сам да прецени кой от предложе-
ните варианти да избере.

Игрови метод
При игровия метод сполучливо се съчетава груповата, фронтал-

ната и индивидуална работа и се постига ефект от обучението, тъй 
като усвояваната научна информация се структурира и осмисля от 
студентите. Имитационно-моделиращите игри имат висока емоцио-
нална, познавателна и социална стойност и създават реални условия 
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за професионално развитие и усъвършенстване на студентите. В тях 
се претворява цялата гама от социални отношения – от лични до про-
фесионални и социални.

В зависимост от целите, организацията, съдържанието и насоченост-
та им разграничаваме следните видове имитационно -моделиращи игри: 
ролеви (симулационни), стратегически и делови.

Ролевата игра има водещо значение за формиране поведенческата 
структура на личността на бъдещия медик. В процеса на игровата дей-
ност се усвояват знания, активизира се мисленето и въображението и зна-
чително се съкращава времето за усвояване на професионални умения. 
При провеждане на семинарните, упражненията и лабораторните занятия 
студентите проиграват определена роля при ясни правила. От една стра-
на всеки студент изпълнява конкретна роля и решава определена задача, 
но от друга – той действа съобразно общите цели и задачи на игровата 
ситуация. По този начин всеки обучаван отговаря както за собствената 
си дейност, така и за крайния резултат от дейността на своите колеги. В 
процеса на общуване се поражда чувство за съпричастност и удовлетво-
реност от съвместната работа, което мобилизира студентите и повишава 
тяхното самочувствие. Опитът показва, че този метод създава благопри-
ятна емоционална атмосфера на непринуденост, стимулира самостоятел-
ното мислене и творческо въображение на студентите, като по този начин 
им позволява да преодолеят различните психологически бариери.

Деловите игри, използвани при обучението на студентите във Висшето 
медицинско училище, се явяват по-сложни като начин за организация на 
познавателната дейност на обучаваните и предполагат по-дълга и мно-
гоетапна подготовка на преподавателя. В деловата игра се моделират 
системи от отношения, които са характерни за медицинската практика, 
пресъздават се условията и динамиката на различни по вид и специ-
фика медицински дейности и характерните за ефективното им проти-
чане отношения. По този начин в процеса на обучение се пресъздава 
предметният и социален контекст на бъдещата професионална дейност 
и се моделират по-адекватни условия за формиране компетентността и 
личността на бъдещия медик. Деловите игри създават добри възмож-
ности за разгръщане на екипната дейност, за формиране на умения и 
навици, за изработване на стратегии за поведение и вземане на съвмест-
ни решения, характерни за различни области в медицинската професия. 
Студентите се ориентират в отговорностите и трудностите на конкрет-
ната професионална дейност. Наред с това, чрез използване на деловата 
игра се създава възможност за разкриване на конфликтите, които могат 
да възникнат в медицинската професия и се предлагат възможности за 
оптималното им преодоляване.

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО. МЕТОДИКА НА ПРИЛАГАНЕ.
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Аквариум
Метод за постигане на общо решение, чрез консенсус, например 

„За и против генномодифицираните храни“. Аквариумът е ограничено 
пространство в центъра на учебната зала, в което сядат група от учени-
ци - експерти („риби“), за да дискутират по даден проблем. Като техника 
аквариумът може да се използва и за наблюдаване и коментиране на 
ролева игра, интервю или симулирана консултация.

Възможни са два подхода на реализиране на метода. При първия пре-
подавателят определя няколко студента, които формират „аквариума“, 
а останалите са наблюдатели. При втория подход проблемът може да 
се дискутира в подгрупи. Всяка подгрупа излъчва експерт. По сигнал 
на преподавателя експертите сядат в аквариума и представят мнението 
на собствената си група. Останалите студенти имат специфична задача 
да наблюдават и си водят бележки относно съдържанието и процеса на 
дискутиране, междуличностната динамика, използваните стратегии за 
взимане на решение, възникналите въпроси.

При един от подходите наблюдателите могат да се намесват в дискуси-
ята на експертите по всяко време. Експертите могат да пренебрегват ко-
ментарите и съветите на наблюдателите. Друг подход е, когато те могат да 
се намесват само след приключване на дискусията на експертите. По ре-
шение на водещия прекъсването на работата на експертите може да стане 
неколкократно. Следвайки указанията на преподавателя, в предварително 
определено от него време, те могат да участват с мнения или въпроси. 
Когато някой от експертите изпитва затруднения, наблюдател отвън може 
„да влезе в аквариума“ и да му помогне, след което се връща в групата на 
наблюдателите. За тази цел в аквариума се поставя един свободен стол. 
Познати са два модела за организация на пространството:

	  експертите в аквариума и наблюдателите образуват два 
концентрични кръга;

	  експертите са седнали в полукръг срещу полукръга на 
наблюдателите.

Методически стъпки за прилагане на метода
	 обмисляне от преподавателя на темата за дискутиране;
	 формиране на групата за аквариума;
	 уточняване на времето за дискусията;
	 уточняване на правилата;
	  поставяне на задачи на наблюдателите – добре е да се за-

пишат;
	 провеждане на дискусията;
	 задаване на въпроси от наблюдаващите и коментар; 
	 обобщение – от преподавателя или от някой от студентите.
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Най-често срещани методически грешки
	 подборна „несъвместими експерти“ за аквариума;
	 неточен инструктаж на наблюдателите;
	 лошо управление на времето;
	  слаб контрол върху поведението на наблюдателите по  

време на дискусията в аквариума.
Предимства на интерактивните методи в обучението
Прилагането на интерактивните методи и техники в обучението на 

бъдещите медици има редица предимства, защото осигурява:
	  повишаване равнището на познавателната активност и 

професионалната мотивация на студентите;
	  онагледяване и раздвижване на обучението, премахване на 

скуката, интересно и атрактивно обучение, задържане на 
вниманието;

	  пестене на време на преподавателите, което е ценен ресурс 
в обучението;

	  овладяване на умения и навици за творческо прилагане на 
усвоените знания и формиране на професионално клинич-
но мислене;

	 обогатяване опита на обучаваните;
	  разнообразие на средства за общуване – видео, аудио, пис-

мена информация;
	  гъвкаво използване на възможности за междуличностно 

общуване и адекватно професионално поведение;
	  преодоляване на неувереността и нерешителността на студен-

тите чрез създаване на благоприятен психологически климат.
Интерактивните методи и техники в обучението на студентите във 

Висшето медицинско училище не трябва да се възприемат като „пана-
цея“ и не могат да заместят традиционните методи в учебния процес. 
Но тяхното прецизно прилагане в обучението разширява, обогатява и 
допълва традиционното учене; повишава културата на общуване между 
преподаватели и студенти и утвърждава демократичния стил на взаимо-
отношения в учебния процес.

Какви методи на обучение ще използва преподавателят в учебния 
процес зависи от спецификата на конкретното занятие, неговата цел и 
задачи, спецификата на учебното съдържание и професионализма на 
преподавателя.

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО. МЕТОДИКА НА ПРИЛАГАНЕ.
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VI. КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В 
МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Биянка Торньова

„Когато учителят говори, ти слушай. Няма никакво значение дали 
го харесваш или не. Той знае нещо, което ти не знаеш, и си там, 

за да разбереш какво е то.”
Адам Кенеди

Факторите, които обуславят качеството на обучение са много – мате-
риалната среда, микроклиматът, участието и поведението на студентите, 
преподавателят като „диригент на оркестъра“ в ролята му на образова-
телен мениджър. Сред тях, безспорно водещо място заема преподавате-
лят с неговите компетентности и личностни качества.

Изключително силно е въздействието на личния пример на препода-
вателя, на неговите професионални качества и възможности, педагоги-
чески опит, знания и поведение. Чрез качествата на своята личност той 
може да формира и усъвършенства, но от друга страна може да влияе 
негативно върху професионалното формиране на студентите.

За да изпълни професионалните си функции като педагог и медик, и 
да отговори адекватно на динамично променящите се здравни потреб-
ности от преподавателя в Медицинския университет се изисква солидна 
базова подготовка, допълнителна педагогическа квалификация, непре-
къснато обучение и специализации, т.е. той трябва да притежава набор 
от компетенции и съответстващата им компетентност.

Ефективната професионална и личностна реализация на преподава-
теля в Медицинския университет изисква притежаването на набор от 
компетенции и съответстващата им компетентност, които на практика 
съпровождат цялостната му дейност. Една от тях е комуникативната 
компетентност, която се явява ключова и заема особено място в про-
цеса на професионалното формиране на медицинските специалисти.

Комуникативна компетентност
Комуникативната компетентност на преподавателя в Медицинския уни-

верситет представлява цялостна система, сложна съвкупност от знания, 
умения, ценности и нагласи за осъществяване на педагогическото общува-
не с оглед конкретната дидактическа ситуация и участниците в нея.

Съвременният преподавател в Медицинския университет трябва: 
	  да планира и организира собствената си педагогическа 

дейност, избирайки методи и средства за изпълнение на 
професионалните задачи;
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	 да оценява тяхната ефективност и качество; 
	  да взема решения в стандартни и нестандартни ситуации и 

да носи отговорност за тях; 
	  да използва информационно-комуникационните техноло-

гии в педагогическата си дейност;
	 да общува ефективно с колеги и студенти.

Развитието на тези качества е невъзможно без проявяването на ко-
муникативни умения и навици, т.е. без формирането на комуникативна 
компетентност, намираща израз в педагогическото взаимодействие и 
педагогическото общуване.

	 Общуване със студентите
Ефективността на общуването се определя от умението на препода-

вателя да привлече и задържи вниманието на учащите, умело да използ-
ва вербалните и невербалните сигнали.

	 Езиковият стил на преподавателя
Избягването и/или обясняването на непознати думи – термини, жар-

гони, диалекти, чуждици - на сложни и объркващи изречения.
Подходящ тон, ясна дикция, „нормалният ритъм“ (скорост) на говорене.

	 Изкуството да се общува пълноценно
Невербалната комуникация. Тя включва:

	  появата – и свързаното с нея общо впечатление от 
облеклото;

	 „езикът на тялото“;
	 зрителен контакт;
	  физически контакт (при движение между масите и 

столовете);
	  дистанцията (близостта) – като физическа величина 

и като усещане в общуването. 
Ефективният стил на педагогическо общуване е този, при който е на-

лице: съответствие с индивидуалните особености на преподавателя и 
съобразяване с индивидуалните особеностите на студентите; реализи-
ране на целите на общуването и на учебния процес; удовлетвореност на 
субектите в общуването от съвместната дейност; изграждане на толе-
рантни, дружески и колегиални отношения при спазване на разумната 
дистанция. Пълноценното професионално общуване има изключително 
влияние върху мотивацията на студентите. То е мощен фактор, който 
стимулира интереса на студентите както към учебна дейност, така и към 
усвояване на бъдещата професия. Общуването е позитивно когато е от-
крито, честно и емпатиино.
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Поддържането на силна академична мотивация през целия курс на 
обучение от всички преподаватели е задължителен елемент от цялост-
ната им дейност и комуникативна компетентност. 

Професионална компетентност
Управлението на професионалното развитие на преподавателя във 

Висшето медицинско училище изисква преди всичко той да бъде ком-
петентен в съответната професионална област. Неговата дейност е пре-
образуваща и управляваща. Поради това понятието „професионална 
компетентност“ отразява единството на теоретичната и практиче-
ска готовност в цялостната структура на личността му и характе-
ризира неговия професионализъм. Съдържанието на професионална-
та компетентност на преподавателя се определя от квалификационната 
характеристика за всяка длъжност. Сама по себе си тя представлява нор-
мативен модел от компетентности на педагога, научно-обосновани про-
фесионални знания, умения и навици. Професионалното самочувствие 
на преподавателите в Медицинския университет, базирано на специ-
фичните за дадена специалност теоретични знания, практически уме-
ния и поведение, свързани с ежедневната медицинска практика, трябва 
да е на високо ниво.

Интеркултурна компетентност
Интеркултурната компетентност е базата, на която преподавателите 

във Висшето медицинско училище развиват способност да откриват 
различни гледни точки към действителността, да развиват чувствител-
ност към различни култури, което дава възможност за общо разбиране 
и съвместни действия.

Болонската декларация задава параметрите на образователни модели, 
които предоставят възможност за разширен обмен на студенти и препо-
даватели и за превръщане на университетите в пъстра мозайка от народ-
ности, етнически групи и техните култури.

От съществена важност е да се осъзнаят приоритетите в развитие-
то на висшето образование в контекста на интеграционните процеси и 
ценностите, които са в основата на развитието на съвременна Европа: 
зачитане на човешките права, на етническата и културната идентичност 
и толерантност към религиозната принадлежност.

Студентите с различен етнически произход и култура са част от бъл-
гарското висше образование. Те са носители на различни ценности и 
характеристики, които въздействат пряко или косвено върху мантали-
тета и разбиранията на мнозинството. От друга страна, мнозинството 
също оказва обратно влияние и на практика се осъществява обмен на 
ценности и култури. За ефективно включване на студентите с различна 
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етническа и национална принадлежност в обучението, като важно усло-
вие и фактор се откроява социокултурната им адаптация към средата на 
университета. Тя може да се разгледа в два аспекта. Първият аспект ка-
сае ценностите и културата на етническата група, чиито представители 
са студентите, както и нивото им на тревожност в процеса на адаптация. 
Вторият е свързан с приспособяването към обективните социокултурни 
условия, свързани с учебните програми, графици, преподаватели, адми-
нистрация, материалната база и условията на образователната дейност.

Университетът оказва влияние върху културата на студентите, добли-
жавайки ги до своите образователни критерии, до ценностния модел на 
усвояваната професия, посредством въвличането им в социални взаи-
моотношения, изградени на базата на българската менталност и бъл-
гарския социокултурен модел. Междукултурният диалог се възприема 
като процес на открит и изпълнен с уважение обмен на гледни точки 
между индивиди и групи с различен етнически, културен и религиозен 
произход. Интеркултурните компетенции на преподавателя са свързани 
с усвояването на различни социални умения: за изслушване; за работа в 
група; за емпатия; оценяване на различията и др.

Информационна компетентност
През последните години висшето образование е поставено пред сери-

озно предизвикателство да осигури адекватно обучение на студентите, 
чието мислене, поведение, предпочитания и стил на учене са коренно 
различни от тези на преподавателите, а също и на предхождащите ги 
студенти.

Както и да се нарича това поколение „дигитално“, „нови обучаеми“, 
то поставя своите изисквания и предизвикателства в обучението, което 
да го мотивира по начин, който максимално се доближава до неговите 
предпочитания и интереси. В тази връзка от преподавателите се очаква 
да направят учебния процес по-интересен, ефективен, с бърза обратна 
връзка и добра визуализация. Това може да се постигне чрез развитие 
и усъвършенстване на информационната (дигитална) компетентност на 
преподавателя в Медицинския университет и използване на подходящи-
те форми, методи, педагогически похвати и средства.

Отношението към ползването на информационните и комуникацион-
ните технологии играе ключова роля в процеса на модернизацията на 
медицинското образование, тъй като те все повече навлизат в живота и 
професионалната реализация. Неслучайно информационната/дигитална 
компетентност е разписана като ключова компетентност в Европейската 
референтна рамка за ключови компетентности на личността.

Прилагането на ИКТ в Медицинския университет създават условия 
студентите да разкрият напълно своя интелектуален потенциал и твор-
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чески способности. Чрез усъвършенстването на педагогическото взаимо-
действие между субектите в учебния процес, наложено от ИКТ, са налице 
възможности за интерактивност, за индивидуализация и диференциация 
на обучението, за непосредствена обратна връзка между субектите в обу-
чението. Това в голяма степен зависи от професионалните умения и пе-
дагогическото майсторство на преподавателя, от неговите технологични 
способности и информационна компетентност. Готовността на препода-
вателите за работа в новото информационно пространство и наличието на 
мотивация са необходимо условие за разработване и внедряване на ино-
вативни форми и технологии за обучение на медицинските специалисти. 
По този начин у студентите се изгражда позитивно отношение към учеб-
ния процес, стимулира се креативността им, развиват се умения за работа 
в екип и за интегриране на знания от различни учебни дисциплини.

Информационната компетентност на преподавателя във Висшето ме-
дицинско училище се проявява с особена сила в обогатяване на учебните 
дисциплини в съдържателен аспект по отношение на използването на ИКТ.

Информационната компетентност на преподавателя улеснява избора 
му на стратегии на преподаване и дейността му по планиране, реали-
зиране, оценяване и контролиране на процеса на обучение и неговите 
крайни резултати.

Позитивите, които могат да бъдат посочени от използването на ин-
формационните и комуникационни технологии в съвременното обра-
зование са безспорни, защото не е достатъчно преподавателят да бъде 
компетентен в областта на своята специалност, но и да открива нови и 
ефективни пътища и способи за активно участие на обучаваните в учеб-
ния процес.

Педагогическа компетентност
Като педагог преподавателят трябва да притежава:

	  дидактическа (методическа) компетентност – да може 
да прилага: различни методи на обучение, включително и 
интерактивни; стилове и техники на преподаване и учене; 
съвременни средства за обучение, свързани с развитието 
на информационните технологии; хармонично съчетаване 
на знанията по предмета и методиката на обучение по съ-
ответната учебна дисциплина;

	  андрагогическа компетентност – да познава и прилага 
спецификата и принципите на обучение на възрастните 
(андрагогическия подход); условията при които студенти-
те, като възрастни обучаващи се, учат най-добре и самоу-
правляват дейността си;
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	  доцимологична компетентност – прилагане на раз-
лични методи (традиционни и съвременни) за оценява-
не и контрол на постиженията на студентите; оценяване 
на собствените постижения и ефективността на учебния 
процес.

Мениджърска компетентност на преподавателя

	  планиране на учебния процес – формулиране на учеб-
ни цели; разработване на план за всяко учебно занятие 
(лекционно, семинарно, практическо); подбор на методи 
и средства на обучение, съобразно конкретната учебна 
форма; форми и начини на оценяване на резултатите;

	  организиране на учебния процес – организация на пе-
дагогическата среда; формулиране и разпределяне на за-
дачите за всяко конкретно занятие; организиране на са-
мостоятелната работа на студентите в реални болнични 
условия;

	  ръководство на учебния процес – стимулиране и активи-
зиране дейността на студентите за успешно изпълнение на 
поставените задачи; съблюдаване ритъма на работа, съо-
бразно спецификата на всяко конкретно болнично звено; 
създаване и поддържане на подкрепящ и творчески микро-
климат;

	  контролиране на учебния процес – оперативен контрол 
на дейността на студентите в реални болнични условия и 
управление на времето, в съответствие с учебните цели на 
занятието; прилагане на различни форми на контрол в про-
цеса на обучение.

Научно-изследователска компетентност

	 разработване и участие в проекти;
	 разработване на докторски тези;
	 изследователска дейност и участие в научни форуми.
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-БАЗИРАН МОДЕЛ НА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Ще завърша с една стара източна легенда за мъдростта на препода-
вателя:

Един учител написал учебник и го дал на учениците си. Те го про-
чели и казали:

- „Нищо не разбрахме.“
-  „Това е лошо.“ – казал си учителят и преработил учебника. 

Като се запознали с новия вариант, учениците казали:
- „Всичко разбрахме.“
-  „Това е лошо.“ – помислил си пак учителят и седнал от-

ново да преработва учебника. Накрая той попитал учени-
ците си за мнението им за третия вариант. Те му отго-
ворили: 

- „Разбрахме, но възникнаха купища въпроси.“
-  „Питайте, ровете в книгите, търсете сами отговора.“ 

– казал учителят.
След това той случайно дочул как учениците го ругаят за допъл-

нителното натоварване и си помислил:
- „Сега е добре.“
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VII. УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС В МЕДИЦИНСКОТО 
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ. АНДРАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛ 
И АНДРАГОГИЧЕСКИ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО

Биянка Торньова

Успешната преподавателска кариера изисква от нас да не спираме да 
си задаваме и търсим отговори на следните въпроси:

	  Какво преподаваме? – какво отличава моята учебна дис-
циплина?

	  Как преподаваме? – какви методи и техники за повишава-
не ефективността на учебния процес прилагаме?

	  Кой преподава? – какъв преподавател съм и какъв искам 
да бъда?

	 Кого обучаваме? – какво отличава днешните студенти?
	  Какъв учебен процес осъществяваме? – съответства ли 

на съвременните изисквания и европейското качество в об-
разованието?

	  Как и какво оценяваме? – какви методи за оценяване из-
ползваме и доколко са обективни?

	  Защо полагаме толкова усилия? – струва ли си напреже-
нието и безсънните нощи?

Ако отговорите ви са оптимистични и намирате смисъл да предавате 
знанията и опита си на младите колеги, то професията на университет-
ски преподавател ще удовлетвори вашите очаквания и стремежи.

В различните периоди от развитието на педагогическата мисъл уси-
лията на педагозите са насочени към изучаване на процеса на обучение 
във висшето училище. Изходното положение е, че обучението в уни-
верситета се различава от това в средното и начално училище, че това 
е андрагогически процес – процес на обучение на възрастни. Тук взаи-
мовръзката между обучението, възпитанието и професионалната подго-
товка трябва да се разглежда в единство и в зависимост от спецификата 
на бъдещата професионалната медицинска дейност.

Динамичните промени в обществото, членството ни в Европейския 
съюз и непрекъснатото развитие на медицинската и педагогическата 
науки, налагат промени и в дидактическата технология, учебното съ-
държание и организацията на учебния процес във висшето медицин-
ско училище. При изясняване същността на обучението в Медицинския 
университет се изхожда от постановките на андрагогическия модел, но 
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се отчитат и специфичните особености, характерни само за медицин-
ското образование.

Най-съществената особеност е, че обучението на медицинските спе-
циалисти се осъществява не само в университетските аудитории, но и в 
клиничните бази, край леглото на пациента. Пациентът е фактор, който 
внушава респект и кара бъдещия медик да проявява максимална отго-
ворност при осъществяване на терапевтичния процес. В съвременните 
условия акцентът е върху отделния болен с неговите личностни особе-
ности и подходът към него се основава на био-психо-социалния модел 
на личността.

Учебният процес във висшето медицинско училище е двустранен 
процес, органическо единство от два вида взаимно обусловени дей-
ности (преподаване – дейност на преподавателя и учене – дейност на 
студента), в резултат на което студентите овладяват знания, професио-
нални умения и навици и формират личностни качества, в това число и 
способност за самообучение, под ръководството на преподавателя.

Всяка от тези дейности има свои характеристики и начин на органи-
зация.

В учебния процес участват два основни субекта: преподавате-
ли и студенти. Те са органично свързани и взаимно въздействащи си. 
Преподавателите са носители на научна информация, а студентите я 
възприемат, персонифицират и допълват. В педагогическата литература 
са описани различни възгледи по отношение позицията на субектите в 
учебния процес и степента им на активност. Според едни от тях пре-
подавателят е в активна позиция, а студентът пасивно усвоява готови 
знания. Например немският учен Хербарт счита, че задачата на педа-
гога е да „прелее“ знания в главите на студентите, а те са длъжни да 
ги усвоят и запомнят в целия им обем. При такъв подход студентът се 
явява „съд, който трябва да се напълни“. Този възглед е господствал в 
образованието няколко века, но вече е остарял. Друг немски учен – А. 
Дистервег, като критикува Хербарт пише, че „лошият учител преповта-
ря истината, а добрият – оставя учениците сами да я открият“. Подобен 
възглед предполага висока познавателна активност от страна на студен-
та, а от педагога се изисква творчество и взаимодействие със студенти-
те. В този случай студентът се явява „факел, който трябва да се запали“. 
Изложените възгледи са едностранчиви и не трябва да се изключват 
един-друг, защото, ако студентът е и „факел“ и „съд“ едновременно, то 
става дума за ползотворно обучение в условията на висшето училище.

В този смисъл ефективността на учебния процес в значителна степен 
зависи от характера на взаимодействието между преподаватели и сту-
денти. Трябва да се отчита фактът, че за разлика от ученика, студентът 
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притежава висока степен на интелектуална, морална и социална зря-
лост и взаимоотношенията с него се реализират на тази основа.

В съвременните условия учебният процес във висшето медицинско 
училище придобива личностно ориентиран характер, повишава се ак-
тивността и самостоятелността на студента. Той се поставя в центъра на 
учебния процес като равностоен партньор. Това не изключва отговор-
ността и водещата роля на преподавателя, която се различава коренно 
от тази на учителя в средното училище. Освен него обаче има и други 
източници на знания: медии, учебни материали, различни видове опит. 
Студентите трябва да бъдат запознати с тях и да се стимулират при из-
ползването им. Те трябва да бъдат мотивирани да мислят, да разсъжда-
ват критично и учат пълноценно; да се стимулират да правят избор, да 
откриват истината, да се съмняват, да търсят и намират алтернативни 
решения. При такъв подход преподавателят е „дизайнер“ и мениджър на 
учебния процес. Той организира, контролира и направлява самостоятел-
ната познавателна дейност на студента.

Учебният процес в Медицинския университет има за цел решаването 
на три основни задачи:

	  Първата задача е свързана с овладяване от студентите на не-
обходимите фундаментални и специализиращи знания, уме-
ния и навици за самостоятелна професионална дейност;

	  Втората задача е свързана с развитие на индивидуални и 
професионално-значими личностни качества;

	  Третата – с формиране на готовност и потребност за про-
дължаване на самообразованието, самообучението и само-
възпитанието.

За да бъдат адекватни на новостите, произтичащи от бурното раз-
витие на медицинската наука и промените в обществото, бъдещите 
медици трябва постоянно да обогатяват и развиват знанията и уме-
нията си. 

Осъществяването на поставените цели и задачи зависи от реали-
зирането на основните функции на учебния процес: образователна, 
възпитателна, развиваща и професионална.

	  Образователната функция дава възможност на студенти-
те да овладеят систематизирани знания в съответствие с 
учебните планове за всяка специалност, а също така и да 
придобият умения и навици за практическо приложение на 
тези знания.

УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС В МЕДИЦИНСКОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ. АНДРАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛ 
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	  Възпитателната функция е в пряка зависимост от учеб-
ното съдържание и самата организация на учебния процес. 
Целесъобразният подбор на форми и методи на обучение и 
целесъобразното използване на учебното съдържание поз-
воляват на студента не само да овладее научни знания, но 
и да формира своя светоглед, обща и професионална кул-
тура. По този начин у бъдещите здравни специалисти се 
изграждат професионално съзнание и самосъзнание, цен-
ности и качества.

	  Развиващата функция на учебния процес способства за 
интелектуалното, психическото и физическо развитие на 
студента. Познавателните процеси въздействат върху раз-
витието на мисленето, паметта, въображението и наблюда-
телността. Предлаганото за усвояване учебно съдържание 
във висшето медицинско училище се характеризира със 
специфични особености. То е значително по обем, слож-
ност и разнообразие от научни дисциплини. В обучението 
са включени предмети от различни научни области – ме-
дико-биологични науки, клинични дисциплини, хумани-
тарни и социални науки. Като резултат цялостната личност 
на студента е поставена пред значително натоварване на 
паметта, мисленето и останалите психични процеси.

	  Професионалната функция е определяща и е свързана 
с нивото на професионална подготовка на медицинските 
специалисти. Тя включва не само усвояване на знания, но и 
формиране на възгледи, убеждения, социално значими на-
гласи и отношения, личностни и професионални качества, 
мотиви и правила за нравствено поведение спрямо колеги, 
пациенти и техните близки.

Функциите на учебния процес не са изолирани една от друга. Те се 
преплитат, взаимодействат, допълват и реализират в единство, като по 
този начин осигуряват ефективността на обучението. Оптималното ре-
ализирането на посочените функции изисква да се отчитат и спазват 
следните принципни положения:

	  Предлагане на професионално значима и научно прецизна 
информация;

	  Едновременно овладяване на фундаменталните и специа-
лизираните медицински знания, умения и навици;
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	  Отчитане на потребностите и интересите на студентите в 
областта на съответното научно познание и установяване на 
хармония между предлаганите знания и техните очаквания;

	  Създаване на условия за развитие на творческото мислене на 
студента и овладяване на умения за рационално общуване;

	  Утвърждаване на субектната позиция на студента и отно-
шения на взаимно уважение, доверие и партньорство.

Учебният процес в медицинското висше училище се отличава със 
следните характеристики:

	  Целенасоченост – водещата цел е професионалната под-
готовка на бъдещия медик, формиране на неговата личност, 
на качества, които способстват за професионалната му реа-
лизация и удовлетворяват изискванията на обществото.

	  Двустранен характер – има две страни, два основни субе-
кта – преподавател и студент, които осъществяват различ-
ни дейности, обединени от обща цел.

	  Творчески характер – изисква креативност както от стра-
на на преподавателя, така и от страна на студента. Тя се 
проявява в обновяване и усъвършенстване на съдържание-
то, формите и методите на учебно – възпитателната дей-
ност на педагога и познавателната дейност на студента.

	  Динамичност – изменя се съдържанието, действията на 
субектите в учебния процес и самите субекти.

	  Провежда се в реални болнични условия – това създава 
възможност за прилагане на различни подходи при органи-
зацията и провеждането на учебните форми, в зависимост 
от спецификата и организацията на работа в болничното 
заведение.

	  Рисков характер – болничната среда крие сериозни опас-
ности за здравето на студентите /работа с биологични ма-
териали, лекарствени средства, пациенти с различни забо-
лявания/ и е източник на различни стресови ситуации. 
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	  Специфична особеност на учебния процес във висшето 
медицинско училище е участието на пациента в него.

	  Важна съставна част на учебния процес в медицинския 
университет (колеж) е практическото обучение, осъ-
ществявано при леглото на болния. Без него е невъзмож-
но да се осъществи пълноценно професионалното форми-
ране на бъдещите специалисти в сферата на медицината.

Ефективността на учебния процес се обуславя от следните фактори:
	  Целта, задачите и съдържанието са детерминирани от об-

ществените потребности за подготовка на определен тип 
медицински специалисти.

	  Ефективността на учебния процес зависи от степента на 
взаимосвързаност на структурните му компоненти и упра-
влението на  цялостния процес.

	  Определено влияние върху ефективността на учебния про-
цес оказва учебно – методическата и материално – техни-
ческата му осигуреност, както и психологическия климат 
– позитивен, творчески, подкрепящ и стимулиращ.

	  Решаваща роля за качеството на обучение има препо-
давателят със своя професионализъм, педагогическо 
майсторство, психолого-педагогическа и обща култура. 
Професионализмът на университетския преподавател 
задължително включва и знания и умения за планиране, 
организиране и контролиране на учебния процес така, че 
студентите да бъдат в максимална степен удовлетворени от 
съвместната им дейност.

	  Важно значение за ефективността на учебния процес има и 
позицията на студента, отношението му към учебно-позна-
вателната дейност, неговата мотивация, активност и уме-
ния за учене.

	  Резултатите от учебния процес във висшето медицинско 
училище са сериозно повлияни от присъствието на паци-
ента като трета страна в дидактическия процес. Те зависят 
от отношението на болния към студентите, медицинския 
екип и желанието му за сътрудничество. 
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	  Осигуряване на непрекъснатост, системност и последова-
телност на педагогическото взаимодействие с оглед трайно 
овладяване на съответната информация и качественото ѝ 
преработване в индивидуалното съзнание на студента.

	  Индивидуализация и диференциация на педагогическото 
общуване, съобразно психофизиологичните особености на 
обучаваните и конкретните условия в реалната болнична 
среда.

АНДРАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛ И АНДРАГОГИЧЕСКИ ПОДХОД 
В ОБУЧЕНИЕТО

По време на обучението във Висшето медицинско училище редица пре-
подаватели се сблъскват с различни проблеми, поради неотчитане специ-
фиката на обучаемите като възрастни учащи. В Медицинския университет 
се обучават студенти (бакалаври и магистри), специализанти и докторанти, 
а те на свой ред са възрастни учащи, защото са навършили пълнолетие, 
то и процесът на тяхното обучение има своите андрагогически измерения. 
Съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето зрелостта започва след 
18-годишна възраст и се дели на ранна, средна и късна зрялост/старост. 
Независимо, че има случаи в които бъдещите медици демонстрират уче-
ническо поведение, те не бива да бъдат обучавани като децата. Студентът 
във Висшето медицинско училище е изградена личност, която постъпва в 
институцията с ясното съзнание да овладее избраната професия. Той носи 
всички особености на младежката възраст (18-25г.) – сравнително висока 
степен на интелектуална и социална зрелост; умение да се самооценява, 
самопрограмира и самоорганизира; оптимизъм; желание за пълноценна 
социална и професионална реализация; физическа и морална готовност за 
преодоляване на възможни житейски препятствия и други. Тази възраст, 
според Крайг и Пери, се характеризира и с така нареченото „студентско 
мислене“, свързано с „търсене на истината и стремеж към знанията“.

Личността на студента е цялостна самоорганизираща се система и у 
него са формирани много качества. Но е рано да се смята, че личността 
му е завършена статична форма, тъй като продължава психо-социалното 
му развитие. Много от студентите имат нужда да развият комуникатив-
ни умения, творчески способности, социална и гражданска позиция. 

Изложените характеристики на личността на студента определят обу-
чението във Висшето медицинско училище по-скоро като андрагогиче-
ски процес – процес на обучението на възрастни, а не на деца (педаго-
гически процес).

УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС В МЕДИЦИНСКОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ. АНДРАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛ 
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То се реализира чрез ефективни андрагогически стратегии и техно-
логии. В андрагогическия модел обучаващият се студент играе основна 
роля. Той има определен битов и социален опит и проявява прагматично 
отношение към овладяваните от него знания.

Андрагогическият модел се отличава със следните особености: 
	  Съдържанието и технологията на обучението се обсъждат 

с учащите се, които са равнопоставени партньори с препо-
давателя. Има определени правила, но без стриктни пред-
писания. 

	  Акцентът се поставя върху ученето с цел критично разсъж-
даване и откривателство, а не върху простото овладяване на 
готови знания и опит. Този процес е проблемно ориентиран.

	  Практиката служи като критерий за проверка на знанията 
и позициите на обучаваните. Тоест, реализира се чрез при-
ложение на усвоеното в практиката. 

	  Основен компонент е формирането на ценности и качества, 
значими за медицинската професия  като цел на обучението. 

	  Налице са взаимоотношения на сътрудничество и взаи-
мопомощ, на споделяне на индивидуалната и групова от-
говорност за резултатите от ученето. Важно е не само да 
се чуе какво казват другите, но и да се изрази позиция по 
отношение на техните идеи, мисли и чувства. Всеки от 
участниците в учебния процес дава най-доброто от себе си 
в изпълнението на учебните цели.

	  Характеризира се с диалогична форма на общуване, с откри-
тост, доверие, равнопоставеност в позициите при изразява-
не на мнение и вземане на решения. Отличава се с взаимно 
уважение, което улеснява общуването и води до високи и 
удовлетворяващи резултати в процеса на обучение.

	  Важна особеност на андрагогическия процес е интегратив-
ността на мисленето и ученето, която се изразява както в 
единството на идеи и позиции, така и в контрола на собстве-
ното мислене и учене.
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Колкото по-възрастни са студентите, докторантите или специали-
зантите толкова по-голям опит (житейски, професионален и уче-
бен) притежават, който за тях се явява основен източник на знание 
и им дава увереност в решенията. Ето защо, при обучението им 
трябва да се опираме на следните принципи:

ПРИНЦИПИ НА АНДРАГОГИКАТА

М. Ноулис прави по-цялостна картина на ученето на възрастните, 
която до голяма степен се отнася и до обучението на студентите, докто-
рантите и специализантите в Медицинския университет. Той определя 
следните основни характеристики на обучаващите се в зряла възраст:

	  относно концепцията им за учене – студентите изпитват 
потребност да бъдат възприемани от другите като лично-
сти, способни да ръководят живота си и да поемат отговор-
ност за себе си. Ако този факт не се отчита от преподавате-
лите и те бъдат третирани като ученици, това може да до-
веде до конфликт с потребността им да се саморъководят. 

УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС В МЕДИЦИНСКОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ. АНДРАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛ 
И АНДРАГОГИЧЕСКИ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО
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	  относно ролята на опита – бъдещите медици постъпват 
в университета с по-голям жизнен опит, макар той да е с 
различно качество при различните студенти. Това означа-
ва, че студентите сами по себе си са най-богатият източник 
на знания един за друг. Оттук произтича и необходимостта 
от по-широко използване на техники за групова работа и 
индивидуални планове. Несъобразяването и недооценява-
нето на опита на студентите означава отхвърляне на ли-
чността им. 

	  относно отговорността и готовността за учене – обу-
чаваните медицински специалисти би трябвало по принцип 
да проявяват готовност за учене и по-висока степен на от-
говорност, ако са осъзнали, че това ще бъде в полза на тях-
ната професионална реализация и ще подобри живота им. 
Стимулирането на отговорността може да стане, ако те бъ-
дат ангажирани в планирането на собствената си кариера. 

	  относно ориентацията към учене – във Висшето меди-
цинско училище поради това, че се усвояват базови знания 
по една или друга специалност, ориентацията на обуче-
нието е предметна. В учебния план са включени учебни 
предмети, които формират облика на бъдещия специалист. 
За да могат да решават проблеми и да изпълняват реални 
практически задачи, ключовият момент е в ориентирането 
на учебното съдържание по-скоро около жизнени ситуа-
ции и проблеми, позволяващи прилагането на знанията в 
реална професионална (болнична) среда.

	  относно мотивацията за учене – въпреки признанието 
на много студенти, че са повлияни от външни фактори при 
избора на специалността - натиск от страна на родители и 
близки, по-добра заплата, перспектива за по-добра работа 
и др., най-активни са вътрешните им мотиви за учене: по-
требност от самоуважение, самоактуализация, по-голяма 
самоувереност, признание и пр.

Реализацията на тези основни характеристики на практика озна-
чава организирането на интересен и провокативен учебен процес в 
Медицинския университет, базиран на андрагогически подход.
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VIII. ЕЗИКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ В 
АКАДЕМИЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ

Диана Милиева

В академичната комуникация ролите между лектора, презентацията 
и аудиторията се разпределят с очакването за постигане на цялост на 
смисъла, провокиране на дебати, преодоляване на пасивно-съзерцател-
ни позиции.

Налице са конкретните условия за търсене и даване на смисъл: нали-
чие на причина, насоченост към цел, свързаност в цялост. Именно ези-
кът в действие, т.е. текстът, е операцията по оформяне на значение 
и набавяне на смисъл.

Комуникативно пространство 
Още Аристотел казва, че човешкият род живее чрез изкуството и раз-

съждението, а изкуството е не нещо друго, а тъкмо правилното основа-
ние на разсъждението, по който порядък човешките действия достигат 
чрез определените средства към необходимата цел.

Лингвистиката, позиционирана между строгите науки и свободните 
изкуства, участва в пълноценната комуникация както със строги правила 
и вариативни избори, така и чрез своята логика, философия и естетика.

Актуалният продукт на човешкото действие в конкретни ситуации на 
познание и комуникация се оказва значението като сложна комбинация 
от когнитивност и прагматичност и като седимент на социално-кул-
турни конвенции. За различните видове човешки действия е характер-
но наличието на пет основни компонента: акт на общуване, деятел, 
сцена или контекст, средство-начин и цел. Действията подлежат на 
класификации, една от които ги разделя на прагматични (правене) и ког-
нитивни (възприемане, интерпретативно разбиране и оценка), каквото 
действие е например фразата.

Действието протича в конкретна ситуация. В комуникативния акт е не-
обходимо разграничаването на ситуацията, в която протича общуването, 
и на ситуацията, за която се говори. В теорията на речевите актове кому-
никативната ситуация включва целия комплекс от външни обстоятелства 
и ментално-психологически състояния на говорещия и слушащия.

Понятието комуникативна ситуация се покрива с понятието кон-
текст в широк смисъл. Хората, които винаги са в определена контек-
стова среда, заемат от тази среда контекстови модели както за разказ, 
така и за формиране на онова, което преживяват и им се случва в раз-
лични ситуации. Големият брой контексти се делят на два основни вида: 
1. протичания от разказен или повествователен тип (художествен или 

ЕЗИКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ В АКАДЕМИЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ
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фактологичен разказ) и 2. набори-системи от понятия за определен не-
променим свят. Истината на втория вид контексти е инструментална и 
общовалидна, поради което оформя нормативни модели от правни, со-
циални, културни конвенции.

Контекстови реалности
Интелектът, формиран от социалните структури, детерминира със со-

циалните идеи както словото, така и действието. Например не се очаква, 
защото контекстът непроменим свят не допуска, в процеса на комуника-
ция да се наруши етикетът, шаблонно-стандартните или дори прагматич-
ните действия или реплики, защото социалните и културните контексти 
са стабилизирали инструменталните значения. Т.е. инструменталните 
модели налагат социално-културния контрол както на прагматичните, 
така и на когнитивните действия. Оттук следва, че както действията, 
така и фразите в конкретните ситуации, ограничени от контекстовите 
модели, по-често са предвидими и повторяеми. Поради тази причина 
интересът на зрителите или на свидетелите се предизвиква в много 
по-голяма степен от действия с отклонения от социалните прескпри-
пции, в които могат да се проявяват междинни контекстови реалности.

Например в конкретна комуникативно прагматична ситуация 90 сту-
денти (30 от България, 30 от Гърция и 30 от Турция, от които 55 момчета 
и 35 момичета) репрезентират по сходен начин представени действия с 
отклонения от социалните прескрипции със следните 5 компонента:

	  акт – прагматично действие с асоциален характер (нело-
гично действие);

	 деятел – пациент;
	  сцена-контекст – стоматологичен кабинет (тип непро-

меним свят); 
	 средство /начин/ – неконвенциално; 
	  цел – постигане на парадоксален резултат за осуетяване 

на терапевтична процедура. 
В езиковите решения на изследваните отговори на българските и на 

чуждестранните студенти не се констатира разлика по отношение на 
езикови и социолингвистични норми от гледна точка на т. нар. емик-
етик фактор, т.е. относно универсалните и националните теоретични 
рамки за човешко поведение.

Получените отговори се формират в 3 групи в зависимост от вложе-
ната в тях интерпретация: с трактовка от каузален тип (Мисля, че … 
66), оценъчен (Оценявам като… 18) и иконичен (Виждам, че … 6).

Резултатите потвърждават, че асоциалните прагматични действия в 
конкретна прагматична ситуация предизвикват преди всичко аргумен-
тативната интерпретация на наблюдателите. Когато се наблюдава праве-



99

нето на реалност, всъщност се наблюдава самият механизъм на осмис-
ляне, който е различен в различните времена и места, но е и подобен.

Механизмът на осмисляне на представените асоциални действия се 
активира, тъй като в тях се нарушава позната аргументативна скала и се 
задействат аргументи от междинни контексти.

В строгата академична комуникация посредством участие на уместни 
междинни контексти в устната презентация може да се активира въз-
действието върху интереса на аудиторията.

Лексикални тенденции
Потребността от търсене и даване на смисъл и в академичната кому-

никация се основава на думите – значения на понятия, езикът – логика 
и правила и текстът – характер и култура.

Основно условие за пълноценен научен текст е лексикалният избор 
(терминологичен и нетерминологичен), който обаче, от една страна, е 
строго индивидуален, но от друга – особено характерен. Например в: 
Метформин остава основен играч в съвременното лечение на заха-
рен диабет Тип 2 неслучайният избор на лексемата играч е изключи-
телно в правото на автора, което обаче може да предизвика разнопосоч-
ни коментари на слушателите или на читателите.

Вероятно и в научния текст може да се забележи съвременна лекси-
кална мода в редица употреби: 20 любими грешки при адхезивната 
техника, Отпушен нос и чисти синуси – мисия възможна,  Движещи 
сили в екологията на ротавирусите.

Въпреки че в съвременната лингвистика се налага понятието прием-
лива вербалност, което освобождава до известна степен ограниченията 
в лексикалния избор по отношение на масовата употреба, авторът би 
трябвало да се съобразява със съответния регистър, с конкретния кон-
текст и с очакваната аудитория.

При един по-широк лексикален поглед не би било трудно да се забе-
лежи една обща затвореност между клишета и неологизми както в раз-
говорния, така и в научния език: като цяло, в смисъл (?), към момен-
та, да се даде яснота, въпросният случай, дава(м) всичко от себе си, 
касае се за болен с…, аташирана гингива, метод на избор/средство 
на избор или валидитет, менталитет, входирам, дебютирам (Дебют 
на СПИН с дементен синдром).

Отношенията между думите в медицинския контекст са в екзистен-
циалната опозиция норма/патология, от която произтичат редица вто-
рични провотивопоставяния: често/рядко срещано заболяване, уста-
новена/неустановена етиология, благоприятен/неблагоприятен из-
ход от заболяването, ниски/високи стойности, типични/нетипич-
ни симптоми, обективни/субективни оплаквания.

ЕЗИКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ В АКАДЕМИЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ
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Характерно е назоваване и преназоваване на пациента в зависимост 
от гледната точка на автора към неговата патология или към локализа-
цията на патологията: няма основание едно болно коляно да лежи в 
болница; горна челюст на 7 години.

Авторът и текстът
Обхватът на текста се разширява динамично чрез минимилизацията 

на текстовите изяви в технологични режими на текста. Например във 
формата на мултимедията текстовите компромиси и деформации са 
твърде значителни, но те се компенсират чрез семиотичните инвариан-
ти на текста и чрез реториката на говорещия. Т.е. включва се различна 
философия, визуална култура, правоговор. По отношение на говорене-
то могат да се забележат както някои правоговорни отклонения, така и 
чужди интонационни модели.

Научните дескриптивни текстове структурират съдържанието в стро-
ги форми и конкретно определен начин на изложение, поради което е 
възможно да се стигне до стереотипна словесност. При неспазване на 
граматиката на текста е вероятна и текстова патология.

От гледна точка на граматиката на текста най-често се установяват 
затруднения за автора по отношение на синтактична проблематика (из-
речения), следвана от лексикална (уместни лексикални избори в конкре-
тен контекст, повторения, метафори, метоними, елипси) морфологична 
(глаголни времена, нелични глаголни форми), пунктуационна.

Затруднения за аудиторията
Те са свързани преди всичко с езиковото равнище на издадени учеб-

ници и учебни ръководства, в които се налага превод от български на 
български език в търсенето на смисъл. Както и при намиране на съот-
ветстващите на смисъла текстови връзки в учебниците, издадени във 
формата на мултимедийни презентации.

При езикова проверка на 100 входящи теста по физика за студенти 
по медицина и фармация от І курс за релевантни връзки между специа-
лизиран текст и неговата интерпретация се установява проблематика:

	  Неясна разлика между дефиниция на понятието (инден-
тифициране на значението на понятието в едно изречение) 
и съдържание на понятието (цялата съвкупност от зна-
ния за обекта, означен с термина). От 4 250 дефиниции на 
термини 28% са с точно значение. 

	  Заместване на характеристика с дефиниция: Лазерното 
лъчение е насочване на сноп лъчи събирателно.

	  Дублиране на информацията (формули + наративен 
текст). 



101

	  Неинформативни повторения: Формулата за допълни-
телното налягане при огъната повърхност на течно-
сти, формулата на Лаплас е…

При езикова проверка на студенти по медицина от ІІ курс в сво-
бодноизбираем курс Медицински текстове за презентиране се про-
верява тяхната готовност за: промяната на текста в мултимедийната 
презентация, приложение на семиотиката и нейните дялове (семанти-
ка – отношението между знаците и техните референти, синтактика – от-
ношението между знаците и правилата, които ги управляват, прагмати-
ка – поведението на знаците и на езиковите формации в реалните проце-
си на комуникация), реторични и комуникативни умения.

За студентите преодоляването на бариерите в разбирането се оказва 
по-лесната задача. Затрудненията им се свързват с придържане към ус-
ловието за компресия на текстовата информация в техническия формат 
на слайда, с намиране на информационните акценти при оформяне на 
заглавия и подзаглавия на съответните слайдове, с езикови и с комуни-
кативни бариери.

Възможностите на студентите за интерпретация и за анализиране 
на текста са активни. Преобладава обаче предпочитанието за четене на 
текста от слайдовете не само когато се представя научната тема, но и 
когато се отговаря на зададени въпроси. В случаите, когато съответни-
ят текст е недостъпен за четете, по-често се възпроизвеждат буквално 
заучени текстови пасажи или се говори неконкретно, т.нар. „говорене 
изобщо“.

Следователно проблематиката, която е налице, е семантична. 
Разбирането на същността на смисъла е налице, но е неубедително сво-
бодното боравене със съответните значения, базирани върху този сми-
съл. При пресъздаване на смисловото съдържание на научната инфор-
мация се регистрират затруднения при сегментирането (изолиране на 
думите от фразата или на изречението от текста), както и при комута-
цията (свързване на съдържанието със съответния израз чрез замяна на 
един езиков елемент с друг).

Проблематиката се отнася до текстова и речева подвижност в гра-
ниците на родния език – езикът се знае добре и се употребява уместно, 
когато са възможни различни езикови и речеви варианти за изразяване 
на един и същ смисъл.

Взаимодействия между език, реч и действителност
Специфичните взаимодействия между езика и речта и между езика и 

действителността могат да намерят убедително място в реториката на 
говорещия.

ЕЗИКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ В АКАДЕМИЧНАТА КОМУНИКАЦИЯЕЗИКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ В АКАДЕМИЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Научният текст се характеризира с информационен характер и тер-
минологична наситеност. Въпреки тези задължителни характеристики, 
лексикалните пластове от нетерминологичен характер и видовете свърз-
вания в текста имат значителна роля за добрата презентация.

Механизмите на пораждане на текст са свързани по определени на-
чини с механизмите на неговото разбиране, докато механизмите на пре-
зентация на текст, както в писмен, така и в устен формат, са свързани с 
комуникацията между текста, презентацията и аудиторията.

Моделът Power Рoint осигурява визуална информация посредством 
атаката на фрази и на образи. Текстът е в режим на диалог. Езиковите 
параметри се активират при говоренето. От лектора се очаква да осигу-
ри комуникацията между темата, презентацията и аудиторията.

Наблюденията на комуникативното поведение на студентите, пред-
ставящи медицински текстове, регистрират комуникативна и лингвис-
тична „недостатъчност“, която би могла да се преодолее след работа с 
добри текстови образци и множество редакции в обсега на писмения и 
устния текстов формат.

В този смисъл моделът Power Рoint поставя изисквания за предаване 
на научното познание като творческа проява в комуникативна среда не 
само под контрола на специализираната компетентност, но и в зависи-
мост от езиковата и културната идентичност.

Езикови редакции
Въпросът за езиковата редакция на научния текст се разбира по раз-

личен начин от авторите. Едни от тях смятат, че тази задача е лична 
отговорност, докато за други това е работа на научния ръководител или 
на компютърна програма, или на редакционни екипи при издаване. По 
всяка вероятност отговорът на този въпрос може да бъде различен, но 
все пак възможностите не са неограничени.

За други автори редакцията не може да се възприеме като сериозна 
задача, защото те свързват тази работа единствено с пропуснати „запе-
тайки“, но в някои случаи остават изненадани от дълбочината на ези-
ковите равнища, особено когато е налице смислово дискредитиране в 
текстови пасажи.

След всяка редакция всеки текст се адресира към своя читател в до-
бър или в по-добър вариант.

Писането и редактирането заслужават усилията, особено когато след-
ва текст, който може да се идентифицира със своя автор.

Езиково поведение
За да се застане от „слънчевата страна на улицата“ по отношение на 

езиковото поведение би трябвало да са налице: вътрешна необходимост, 
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добри образци, уместни редакции, присъстваща индивидуалност, при-
ложение на творческите възможности на езика.

Относно „упражненията по стил“ Ернст Касирер твърди: Самото 
сърце на езика трябва да търсим много повече в стилистиката, от-
колкото в граматиката.

Да се пише стегнато и ясно обаче е нелека задача, която познава все-
ки автор, който разбира за „непосилната лекота на езика“. Причините 
могат да бъдат различни, но основната от тях я посочва Чомски: Никой 
от нас, които бяхме обучени да мислим критично и да пишем ясно, не 
може да запази мълчание сега.
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
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IX. ГОЛЯМАТА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ – 
НЕОБХОДИМОСТ ИЛИ ЛУКС

Стефан Костянев

ГОЛЯМАТА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ – НЕОБХОДИМОСТ ИЛИ ЛУКС
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
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ГОЛЯМАТА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ – НЕОБХОДИМОСТ ИЛИ ЛУКС
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
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Х. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стефан Костянев

ЗА ПРЕПОДАВАНЕТО

На входа на рая пише: „Забранено за екзаминатори!“ Екзаминаторите 

знаят защо.

* * *

Да преподаваш не е трудно. Трудно е да омагьосваш, когато 

преподаваш. И да задържиш вниманието на студентите от последните 

банки. 

* * *

Не харесвам преподавателите, които смятат, че мисията им е да 

докажат на студентите колко малко знаят. Харесвам преподавателите, 

които разпалват у тях желание да се хвърлят в морето от разочарования, 

което ги очаква.

* * *

Двойки на студентите трябва да се пишат в два случая: когато не знаят 

достатъчно и когато смятат, че знаят достатъчно.

* * *

Обучението е своеобразна игра. Колкото по-добри са преподавателите, 

толкова по-добри са студентите. Колкото по-добри са студентите, 

толкова по-добри са преподавателите. Това е истината.

* * *

Целта на лекцията е да се каже най-важното за главното. И студентът 

да разбере същественото.

* * *

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Натрупването на знания в главите на студентите е като получаването на 

морска сол. Тонове факти трябва да се изпарят, за да остане шепа знания.

* * *

Начинът, по който изпитваш студентите, показва отношението ти 

към професията. Принизените критерии говорят за гузна съвест, а 

прекомерно високите – за липса на съвест.

* * *

Ако студентите разберат колко много време отделям за подготовка на 

техните лекции, ще си помислят, че ги смятам за олигофрени.

* * *

Изпитването на студентите е като атлетичен многобой. Плуваш в 

морето на незнанието, отбиваш ходатайства, бягаш от изкушения и 

слушаш глупости до изтощение.

* * *

Научих се да различавам от пръв поглед зубрача от разпиления талант. 

За такива случаи трябва да има оценки като отличен (3) и добър (6).

* * *

Скъпи студенти, слушайте внимателно! Ще повторя само пет пъти!

* * *

Скъпи приятелю, ти заслужаваш всяка награда, включително 

хипертонията, диабета и депресията, щом 30 години си бил преподавател.

* * *
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КВАЗИЕТИЧЕН КОДЕКС  
НА УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ

1.  Преподавател без студенти е като кукла на конци, но без 
конците.

2.  Преподавателят не се бори с невежеството на студентите, 
той гради върху него.

3.  Преподавателят дава на студентите толкова, колкото може, 
а не толкова, колкото те могат да носят.

4.  Всяка учебна година съкращава живота на преподавателя с 
две календарни години.

5.  Константата в търговията – отношението цена:качество, 
важи и за образованието.

6.  С всяка незаслужена оценка на изпит преподавателят 
създава по един неблагодарник и разочарова свестните 
студенти.

7.  Според християнството писането на двойки на студентите 
е проява на християнско милосърдие.

8.  Не плашете студентите на изпит с думите: „А сега ми 
кажете всичко, което знаете по въпроса.”

9.  Лекторът освен от вълшебна пръчица се нуждае и от 
боксови ръкавици.

10.  Единственото ефикасно лекарство срещу слабите студенти 
е тяхното дипломиране.

11.  Мързелът на студентите е естествена реакция 
срещу безпорядъка в образованието. Затова не му 
противодействайте с всички сили!

12.  В края на следването знанията на студентите приличат на 
риза, закопчана неправилно. Не разкопчавайте ризите им, 
оставете това на практиката!

13.  Обичайте студентите си и рано или късно ще бъдете 
разочаровани.

14. Въпреки всичко, обичайте студентите!

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

AКО ОБЩЕСТВОТО ЗНАЕШЕ КАКВИ ИДИОТИЗМИ 
СЛУШАМЕ НА СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ, 

ЩЕШЕ ДА ИЗПАДНЕ В УЖАС,  
СЛЕД ТОВА В ДЕПРЕСИЯ И НАКРАЯ 

ДА ИЗБУХНЕ В ПЛАЧ.
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АКО ЕКЗАМИНАТОРЪТ ЗНАЕ КАКВО СИ МИСЛИ 
СТУДЕНТЪТ ЗА ДИСЦИПЛИНАТА МУ И ЗА НЕГО,  

ТОЙ НИКОГА НЯМА ДА МУ ДАДЕ ИЗПИТА.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ



114

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ТОВА, ЧЕ ПИША ДВОЙКИ НА СТУДЕНТИТЕ,  
НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ СЪМ ЛОШ ЧОВЕК.
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ИЗПИТ ПО ФАРМАКОЛОГИЯ ПРЕЗ 21 ВЕК – 
ПРЕПОДАВАТЕЛ НА АНТИДЕПРЕСАНТИ, СТУДЕНТ 

НА ТРЕВА.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ПРЕЖДЕВРЕМЕННА РАДОСТ.

Прак
тика
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕТО Е ПРИКРИТА ФОРМА НА 
НАСИЛИЕ.  

КАТО ДЕМОКРАЦИЯТА, БРАКА, ВЪЗПИТАНИЕТО,  
МОДАТА И СПОРТА.
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ОТ ОПИТ ЗНАМ, ЧЕ МЕСТАТА, КЪДЕТО СЕ ЧЕТАТ 
ЛЕКЦИИ И ЗАЩИТАВАТ ДИСЕРТАЦИИ, НЕ СТАВАТ 

ЗА СПАНЕ. А БИ ТРЯБВАЛО!
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Âèäîâå êîìóíèêàöèÿ è òåõíèòå îñîáåíîñòè.

Ïðèíöèïè íà íàó÷íîòî ðúêîâîäñòâî.

Òðóäíîñòè ïðè ðàçðàáîòâàíåòî
íà äèñåðòàöèîíåí òðóä è íà÷èíè çà ñïðàâÿíå ñ òÿõ.

Ñúâðåìåííè èíòåðàêòèâíè ìåòîäè çà ïðèëàãàíå â îáó÷åíèåòî.

Àíäðàãîãè÷åñêè ïîäõîä â îáó÷åíèåòî
è åçèêîâî ïîâåäåíèå â àêàäåìè÷ía ñðåäa.

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

"Ïúòåâîäèòåë íà ïðåïîäàâàòåëÿ" å ïúðâîòî ïîìàãàëî, êîåòî 
Ìåäèöèíñêè óíèâåðñèòåò – Ïëîâäèâ èçäàâà â ïîìîù íà ñâîèòå 
ïðåïîäàâàòåëè. Òî îáîáùàâà â óäîáåí è ñèñòåìàòèçèðàí âèä 
ñúâðåìåííèòå òåíäåíöèè â îáëàñòòà è ìåòîäèêàòà íà ïðåïîäàâàíå è 
äîáðèòå ïðàêòèêè ïðè íàó÷íîòî ðúêîâîäñòâî íà äîêòîðàíòè, êîèòî 
ñà ïðåäèçâèêàòåëñòâî îò åäíà ñòðàíà, çà ìëàäèòå ó÷åíè, óñâîÿâàùè 
îñíîâíè óïðàâëåíñêè òåõíèêè, à îò äðóãà – ïîëåçåí íàðú÷íèê çà 
õàáèëèòèðàíè ïðåïîäàâàòåëè, àêöåíòèðàéêè âúðõó ðàçëè÷íè òåõíè 
åæåäíåâíè ïîòðåáíîñòè.
Â íåãî ùå íàìåðèòå:
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