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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на 

разширено заседание на катедра „Педагогически и социални науки” 

към Педагогически факултет на Тракийски университет – Стара Загора, 

проведено на 04.11.2019. 

Дисертационният труд се състои от увод, три глави, изводи и 

заключение. Обемът е: основен текст 273 стр., приложения 7 бр., 21 

таблици, 37 диаграми и 1 фигура. Списъкът на използваната литература 

съдържа 264 източника – 195 на кирилица, 41 на латиница и 28 

електронни източника. 

Списъкът на авторските публикации по темата на дисертационния 

труд се състои от 5 бр. публикации. 

Публичната защита ще се състои на ……. 2020 г. от ……. часа в 

зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара 

Загора, на открито заседание на научно жури в състав: 

1. доц. д-р Снежана Добрева Георгиева 

2. доц. д-р Юлия Георгиева Дончева 

3. доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров 

4. проф. Жанета Стойкова Добрева, д.н. 

5. доц. д-р Румяна Илчева Неминска 

 

Резервни членове: 

1. доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова 

2. доц. д-р Илиана Огнянова Петкова 

 

 

 

 

Материалите за защитата са на разположение в Педагогически 

факултет, Стара Загора, ул. „Армейска“ №9, стая 302 и на интернет 

адрес www.uni-sz.bg раздел „Докторантури“. 

  

http://www.uni-sz.bg/
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Използвани съкращения 

УВЕ – усвояване на втори език 

БЕ – български език 

МЕ – междинен език 

Е1 – първи език 

Е2 – втори език 

УГ – универсална граматика  

АЕ – английски език 

МЧПК – междукултурна чуждоезикова професионална компетентност 

БЛСКК – билингвосоциокултурна компетентност  

МКК – междукултурна комуникативна компетентност 

ТрУ – Тракийски университет 

МФ – Медицински факултет 
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

Дисертацията се състои от увод, изложение и анализ на 

теоретичните концепции и емпиричните данни в три глави, заключение, 

използвана литература и 7 приложения. Извършен е теоретичен обзор 

по съответната проблематика, описани са основните концепции и е 

осъществен педагогически анализ на учебното съдържание по 

български език през призмата на академична адаптация. На базата на 

предприетия анализ се изведе примерен лингводидактичен вариант за 

преподаване на български език на чуждестранни студенти медици, 

обучаващи се в нефилологическа специалност, със специално подбрани 

теми, които допринасят за академичната им адаптация. 

 

1. АКТУАЛНОСТ И ЗНАЧИМОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Актуалността на изследването се обуславя от нарастващия 

интензитет на международните връзки и контакти, в т.ч. тези в полето 

на образованието. Засиленото сътрудничество в рамките на 

образователното пространство се превръща в значима и актуална задача 

за множество страни по света, понеже обучението на младежта и 

подготовката на младите професионални кадри играе съществена роля 

в процеса на духовното сближаване на народите в условията на 

задълбочаващата се интеграция на световното съобщество. 

Интензивното развитие на междудържавните образователни 

взаимодействия активно способства за увеличаване броя на младите 

хора, стремящи се да получат образование в друга страна. 

Oбразованието в чужбина днес е своеобразен път за социална 

мобилност и е фактор за промяната на социалния статус. Според 

Националния статистически институт броят на чуждестранните 

студенти, обучаващи се в България, е нараснал от 14 512 през учебната 

2017/2018г. до 15 841 през 2018/2019г. (Национален статистически 

институт). Това свидетелства за увеличаващата се привлекателност и 

конкурентоспособност на българската образователната система. 

Ефективността на държавната политика за привличане на 

чуждестранни студенти до голяма степен се определя от създаването на 
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условия за бърза и безболезнена социална и академична адаптация, 

което допълнително засилва необходимостта от научното изследване на 

този процес. 

В наши дни не само държави, но и региони, а дори и отделни 

университети са въвлечени в конкурентна борба за увеличаване 

притока на чуждестранни студенти. Регионалните различия стават 

едновременно както предимства, така и пречки при привличането на 

студенти от чужбина. Те до голяма степен обуславят успеха на 

адаптацията, което пък определя привлекателността на университета и 

региона.  

С оглед на това актуалността на изучаването на социокултурната 

и академичната адаптация на чуждестранните студенти се диктува от 

необходимостта да се повиши конкурентоспособността на българските 

университети в сферата на международните образователни услуги, 

което ще способства на свой ред за запазване на висококвалифицирания 

академичен състав, развитие на инфраструктурата на висшето училище 

в България, повишаване на международния престиж на страната. 

Всичко това налага задълбочено да се изследват процесите на 

академичната адаптация на чуждестранните студенти на регионално и 

университетско ниво. 

Въпреки достатъчна широка гама от литературните източници, 

осветляващи различните теоретични и практико-приложни аспекти на 

социалната адаптация остават множество въпроси, изискващи 

задълбочено научно изучаване. Като особен интерес представляват 

следните проблемни разрези на визираната тематика, все още очакващи 

своето детайлизирано изясняване, осмисляне и анализиране: 

- съотнасяне и съдържателно-смислово диференциране на 

феномените „социализация“ и „адаптация“; 

- разкриване на спецификата на лингводидактическия подход към 

изучаване на социалната и в т.ч. академичната адаптация; 

- разграничаване и определяне на разнообразните елементи от 

структурата на адаптационния процес; 

- разработване на методиките за анализ на социокултурната и 

академичната адаптация и др.  
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Допълнително засилва актуалността на избраната проблематика и 

това немаловажно обстоятелство, че в България все още няма 

достатъчно проучвания, изясняващи проблемите, свързани с 

адаптацията на чуждестранните студенти, въпреки задълбочаващата се 

обществена потребност от подобен род изследвания. 

И тук трябва да бъде очертано едно ключово предизвикателство, 

което също засили авторската интенция към осъществяване на по-

мащабно проучване: анализът на научната литература (особено тази на 

български език) позволи да бъде уловен основополагащият проблем, 

състоящ се в противоречието между дълбоката потребност и 

необходимост от привличане на студентите от други страни в 

българските университети и недостатъчна изученост на адаптацията на 

чуждестранните студенти и като фактор, влияещ върху избора на 

мястото на обучение, и като специфичен процес, изискващ 

разработване и внедряване на целенасочените институционални усилия 

за неговото оптимизиране.    

Разрешаване на задачите, отнасящи се до обучението по 

български език на чуждестранните студенти, е свързано с отчитането на 

техните комуникативни потребности, както и с мотивите за 

овладяването им. В процеса на адаптация се формират необходимите 

умения, навици, алгоритми на действие, позволяващи не само успешно 

да се овладеят професионалните компетенции в университета, но и да 

бъде постигнато едно пълноценно вписване в българския социум. Това 

означава да се формира социално-адаптивна и лингвокултурна 

компетентност на чуждестранния студент. Оттук изясняване на цялата 

съвкупност от фактори и условия от социокултурен, организационно-

административен, педагогически, лингводидактичен и друг характер, 

допринасящи за плавно и безболезнено протичане на академичната 

адаптация на чуждестранните студенти придобива не само чисто 

евристична стойност, но и изключително висока значимост в 

прагматичен план. 
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2. КОНЦЕПТУАЛНА ЧАСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Обект на изследването е обучението по български език чрез език 

посредник на чуждестранни студенти медици в I и II курс при 

Тракийски университет, Медицински факултет – Стара Загора с оглед 

на социалната и академичната им адаптация 

Предмет на изследването е влиянието на преподаването на БЕ 

чрез език посредник върху академичната адаптация на чуждестранните 

студенти медици, обучаващи се в Тракийски университет, Медицински 

факултет – Стара Загора. 

Цел на дисертационния труд е да се разкрие характерът, 

съдържанието и особеностите на академичната адаптация на 

чуждестранните студенти по медицина, обучаващи се в български 

университет чрез преподаване на български с език посредник, както и 

да се анализира учебното съдържание по БЕ и да се пробира лексиката, 

необходима на студентите за улесняване процеса на академичната им 

адаптация.  

 

От така поставената цел произтичат следните 

 

Задачи: 

1. Теоретично да се проследят, проучат и анализират: понятието 

„академична адаптация”, предпоставките за адаптацията на личността 

на чуждестранните студенти, основните концепции за социализация и 

адаптация, както и лингводидактичните особености на взаимодействие 

с чуждестранните студенти. 

2. Да се анализира социализацията като процес на адаптация на 

личността към академичния живот и да се разкрият различни видове и 

форми на социализация. 

3. Да се разработи концепция на изследването, която да включва 

три основни функции: изясняване на изходните теоретико-

концептуални схващания и подходи при изучаване на съответния 

проблем; разработване на методика и определяне методите на 

предстоящото изследване; планиране на организационните дейности. 
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4. Да се изследва равнището на академичната адаптация на 

студентите медици, изучаващи български език в първи и втори курс; да 

се съпоставят и анализират получените резултати спрямо критерия за 

академична адаптация. 

5. Да се проследи динамиката на академичната адаптация на 

изследваните чуждестранни студенти спрямо знанията и уменията им 

при ползване на български език по време на медицинската практика. 

6. Да се направи педагогически анализ на учебното съдържание по 

български език, чрез което едновременно да се постигнат целите на 

преподаването на български език и изискванията за академична 

адаптация на чуждестранните студенти медици.  

Хипотеза на изследването: преподаването на БЕ чрез език 

посредник влияе върху академичната адаптация на чуждестранните 

студенти. Тя може да се разглежда като микросоциален процес, свързан 

с усвояването на необходимите професионални знания и умения в 

рамките на определен образователен и социокултурен контекст. 

Академичната адаптация е необходимо условие за осъществяване на 

учебно-образователната дейност и може да протича успешно при 

целенасочено конструиране на определени организационно-

педагогически условия. 

За доказване на хипотезата и оценка на резултатите са въведени 

следните критерии и показатели: 
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Критерии Показатели Методи 

1. Mотивационен 

критерий на САК 

(социално-

адаптационна 

компетентност)  

1.1. готовност за 

промяна на привичната 

социокултурна среда с 

цел придобиване на 

желаната професия; 

1.2. готовност за 

преодоляване на 

сложностите, свързани 

с навлизане в нов 

социокултурен 

хоризонт с цел 

получаване на 

образование в 

български университет; 

1.3. желание за работа с 

пациенти с друга 

културна 

принадлежност. 

Анкета 

„Академичната 

адаптация на 

чуждестранни 

студенти медици” 

2. Когнитивно-

екзистенциален 

критерий на САК – 

готовност за усвояване 

на български език чрез 

2.1. придобиване на 

комуникативна 

компетентност в 

сферата на всекидневно 

общуване и 

социокултурната 

сфера;  

2.2. придобиване на 

комуникативна 

компетентност в 

учебно-

професионалната 

сфера; 

Анкета 

„Академичната 

адаптация на 

чуждестранни 

студенти медици”; 

Тест 1 „Степен на 

усвояемост на 

типични за български 

език изрази от 

битовата лексика”; 

Тест 2 „Степен на 

усвояемост на 

типични за 
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2.3. изучаване на 

научния стил на речта в 

съответствие с профила 

на бъдещата 

специалност – хуманна 

медицина; 

2.4. усвояване на 

социалните норми на 

българското общество 

– общуване, поведение, 

междуличностно и 

междугрупово 

взаимодействие; 

2.5. готовност за 

получаване на нова 

достоверна 

информация за 

специфика на 

медицинските 

практики в различна 

културна среда; 

2.6. готовност за 

комуникация по време 

на практика в болница; 

българския език 

изрази, необходими 

за студентска 

практика в болница”; 

Тест 3 „Адаптация на 

личността към новата 

социокултурна среда” 

(тест Л. В. Янковски). 

 

3. Междукултурен 

критерий на САК – 

готовност за 

възприемане на 

учебния процес като 

част от междукултурна 

комуникация, чийто 

основен принцип е 

принципът на диалог 

между културите 

3.1. емпатия и 

способност за 

недопускане на 

стереотипизации при 

работа с пациенти; 

3.2. умения за 

рефлексивен анализ на 

собствената дейност в 

процеса на 

междукултурното 

Тест 4 – Самооценка 

за определяне на 

нивото на 

междукултурната 

комуникативна 

компетентност 

„Междукултурни 

знания и умения“ (А. 

Е. Афанасьева) 
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взаимодействие и 

професионалното 

общуване. 

 

 

4. Личностно-

емоционален 

критерий на САК  

4.1. демонстрация на 

емоционално-волева 

регулация; 

4.2. способност към 

самоконтрол в 

ситуациите на 

междуличностно и 

междуетническо 

взаимодействие; 

4.3. преодоляване на 

депресивни и 

носталгични състояния; 

4.4. постигане на 

положителен 

емоционален фон в 

процеса на обучение в 

български университет. 

Тест 3 „Адаптация на 

личността към новата 

социокултурна среда” 

(тест Л. В. Янковски) 

Анкета 

„Академичната 

адаптация на 

чуждестранни 

студенти медици” 

 

3. МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Изследваните лица са 117 студенти от І до V курс (включително), 

редовна форма на обучение, специалност Медицина, англоезично 

обучение, ОКС „Магистър” в Тракийски университет, Медицински 

факултет – Стара Загора. 

Изследователските методи и техники са организирани по 

следния начин: 

1. Анализ на литературни източници и нормативни документи –

изследването би било невъзможно без внимателен и обстоен анализ на 

законови и подзаконови актове в ракурса на разглеждания проблем, 

монографии, учебници, статии, учебни планове и програми за обучение 

на чуждестранните студенти от медицински специалности. 
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2. Целенасочено текущо наблюдение. Методът на изследване 

фиксира и оценява проявата на познавателната активност на студентите 

(възпроизвеждаща, интерпретираща, творческа) в зависимост от 

прилаганите методи и техники на обучение. Единици за наблюдение са 

проявената активност на студентите, реализираните учебни цели и 

качеството на изпълнение на учебните задачи. В дисертационния труд 

се използва структурно наблюдение. Чрез него се събира и анализира 

информация за: 

- затрудненията при усвояване на български език от 

чуждестранни студенти; 

- заинтересоваността на студентите за придобиване на 

комуникативни социални умения; 

- успеваемостта на студентите – диференцирани оценки на 

отделните познавателни задачи и комплексна текуща оценка по 

дисциплината. 

3. Педагогически експеримент – научно обоснована система за 

организация на педагогическия процес, насочена към откритие на ново 

педагогическо знание и даваща възможност за проверка на 

предварително разработени научни предположения. За постигане 

целите на дисертационния замисъл експериментът е проведен в 

рамките на 1 учебна година (2017/2018). Разработени са специални 

модули, материали за упражнения и са приложени в обучението по 

учебната дисциплина „български език“ за зимния и летния семестър. С 

така конструираната експериментална група са проведени 

необходимият брой измервания в началото и в края на експеримента. 

4. Тестиране – един от надеждните методи за получаване на 

обективни резултати в експерименталната педагогика. Специално 

конструираните за целта на изследването тестове са използвани при 

оценяване познанията на студентите по български език, както и на 

техните междукултурни знания и умения, с помощта на теста е 

измерено нивото на адаптацията на чуждестранните студенти медици 

към новата социокултурна среда. 

5. Анкетно проучване – най-популярната форма на количествени 

педагогически изследвания. Добре проектираната анкета позволява да 
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се намерят отговорите на много от въпросите, свързани с изследването 

и да се предостави качествена информация за анализ. Анкетният метод 

в дисертационния труд е използван за проучване на интереса, 

мотивацията, предпочитанията и нагласите на чуждестранни студенти 

медици за обучението в Тракийски университет от гледна точка на 

адаптацията им към условията на нова образователна среда и живот в 

друго общество. Видовете въпроси, включени в анкетните карти са от 

отворено-затворен тип. 

6. CONTENT – анализ, частично използван при анализа на 

съдържанието на въпросите от тестовете, които са проведени в I-ви и II-

ри курс с чуждестранните студенти медици.  

7. Математико–статистически методи.  

Данните от емпиричното проучване са обработени статистически 

с пакета програми IBM SPSS Statistics, Version 19  и MS EXCEL 2016. 

Процесът по организацията на изследването и разработването 

на дисертационния труд протече в 3 основни етапа, в които 

последователно се извършваха съответните дейности. 

Първи етап – от февруари 2016 до ноември 2017 

 Уточняване темата на дисертационния труд, формулиране на 

работна хипотеза, целта и задачите на изследването. 

 Проучване и анализиране на специализирана научно-

методическа литература по проблемите на изследването.  

 Изготвяне на методика за провеждане на изследването. 

 Подбиране на подходящи за целта на изследването тестове и 

методи на изследване. 

Втори етап – от декември 2017 до декември 2018 

 Анкетиране на чуждестранни студенти, провеждане на тестове 

и контролни проверки. 

 Осъществяване на статистически анализ (SPSS Statistics). 

 Провеждане на експеримента от декември 2017 до декември 

2018. 

Трети етап – от декември 2018 до септември 2019  

 Статистическо обработване, анализиране и обобщаване на 

получените резултати от проведения експеримент. 
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 Оценяване ефективността от проведеното обучение по 

български език като чужд за чуждестранни студенти в медицински 

университет. 

 Систематизиране на изводите и препоръките от получените 

резултати. 

 Оформяне на дисертационния труд; представяне и защита.  
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II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

В УВОДА се извеждат мотивите за избора на темата, актуалност, 

значимост и степен на разработеност на разглежданата проблематика. 

Формулирани са обектът, предметът, целта и основните задачи на 

изследването. Конкретизират се хипотезата, методиката на 

изследването, математико-статистическите методи за обработка на 

информацията и контингентът на изследването. 

В ПЪРВА ГЛАВА на дисертационния труд, озаглавена 

„ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА АДАПТАЦИЯТА НА 

ЛИЧНОСТТА НА ЧУЖДЕСТРАННИЯ СТУДЕНТ ЧРЕЗ 

ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ВИСШЕТО 

УЧИЛИЩЕ” са обособени седем точки. В първата точка се изяснява 

общата характеристика на социализацията, видовете социализация и 

фактори на социализацията. На базата на теоретичен обзор (Андреева, 

Момов, Кон, Saks, & Krupat, Chrstopherson, Pettit, Dodge, & Brown, 

Дюркем) се обобщава, че социализацията представлява процес на 

интериоризация на групова култура (ценности, норми) от членовете на 

една група. Тя е много важен фактор за правилното функциониране на 

обществото. Благодарение на нея то упражнява контрол върху 

поведението на отделните индивиди и регулира асоциираните форми на 

социалния живот.  

Според характера на социалността на обществото могат да бъдат 

очертани следните типове социализация: естествена, примитивна, 

съсловна, стратификационна, еднообразна, регламентирана, 

конформистка, патерналистка, либерална, хуманистична, 

моносоциокултурна и полисоциокултурна. 

При характеристиката на факторите на социализация е ползвана и 

цитирана класификацията на А. В. Мудрик: 

 Първа група – мега-фактори. Те са най-големите, всеобщи 

фактори от вселенски мащаб, към които се отнасят Космосът, 

Планетите и различните влияния, на които сме подложени от 

движението на планетите, от изригването на слънцето и пр.; 
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 Втора група – макрофакторите. Това са обществото, етносът, 

държавата. Те имат определено влияние върху социализацията, но 

винаги са във взаимодействие с другите фактори; 

 Трета група – мезофакторите. Към тях се отнасят мястото, 

където живеем, населението, регионът, градът и селището, средствата 

за масова комуникация. Всички те имат опосредствено въздействие, но 

и пряко могат да влияят на социализацията на човека. 

 Четвърта група – микрофактори. Тук се отнасят семейството, 

(родители, братя, сестри) съседите на връстниците, възпитателните 

организации (училището, домът и пр.) различните институции на 

микросоциума, в които се движим, мястото където работим и пр.  

Във втората точка на първа глава е разгледана адаптацията като 

социокултурен и психологически феномен. Анализирани са такива 

понятия като среда на обитаване и среда на живот. 

Погледната през призмата на функционалната си природа 

адаптацията представлява процес на приспособяване на личността към 

новите изисквания на околната среда, оптимизиране на 

самоопределянето на личността, инструмент за развитие на самата 

личност и социалната общност.  

От гледище на социално-психологическата адаптация за това 

изследване е важна постановката, че е „необходимо да има достатъчно 

знания (информация) за началното състояние на организма, на 

личностно-психологическите особености на индивида (чуждестранния 

студент)”. Специално се подчертава в унисон с мнението на Иванова 

(2000), че върху процесите на социално-психологическата адаптация на 

чуждестранните студенти оказват влияние: чуждоезиковата 

социокултурна макро- и микросреда, вътрешноколективните връзки в 

учебно-педагогическия процес както по хоризонтал (междуличностни 

отношения вътре в малките междунационални групи), така и по 

вертикала (преподавател-студент), а също специфичните национално-

психологически особености на студентите от различни страни. 

В хода на изследването е уточнено, че в структурата на 

академичната адаптация на чуждестранните учащи се могат да бъдат 

определени следните нива:  
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 студент – ВУЗ (езикова среда на образователното учреждение); 

 студент – студент (представители на различни езици и 

култури); 

 студент – преподавател (ретранслатор и интерпретатор на 

езика и културата на друг народ); 

 студент – лингвокултурна учебна група, студент – бъдеща 

професия и т.н. 

В третата точка е разгледан общият и специален анализ на 

адаптацията и социализацията. Според М. Ростовцева (2016) от 

практическа гледна точка тези понятия се разполагат в една и съща 

плоскост. Същевременно по отношение на чисто научната им употреба 

могат да бъдат откроени определени смислови нюанси. Социализацията 

е процес на формиране и развитие на човека като социално същество, 

като субект на дейност, комуникация и самосъзнание. Социалната 

адаптация се разглежда като процес на лично разрешаване на 

противоречието, възникващо между отделната личност и обществото 

чрез саморегулиране и саморазвитие на всеки човек в социума. 

Социалната адаптация е „снемане“ на противоречието, а 

социализацията на свой ред невинаги означава цялостно преодоляване 

на противоречието между индивида и социалното му обкръжение. 

Социализацията представлява адаптацията на човека към обществото 

чрез неговия социален опит. Този основен процес се извършва както 

спонтанно, така и целенасочено. 

Общият и специален анализ е разгърнат по-задълбочено, като се 

основава на постановки на учени като Милославова, Паригин, 

Ковалева, Селинкър и Ромм.  

Потърсени са принципните разлики и сходства между понятията 

социална адаптация и социализация и е обърнато внимание на факта, че 

изследователите оценяват по различен начин връзката между 

термините „социализация“ и „адаптация“. В. В. Константинов 

идентифицира три направления относно възгледите на изследователите 

за връзката между тези понятия. Първата група (И. С. Кон, И. А. 

Милославова) обединява автори, които смятат адаптацията за начален 

етап на социализация. Някои автори считат, че социалната адаптация е 
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един от механизмите на социализация, позволяващ на индивидите 

(групите) активно да участват в различни структурни елементи на 

социалната среда чрез стандартизиране на повтарящи се ситуации, 

което позволява на индивидите (групите) да функционират успешно в 

динамична социална среда. Адаптация в рамките на този подход се 

разбира като базово приспособяване на човек към околната среда, 

последвано от интериоризация. 

Втората група са онези изследователи (например Т. Шибутани), 

които заявяват липсата на разлики между понятията „адаптация“ и 

„социализация“. Социализацията в този случай се разбира като 

адаптация към нови условия, продължили през целия живот. 

Представителите на третата група смятат, че понятието 

„адаптация“ е по-широко от понятието „социализация“. И така, от 

гледна точка на Фройд социализацията на човек завършва до 5-6 

години. По-късно човекът се адаптира към условията на социалната 

среда въз основа на механизмите за адаптация. 

За целта на настоящото изследване като работна се приема 

дефиницията за адаптация на Жеребцова (2013): „Адаптацията (в 

широкия смисъл на думата) представлява динамично образувание, 

резултат и процес на приспособяване на организма или личността към 

условията на външната среда, а също свойството на всяка 

саморегулираща се система (биологична, социална или техническа), 

което включва способността му да се приспособява към променящите 

се условия на външната среда”. 

За целите на изследването е прието и следното понятие на 

Сазонова и Матвеева за „академична адаптация”: „комплекс от 

процеси за адаптиране на учащия се към новата за него 

образователна среда и педагогическа система. Успешната 

академична адаптация означава приспособяване на 

чуждестранните студенти към спецификата на организацията на 

учебния процес в университета, към методите и формите на 

обучение, към процеса на усвояване на голям обем знания, към 

анализ и синтез на учебния материал”. 
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В точка четири на първа глава са разгърнати теоретичните и 

методологични основи на изследването на социалната адаптация на 

чуждестранни студенти, като последователно се представя и анализира: 

 социалната адаптация на личността предимно в рамките на 

теорията за социалната роля като процес за приспособяване на 

индивида към предписаните обществени норми и роли (редица 

изследователи подчертават активния характер на процеса на 

личностната адаптация: Витковска, Троцук, Мазитова и др.); 

 подходите за разбиране на адаптацията: условно има три 

основни подхода за разбиране на социалната адаптация. Първият 

подход се фокусира върху въздействието на околната среда върху 

адаптиращия се. Вторият комбинира теории, които се фокусират върху 

адаптиращата се личност (индивида в процеса на социализация). 

Третата група са онези, фокусирани върху изучаването на 

взаимодействието на адаптиращия се и околната среда. 

Стига се до извода, че пълната социална адаптация е 

продължителна. По време на адаптация човек е активен участник в 

процеса. Промяната на заобикалящата го среда изисква той да бъде 

включен в нови социални отношения, да приеме нови ценности, 

нагласи, норми и правила, да постигне хармоничен баланс със себе си и 

обкръжението си. Индивидът едновременно се променя, излагайки се 

на влиянието на външната среда и самият той въздейства върху нея. 

Така той в процеса на социална адаптация е едновременно активен 

субект и обект на въздействие. Социалната адаптация се характеризира 

със следните особености: активност (както на адаптиращия се, така и на 

околната среда), контролируемост (съзнателни действия на 

адаптиращия се), конструктивност (ориентация на адаптиращия се към 

приемането му в новата среда). 

В пета точка се извежда и анализира педагогическия потенциал 

на комуникативното взаимодействие в процеса на социализация на 

личността на студента. Разглежда се същността на педагогическото 

общуване между студенти и преподаватели, за което би могло да се 

каже, че е изключително сложен феномен. Характеристиките, които го 

идентифицират са обменът, предаването, размяната, взаимодействието, 
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взаимовлиянието, връзката и т.н. От информационна гледна точка, 

когато общуват студенти и преподаватели, върви процес на взаимна 

размяна на различни мисли, чувства и преживявания. Разгледана е 

систематизацията на особеностите на педагогическото общуване, която 

обосновава Ст. Жекова и представя такава пълна картина на това 

явление, че тя може да служи както за идентифицирането му като 

феномен, на негови отделни страни и проблемни моменти, така и за 

отправна точка при разрешаването на последните. 

В следващата шеста точка от първа глава се обръща внимание на 

проблемите на образователната адаптация на чуждестранните студенти 

в България. Работното понятие, което се извежда за целите на 

изследването е следното: Адаптацията на чуждестранния студент е 

сложен, динамичен, многопластов и многостранен процес на 

преустройство на потребностно-мотивационната сфера на комплекса от 

съществуващи навици, умения и привички в съответствие с новите за 

него условия. За това се изисква огромен разход на физически и 

психологически ресурси (Италиазова, Еремина). Проблемът за 

адаптиране на чуждестранните студенти към условията на обучение във 

ВУЗ, в частност на англоговорящите в медицинските университети в 

България е актуален. Все повече студенти избират да получат висшето 

си образование в България. Реализацията и развитието на личностния 

потенциал, приспособяването към новата социокултурна среда при 

много чуждестранни студенти се постига преди всичко за сметка на 

измененията в стереотипите и начините на поведение, но въпреки това 

често остава вътрешно отчуждаване от социалната среда, от новата 

култура – реципиент, в която те трябва да се впишат, за да живеят и 

учат пълноценно.  

Според Тихонова (2010) биха могли да се отделят три основни 

типа адаптация на чуждестранните студенти: 1) чуждестранният 

студент, попадайки в нова социокултурна среда, напълно приема 

обичаите, традициите, нормите, ценностите, които постепенно започват 

да доминират над първоначалните етнически черти; 2) става частично 

възприемане на новата социокултурна среда, което се проявява в 

приемане на „задължителните норми на обществото”, но се запазват 
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основните етнически черти посредством формиране на етнически 

групи; 3) наблюдава се отказ или „обособяване” от приемане на 

културните норми и ценности, характерни за повечето представители 

на социалното обкръжение. 

В подточката на шеста точка от главата са изведени основните 

проблеми пред чуждестранните студенти в процеса на обучението им в 

български ВУЗ, влияещи върху тяхната адаптация. След пристигането в 

България основните проблеми на чуждестранния студент са свързани с 

оформяне на документите им за временно пребиваване в страната, 

настаняване в общежитие или друго място за живеене, запознаване със 

системата за градска мобилност. Тези проблеми са универсални за 

чуждестранните студенти и в другите страни. В съвременната социална 

педагогика е разпространена следната класификация (на Поздняков) на 

основните групи проблеми за студентите:  

- избор на образователен професионален маршрут; 

- овладяване на знанията и навиците, свързани с основната 

дейност; 

- междуличностно взаимодействие и взаимодействие с околната 

социална среда; 

- безопасност на живота; 

- организация на свободното време и овладяване на 

допълнителни знания и навици. 

Тук също е разгледан подробно феноменът „културен шок”, 

въведен от К. Оберг. Синдромът „културен шок” К. Оберг и неговите 

последователи определят като своего рода последица от тревогата 

(физически и емоционален стрес), която се появява в резултат на загуба 

на всички привични знаци и символи на социалното взаимодействие. 

Такова състояние поражда тревога и може да бъде причина за депресия, 

апатия, раздразнителност, съмнения, песимизъм, разочарование, 

подозрителност, усещане за самота, безнадеждност и отчуждение. 

Обърнато е внимание на влиянието на концепцията на Х. Селие за 

„адаптационния синдром” върху формиране на адаптационните теории. 

В процеса на адаптация на организма Х. Селие отделя три 

последователни стадия: стадий на тревога, стадий на защита и стадий 
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на изтощение, а в процеса на адаптация към новата социокултурна 

среда Хари К. Триандис отделя пет етапа: „меден месец”, 

несъзнателно избягване, „културен шок”, подем и адаптивност.  

Изводите, които се налагат от направения теоретичен обзор, са:  

 Съвременното образование има следните характеристики: 

високо равнище на социален, респективно академичен престиж, засилен 

културен обмен, значителна комерсиализация.  

 В условията на настоящата образователна ситуация наред с 

изключително широкото поле и практически неограничените 

възможности за развитие на индивидуалните образователни и 

професионално-квалификационни траектории, чуждестранните 

студенти медици са изправени пред редица проблеми, свързани с 

затруднена езикова и академична адаптация, спецификите на 

протичането на междукултурната комуникация в рамките на 

академичното университетско пространство, съществени различия в 

приетите културно-нормативни модели на поведението, професионални 

предизвикателства и затруднения от социокултурен и комуникативен 

характер при работата с пациенти.  

 Необходимо е решаването на адаптационните и езиковите 

трудности чрез целенасочено конструиране на оптимални 

организационно-педагогически условия и внедряване на подходящи 

лингводидактични похвати и инструменти в обучението. 

Втора глава на дисертационния труд е озаглавена 

„ЛИНГВОДИДАКТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ В 

ПРОЦЕСА НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБЩУВАНЕ”. 

Потърсено е мястото на педагогическото общуване като основа за 

адаптация на чуждестранните студенти към обучението в българските 

университети. В първа точка е приета за опорна дефиницията, 

предложена от Дрокина, определяща педагогическото общуване в 

чуждоезикова среда по следния начин: „педагогическото общуване в 

чуждоезикова среда е такова общуване на преподавателя с 

чуждестранните студенти, което осигурява благоприятен социално-

психологически климат за обучението, създава най-добри условия за 
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развитие мотивацията на студентите в началния период на тяхната 

адаптация към новата социокултурна среда, осигурява управлението на 

социалнопсихологическите процеси в учебните групи, позволява в 

максимална степен в учебния процес да се използват личностните 

особености на преподавателя”.  

В първа точка е разгледано междукултурното общуване като част 

от педагогическото общуване, а също така са анализирани етапите и 

нивата на формиране на междукултурна чуждоезикова професионална 

(комуникативна) (МЧПК) компетентност. Л. В. Яроцкая обособява три 

етапа при формиране МЧПК. На първия етап се постига ниво на 

билингвосоциокултурна компетентност (БЛСКК). Тя е обект на 

научния ни интерес, тъй като е свързана с учебната дейност и обхваща 

обучението по български език в рамките на първите четири семестъра 

(360 часа). 

На етапа учебна дейност най-важната цел е формирането на 

БЛСКК – базово за МЧПК ниво, в чиито рамки се полагат 

професионално релевантните лингвосоциокултурни основи на 

системата като съществено условие за използването на чуждия език 

като средство за междукултурно общуване. Сформирането на БЛСКК 

предполага наличие на способност и готовност у студента за 

ефективно ориентирана междукултурна езикова комуникация с 

представител на чужда лингвокултура в областта на медицината. 

Тази комуникация се осъществява на базата на дълбоко осъзнаване на 

общото и различното в представите за света у студентите по медицина, 

отразено в тяхната (родната) и българската култура. Създаването на 

подобно лингвосоциокултурно основание се оказва възможно само при 

използване на достатъчен за установяване на корелативни връзки 

културен контекст, в който е интегрирана областта на медицинското 

познание. 

Визирани са някои лингвистични проблеми на междукултурната 

комуникация. Мнението на Е. Сепир е, че „езикът и шаблоните на 

нашата мисъл са здраво преплетени помежду си, те в определена степен 

съставят едно и също… Вътрешното съдържание на всички езици е 

едно и също – интуитивното познание на опита. Само външната им 
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форма е разнообразна до безкрайност”. Външната форма на езиковите 

единици от една страна е разнообразна до безкрайност в различните 

култури, а от друга страна е достатъчно стереотипна за всяка отделна 

култура. Тази външна форма създава известни трудности при 

овладяването на чужд език (както е в нашия случай с усвояването на 

български език), изучаван за общуване с представители на други 

култури. 

Извършен е обзор на определени национално-психологически 

особености на чуждестранните студенти в процеса на педагогическото 

общуване. Студентите чужденци, обучаващи се в България, в по-

голямата си част спадат към полихромните култури и не умеят точно да 

планират учебното време. На тях им е трудно да не закъсняват за 

занятията, особено през първите месеци на обучението, защото в 

техните страни такова поведение не се смята за осъдително. При това те 

не могат да се съсредоточат по време на занятието, опитвайки се да 

правят няколко неща едновременно. На тях също им е трудно да 

възприемат адекватно ограниченията във времето за изпълнение на 

дадените задачи или тестове, тъй като в техните култури е важна самата 

дейност, а не нейните времеви рамки.  

Според Кан-Калик стилът на педагогическо общуване с 

чуждестранните студенти трябва да се диференцира в зависимост от 

особеностите на конкретната ситуация. Известно е, че образователните 

традиции в Китай, Виетнам, Япония и други държави са свързани с 

образа на авторитарния преподавател, поради което студентите от тези 

страни трудно привикват към дружелюбния, демократичен стил на 

общуване с българските преподаватели. Африканските студенти са 

свикнали в родината си с „по-твърд” стил на общуване с преподавателя. 

Общоприетият в България стил на общуване в аудиторията те могат да 

възприемат като несериозен. Съгласно модела за общуване на В. А. 

Кан-Калик е желателно общуването да бъде на основата на диалог или 

на базата на съвместна дейност. 

Във втора точка на II-ра глава са анализирани лингвистичните 

параметри в механизмите на речевата комуникация, а в трета са 

обсъдени понятията билингвизъм и диглосия. Възприета е 
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диференциация между диглосията и билингвизма, която може да бъде 

илюстрирана чрез определенията на руския учен А. Швайцер. Според 

него диглосията е „…взаимодействие на две съвместно съществуващи 

разновидности на един език”, а билингвизмът е „…взаимодействието на 

два съвместно съществуващи езика”. С тези дефиниции двете понятия 

ясно се разграничават. За изследването е важно да се обърне внимание 

и на билингвизма в обучението по български език като чужд за 

медицински специалности. Съгласно мнението на Бояджиев 

билингвизмът се възприема като сложно, многоаспектно явление. 

Проследена е идеята на Пачев, че като академичен (индивидуален, 

инструментален) билингвизъм се определя този тип билингвизъм, 

който е резултат от усвояването на втория език чрез прилагането на 

дидактически обоснована система за постепенно натрупване на езикови 

знания и умения, най-общо казано, в учебни условия. Като работен 

термин към дефиницията за академичен изкуствен билингвизъм А. 

Добрева добавя „адаптивен билингвизъм”, тъй като усвояването на 

втория език (тук се има предвид от чуждестранните студенти) е 

наложително с оглед академичната адаптация и успешната им 

реализация в специализираното обучение.  

Във връзка с разглежданата тема за академичната адаптация на 

чуждестранните студенти чрез преподаването на български интерес 

представлява проблемът за първия и втория език (четвърта точка на 

втора глава). В съвременната социолингвистика се използват термините 

първи и втори език (по хронологичен ред на научаване) или първичен 

и вторичен (по степен на значимост за комуникацията). 

Р. Бел предлага сходна класификация. Той изтъква, че езиците 

могат да бъдат разделени по два признака: 1) диахронен – първи и 

втори език; 2) синхронен – първичен (основен) и вторичен 

(спомагателен). Тук първият език невинаги е първичен, т.е. основен.  

Разгледани са също идеите по въпросната проблематика на 

Saville-Troike – Barto, Clarke, VanPatten – Williams, Cook – Singleton, 

Punchihetti, Bitchener, Slabakova, Шопов, Илиева-Балтова, Richards, 

Бояджиева-Миленова.  
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Следва представянето на теории, модели и хипотези относно 

усвояването на втория език (УВЕ) в пета и концептът „български 

език” като втори език в шеста точка на II-ра глава. Тук е изразено 

съгласие с идеите на К. Димчев – отношенията между концептите 

български език (БЕ) като първи език, български език (БЕ) като втори 

език и български език (БЕ) като чужд език все още не са достатъчно 

изяснени в българския научен дискурс. Причина те да бъдат 

анализирани са научните, социокултурните, образователните и други 

потребности на обществото. Принципно първият език е официалният 

език на страната; той е представител на стандартната форма на БЕ.  

Сменя се и отношението към рязкото противопоставяне на 

родноезиковото и чуждоезиковото обучение. В ,,Обща европейска 

езикова рамка. Учене, преподаване, оценяване“ (Рамка, 2006) са 

описани концепции, които обясняват владеенето на първи, втори и др. 

езици като комуникативна съвкупност, в която първият език бележи 

най-висока степен във владеене. Първият език е първи по време на 

усвояване, но не е задължително да е с най-висока степен на владеене. 

В концепта първи език се проявява онтогенетичният подход към 

индивидуалното развитие на личността. Първият език играе 

изключителна роля при създаване на стратегия за формиране на 

езиковата личност. Етносоциолингвистичната идентичност на 

личността се формира предимно, а понякога и изцяло чрез 

овладяването на първия език. Концептът втори език е сравнително 

нов за българския научен дискурс. Както вече е посочено Р. Бел приема 

за втори всеки език, който се усвоява след първия.  

Седма точка на втора глава е озаглавена „Мотивация за 

изучаване на български език като чужд в условията на глобализация”. 

Причините за изучаване на чужд език са обусловени от социалната 

активност на личността и от задоволяването на сегашните или 

бъдещите потребности от езикова комуникация чрез чуждия език. Тези 

потребности биха могли да бъдат осъзнати на четири комуникационни 

равнища, които са взаимно свързани помежду си: слушане с разбиране, 

четене с разбиране, писане и говорене (някои от тях са обвързани с 

грамотността). Според Кънчева мотивите на чуждестранните студенти 
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за учене на български език в един български университет се определят 

от конкретната роля на дадения език в процеса на обучението и от 

перспективите за използване на езика за бъдещата им професионална 

реализация. В рамките на висшата школа българският език по традиция 

се използва за обучението на чуждестранните студенти. В 

университетското чуждоезиково обучение е оформено и добре развито 

направлението „Специализирано обучение по български език”, което 

цели да подготви чуждестранните студенти за използване на 

българския като работен език в следването и съответната професия. 

Заедно с това през последните години в доста български университети 

се стабилизира обучение в отделни дисциплини или в цели 

специалности на английски език и все повече чуждестранни студенти 

се насочват към него. В това обучение работният език на следването е 

английският, а българският език е с допълнителни функции за 

съответното следване.  

Подходът за мотивация в обучението по български език като чужд 

с оглед постигането на далечни професионални цели в рамките на 

живота може и трябва да придобие характер на единна образователна 

стратегия в българското висше образование.  

В последната осма точка от втората глава е подчертана връзката 

между българската езикова среда и българският език на 

чуждестранните студенти. За чуждестранните студенти българският 

език има две главни функции: първо – той е средство за постигане на 

образователната им и професионална реализация, и второ – той става 

средство за осъществяване на различен тип социални контакти по време 

на няколкогодишния им престой в България.  

Наблюденията показват, че за да задоволят потребността си от 

разнообразни социални контакти, чуждестранните студенти използват 

комуникативни ситуации в сферата на всекидневното, 

извънпрофесионално, неакадемично общуване  и по този начин те имат 

среща с българската езикова действителност в наши дни – „живата 

реч“. 

В университета чуждестранните студенти придобиват умения да 

организират речта си с официални езикови изрази и конструкции, 
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защото урочната речева ситуация си има своя рамка, която се 

характеризира с литературна книжовна традиция и норма, притежаваща 

изискана книжовна лексика при абсолютно спазване на кодификацията. 

Изводите от извършения теоретичен обзор са:  

 Чрез изучаването на български език като чужд е възможно да 

се решат редица проблеми, които могат да повишат не само нивото на 

обучение по специалността, но и да разширят лингвокултурните 

хоризонти на младите хора, да развият у тях усет към естетическо 

възприемане на света, да формират положително отношение към 

страната на обучение, да стимулират познавателната им активност и да 

повишат мотивацията им за по-нататъшно обучение и професионално 

развитие. 

 В процеса на преподаване на чуждестранни студенти е 

целесъобразно да се вземат предвид силните страни на национално-

психологическите особености на етническата група, както и нейните 

езикови и културни традиции. Това ще улесни периода на адаптация, 

ще даде възможност да се овладеят необходимите умения, ще направи 

занятията по-ефективни и интересни.  

 

ТРЕТА ГЛАВА е назована АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ИЗСЛЕДВАНЕТО и представя проведеното емпирично изследване. В 

главата се описват основните резултати и техният статистически анализ 

в обхвата на шест основни точки. 

В първа точка е очертана методологията на изследването. 

Втора точка представя резултатите от анкетното проучване. В 

него са включени 117 студенти от І до V курс (включително), редовна 

форма на обучение, специалност Медицина, англоезично обучение в 

Тракийски университет, Медицински факултет – Стара Загора. 

Направена е описателна характеристика на извадката по пет показателя 

– пол, националност, възраст, семейно положение и курс. 

По пол разделението на изследваните лица е: 60 жени и 57 мъже, 

сред които присъстват представители на 13 държави. 
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Диаграма 1. Разпределение на чуждестранните студенти по пол (%). 

 

Разпределението по националности е следното: 77 души – 

англичани, 10 души – германци, 6 души – индийци, 5 души – гърци, 5 

души – ирландци и 14 представители на други националности (по-

конкретно: норвежци (3), финландци (3), шведи (2), шотландци (2), 

турци (1), мароканци (1), холандци (1), швейцарци (1) (Вж. Диаграма 2). 

Държавите, от които идват студентите са предимно европейски (с 

изключение на Турция, Мароко и Индия). 

 

 
Диаграма 2. Чуждестранни студенти медици в ТрУ, МФ (англоезично 

обучение): националност (%) 

 

По-голямата част от анкетираните не са женени/омъжени: 99 

души (84,6%), 14 студенти (12%) са женени/омъжени и най-малко на 

брой – 3,4% (4 души) от изследваните лица са разведени (Вж. Диаграма 

3). 
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Диаграма 3. Чуждестранни студенти медици в ТрУ, МФ (англоезично 

обучение): семейно положение (%) 

 

Разпределението на наблюденията по признака „курс” е 

относително равномерно. На Диаграма № 4 е посочен курсът на 

обучение на респондентите. Най-много студенти има в първи и втори 

курс, което е разбираемо, тъй като това е началото на обучението по 

Медицина и все още няма голям брой отпаднали или отказали се 

студенти.  

 

Диаграма 4. Чуждестранни студенти медици в ТрУ, МФ (англоезично 

обучение): курс на обучение (%) 

 

В резултат на проведения анализ на данните от анкетното 

проучване, осъществено сред 117-те студенти от ТрУ могат да бъдат 

направени изводи за академичната адаптация на чуждестранните 

студенти медици в следните направления: 

 причини за избор на обучение в даден град/университет –  

най-важните причини за избора на място за учене са тези, свързани с 
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ниската такса за обучение и несложните условия за приемане (47,9%), 

но тук е добавено и удобството за живот в Стара Загора (41%). Също 

така е важен такъв параметър като високото качество на образованието 

в Тракийски университет (36,8%). Повече от една трета от студентите 

посочват като основна причина препоръките на роднини, приятели, 

познати и на чуждестранни студенти, учещи в този университет 

(30,8%), след това се нарежда факторът географска близост (27,4%) и 

добрите условия за учене и живеене (25,6%). Само 7,7% (9 души) от 

респондентите отбелязват като важна причина рекламата на 

университета. Таблично данните изглеждат по следния начин: 

Таблица 1 

Причините за избор на обучение в даден град/университет (%) 

Причина % 

Привлече ме високото качество на образованието в 

Тракийски университет 

36,8% 

Удобството за живот в Стара Загора 41% 

Географската близост 27,4% 

Близостта на културата, традициите, езика 11,11% 

Препоръките на роднини, приятели, познати, учещи в 

този университет чуждестранни студенти 

30,8% 

В Стара Загора живеят роднини, приятели, познати 12,8% 

Изборът беше случаен 24,8% 

Ниската такса за обучение и несложните условия за 

приемане 

47,9% 

Желанието да остана в Стара Загора след получаването 

на висшето си образование 

10,3% 

Добри възможности за реализация след завършване на 

университета 

23,9% 

Добрите условия за учене и живеене (наличието на 

общежитие) 

25,6% 

Добро отношение към чуждестранни студенти 18,8% 

Убеди ме рекламата на университета 7,7% 

Друго 6,8% 
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 ниво на владеене на български език – мнозина респонденти 

реалистично преценяват нивото на езиковите си умения, очевидно 

отчитайки сериозни дефицити 35,9% определят своето ниво на 

владеене на български език като незадоволително, а само 35% – като 

задоволително. От отговорите, представени в таблицата се оформя 

заключението, че крайното постигнато ниво на български език е 

сравнително ниско. Графично данните изглеждат така: 

 

 
Диаграма 5. Чуждестранни студенти медици в ТрУ, МФ (англоезично 

обучение): ниво на владеене на езика (%) 

 

 трудности в процеса на обучение – да общуват със 

служителите от администрацията в университета се явява трудност за 

56,4% от респондентите. За друга голяма част от студентите (50,4%) да 

учат при недобро владеене на български език е пречка по време на 

процеса на обучение. Общуването с преподавателите също се явява 

като обучителна трудност за 22 души (18,8%), а от свободните отговори 

са получени следните сведения – трима от респондентите са посочили, 

че се затрудняват да комуникират с пациенти по време на практиката в 

болницата, другата част отбелязват, че в обучението присъства твърде 

много теория и малко практика, а трети намират за трудност 

разбирането на преподавателя по време на лекции и упражнения. 

 адаптивност на чуждестранните студенти в съответствие с 

курса на обучение – почти половината от респондентите 49,6% (58 

души) са успели да се адаптират сравнително бързо и този процес им 
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отнема по-малко от шест месеца, 26,5% или 31 души се нуждаят от 6 

месеца до една година, повече от една година е отговор, който са дали 

6% (7 души) и същевременно 15,4% (18 души) все още свикват с новите 

условия. 

 трудности при комуникация на български език – отново на 

преден план излиза отговорът за трудността, която възниква при 

комуникация със служители от администрацията (учебен отдел, 

библиотека), които не владеят английски език и такъв отговор са дали 

54,7% от респондентите. За 45,3% е проблемна комуникацията, когато 

общуват със студенти, които знаят само български език и на трето 

място (36,8%) е отговорът „когато общувам с пациенти по време на 

практика” – това отново е показател за недобро владеене на български 

език от страна на студентите и отразява неблагополучна ситуация от 

гледна точка на протичане на академичната адаптация, тъй като именно 

общуването с пациенти е част от практиката в болницата и по този 

начин студентите придобиват опит в лекарската професия и не само – 

така се социализират и адаптират към българската среда. 

Респондентите, които са използвали опцията за свободен отговор са 

посочили следните трудности при комуникацията на български език, 

възникващи: „при пазаруване в магазините”, „когато пътувам или 

разговарям по телефона”. 

Може да се обобщи, че наличието на “езикова бариера” 

съществува, въпреки че обучението на тези студенти е изцяло на 

английски език, тоест те са в програмата за англоезично обучение на 

Медицински факултет, но незнанието на езика продължава да е пречка 

поради факта, че според доста от студентите е необходимо 

преподавателите да имат по-добро ниво на владеенето на английски 

език, за да могат да се разбират с тях по време на лекции и упражнения. 

Другото решение на проблема с езиковата бариера е свързано с 

увеличаване часовете по български език (вероятно към момента те са 

недостатъчни); също така е нужно да се въведе система за адаптиране 

на чуждестранните студенти към българската социокултурна среда чрез 

срещите им с българските студенти – това би било интересно и за двете 
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страни, а също и доста обогатяващо от гледна точка на културния 

обмен. 

В трета точка от главата са анализирани резултатите от теста за 

адаптиране на личността към нова социокултурна среда (модифициран 

тест на Л. В. Янковски), а в четвърта – резултатите от тест-самооценка 

за определяне нивото на междукултурната комуникативна 

компетентност „Междукултурни знания и умения“ (модифициран тест 

на А. Е. Афанасьева). Тестът на Л. Янковски дава възможност въз 

основа на шест скали: адаптивност, конформност, интерактивност, 

депресия, носталгия и отчуждение да се оцени нивото и вида на 

адаптацията на чуждестранните студенти медици към новата 

социокултурна среда. На тази база изводите са следните: 

 89% от респондентите имат средно ниво на адаптация, 6,3% – 

високо, а 4,7% притежават ниско ниво.  

 Като цяло при преобладаващата част от анкетираните студенти 

процесът на приспособяване към особеностите на новия социокултурен 

код и инкорпорирането в тялото на културата-реципиент протича 

относително успешно. Това се проявява чрез демонстрираното от тях 

позитивно отношение към другите и тяхното приемане, а също така се 

изразява в лично удовлетворение; чувство за социална и физическа 

сигурност; чувство за принадлежност към дадено общество и 

съпричастност към него. За респондентите е характерно: желанието за 

самореализация; висока степен на активност; увереност в отношенията 

с другите; планиране на бъдещето въз основа на собствените 

способности и минали преживявания.  

 Почти 5% от респондентите показват ниско ниво на адаптация 

и трудно се адаптират към условията на новата социокултурна среда. 

Показатели за ниска социална адаптация са желанието на индивида да 

се премести в друга социална среда (преход към друга образователна 

институция, слаба академична ефективност, „отпадане” и др.), различни 

форми на девиантно поведение 

 Социокултурната адаптация на чуждестранните студенти към 

особеностите на академичния живот и българското ежедневие има 

приложен и в известен смисъл императивен характер. Това е 
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необходима предпоставка за включването им в учебния процес и не е 

съпроводено с вътрешно духовно единство с българската култура.  

Обобщените изводи от тест „Междукултурни знания и умения“ 

(модифициран тест на А. Е. Афанасьева) са: 

 МКК е компетентност с конкретен и специфичен характер. 

Това е способността на студентите да извършват междукултурно 

общуване, въз основа на определени знания и умения чрез акцентиране 

върху значението на случващото се, за да се постигне положителен 

резултат за двете страни. И притежаването на тази компетентност от 

чуждестраните студенти медици е от изключително значение както 

вследствие на нарастващата интернализация на висшата школа, така с 

оглед на успешно реализиране в избраната лекарска професия.  

В избрания за емпиричното изследване инструментариум са 

включени и два авторски теста: тест и ретест „Степен на усвояемост 

на типични за български език изрази от битовата лексика” и тест 

„Степен на усвояемост на типични за български език изрази от 

студентската практика в болницата”. Те послужиха като 

допълнителен конструкт за проверка достоверността на получените 

данни от анкетата и тестовете на Л. В. Янковски и А. Е. Афанасьева.  

Резултатите от теста (Виж Приложение № 5), който се проведе 

като част от изследването, се обобщават в следното: 

От общо 70 изречения на 46 отговорът е положителен, тоест 

студентите са разбрали 66% от всички изрази, което показва, че те знаят 

повече от половината (Диаграма 6). 

 
Диаграма 6. Резултатите от ретест „Степен на усвояемост на типични 

за български език изрази от битовата лексика” 

0%

50%

100%

да не

66%
34

%

Разбирате ли изразите?
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Изводите, които се налагат са: 

- преодоляването на трудностите в процеса на изучаване на 

български език е възможно чрез работа в няколко направления:  

1) На ниво организация на педагогическия процес: 

- организиране на междукултурното взаимодействие между 

членовете на образователната група (предпочита се формирането на 

международна група) както по време на упражненията, така и при 

извънаудиторни дейности, като се вземат предвид индивидуалните и 

национално-психологическите характеристики на чуждестранните 

студенти и видовете образователно-познавателна дейност, използване 

на езиковата среда за дидактични цели и като средство за 

хипермотивация. 

2) На ниво образователно съдържание: 

- включване на културен компонент в учебния план, 

отразяващ основното ядро на когнитивната основа на българското 

езиково и културно общество, избран в съответствие с етапа, нивото на 

обучение и бъдещата специалност на чуждестранния студент – това ще 

допринесе за ускоряване на академичната адаптация; 

- използване на езиковата среда. 

 

Тест „Степен на усвояемост на типични за български език изрази 

от студентската практика в болницата, който се проведе със студентите, 

съдържа 20 изречения (с включена в тях малка част от изучената 

медицинска терминология). 15 от изреченията са въпросителни, а 5 – 

съобщителни. Всички изрази, поместени в теста, са част от 

задължителните въпроси, които лекарят задава на пациента, когато 

снема анамнеза. 40% от изразите, дадени в теста, не са възприети от 

респондентите, а другите 60% са получили положителен отговор, т.е. са 

разбрани. Отговорите на 8 от изразите са отрицателни (40% от всички 

изрази) – студентите не ги разбират (Диаграма 7). 
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Диаграма 7. Резултатите от тест „Степен на усвояемост на типични за 

български език изрази от студентската практика в болницата” 

 

Фактическата трудност за чуждестранните студенти на този етап 

се явява общонаучната лексика, която е твърде характерна за 

академичните учебни текстове. Много пъти студентите се сблъскват с 

трудни и дълги за четене и произнасяне думи, чужди и сложни думи, 

думи с особено значение и специфични синтактични функции. 

Поради тази причина е целесъобразно например да се включи 

изучаването на български език в учебния план – като редовна или 

избираема дисциплина и в трети курс от обучението по Медицина. 

Това допълнително добавяне на езика в програмата на студентите от 

трети курс ще има за цел да се наблегне изцяло на медицинската 

терминология, така необходима за комуникацията им с пациентите. 

Поради натоварения учебен план тази дисциплина би могло да заеме 

само 30 часа – първи и втори семестър, по 1 час български език всяка 

седмица. По такъв начин студентите ще могат да се обръщат към 

преподавателя по български език и да обсъждат с него текущи въпроси, 

възникнали по време на практиката им по клиничните дисциплини в 

трети курс (Пропедевтика на вътрешните болести, Обща и оперативна 

хирургия, Рентгенология и радиология). 
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На базата на извършения анализ се изведе примерен вариант 

за преподаване по български език. 

Част от изследването е да се установи доколко българският език 

спомага и допринася за академичната адаптация на чуждестранните 

студенти медици. За тази цел се изготви таблица, в която по 

определения критерий се разпределиха темите за нови знания и 

упражнения (включващи четирите основни дейности: четене, писане, 

говорене, слушане) по брой часове и накрая се изчисли колко е общият 

брой часове на учебното съдържание по дадения критерий. Това са 

урочните единици, които студентите усвояват в първи и втори курс по 

време на обучението си по български език (общо 360 учебни часа) (Виж 

„Учебно съдържание, разпределено по теми за нови знания и 

упражнения по български език”). 

 

Учебно съдържание, разпределено по теми за нови знания и 

упражнения по български език 

 

Когнитивно-

екзистенциа-

лен 

критерий на 

САК –

готовност за 

усвояване на 

български 

език 

Брой часове 

О
б

щ
 б

р
о

й
 ч

а
со

в
е 

о
т
 

у
ч

еб
н

о
т
о

 с
ъ

д
ъ

р
ж

а
н

и
е
 

Нови знания 

Упражнения 

(четене, писане, говорене, 

слушане) 

 1. Фонетика – 3ч. Фонетика – 3ч. Общо 

по този 

крите-

рий: 

360 

часа 

2. Запознаване – 6ч. Запознаване – 6ч. 

3. Представяне – 6ч. Представяне – 6ч. 

4.Семейство и роднини – 

9ч. 

Семейство и роднини – 

9ч. 

5. Апартамент – 9ч. Апартамент – 9ч. 

6. Описание на хора – 6ч. Описание на хора – 6ч. 

7. В офиса – 6ч. В офиса – 6ч. 

8. Ориентиране в града – 

6ч. 

Ориентиране в града – 6ч. 

9. Време – 9ч. Време – 9ч. 
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10. Свободно време и хоби 

– 9ч. 

Свободно време и хоби – 

9ч. 

11. Образованието в 

България – 2ч. 

Преговор „Как прекарах 

лятото?” – 6ч. 

12. България – 

туристическа страна – 2ч. 

 

13. Спортът в България – 

2ч. 

Упражнения – 2ч. 

14. Как да намеря театъра? 

Повелително наклонение – 

3ч. 

Упражнения – 3ч. 

15. Случка в парка. 

Минало свършено време – 

3ч. 

Упражнения – 3ч. 

16. Инцидент. Минало 

неопределено време – 3ч. 

Упражнения – 3ч. 

17. Решението е взето. 

Страдателен залог – 3ч. 

Упражнения – 4ч. 

18. Пчелният мед. План на 

текст – 2ч. 

Упражнения – 3ч. 

19. Части на човешкото 

тяло. Медицински 

специалности, кабинети и 

специалисти. 

Здравеопазването в 

България – 5ч. 

Упражнения – 3ч. 

20. Телесни кухини. 

Вътрешни органи. 

Структури за състав, 

строеж и разположение – 

3ч. 

Упражнения – 3ч. 

21. Сърце. Сетивни органи 

– 3ч. 

Упражнения – 3ч. 

22. Посещение при лекаря. 

Безлични конструкции с 

винителни и дателни 

форми на личните 

местоимения – 3ч 

Упражнения – 3ч. 

23. На преглед. 

Словообразуване (на 

Упражнения – 3ч. 
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глаголи от прилагателни и 

на отглаголни 

съществителни имена) – 

3ч. 

24. Общонаучна лексика – 

1ч. 

Синоними,антоними,тран

сфор-мация – 1ч. 

25. Коледни и 

Новогодишни празници в 

България – 2ч. 

Упражнения – 3ч. 

26. Респираторни 

заболявания. Структури за 

причинно-следствени 

връзки, определение, 

класификация. Описание 

на клинична картина – 8ч. 

Упражнения – 4ч. 

27. Някои празници в 

България – 3ч. 

Упражнения – 3ч. 

28. Травми. Образуване на 

причастия. Сложни думи. 

Структури за изразяване 

на едновременност и за 

описание на лечение – 8ч. 

Упражнения – 4ч. 

29. Остри и хронични 

заболявания. Неизменяеми 

части на речта (предлози и 

наречия). Терминологични 

словосъчетания – 7ч. 

Упражнения – 5ч. 

30. Снемане на анамнеза. 

Правила за изготвяне на 

презентация – 6ч. 

Упражнения – 6ч. 

 Преговор, тестове, 

оформяне на 

успеха – 90ч. 

 

Съобразно целите на изследването се разработи  учебно 

съдържание с темите по български език, които допринасят за 

академичната адаптация на учащите се. От общо 30 теми за нови знания 

има 17, които работят в полза на академичната адаптация на 

чуждестранните студенти медици към български университет. В 
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процентно съотношение 56% от темите спомагат за адаптацията на 

респондентите, а 44% от материала по български език не е от пряко 

значение за включването на студентите в новата социално-

академична среда. Съответното учебно съдържание е представено в 

табличен вид с разпределение по заглавия и брой часове за нови знания 

и упражнения (Виж „Използвани в педагогическата практика теми 

по български език, подпомагащи академичната адаптация на 

чуждестранните студенти медици”). 

 

Използвани в педагогическата практика теми по български 

език, подпомагащи академичната адаптация на чуждестранните 

студенти медици 

№ ТЕМА 

Н
о
в

и
 

зн
а
н

и
я

 

Упр. Коментар 

1 Запознаване 6 ч. 6 ч. Дейност на преподавателя: 

запознава студентите с информация 

относно поздрави, как да кажат 

своето име, как се казва благодаря, 

моля, не, да. 

Дейност на студента: усвоява 

новата лексика и граматика, чете и 

възпроизвежда кратки диалози по 

темата, научава се да определя род 

и число на същ. име. 

Роля на езика посредник: улеснява 

процеса на обучение и спестява 

време при усвояване на новата 

лексика и граматика. 

2 Представяне 6 ч. 6 ч. Дейност на преподавателя: 

запознава студентите с информация 

относно темата как да представят 

себе си или друг човек. 

Дейност на студента: усвоява 



43 

новата лексика и граматика, чете и 

възпроизвежда кратки диалози по 

темата, научава се да представя 

себе си и хората.  

Роля на езика посредник: улеснява 

процеса на обучение и спестява 

време при усвояване на новата 

лексика и граматика. 

3 Семейство и 

роднини 

9 ч. 9 ч. Дейност на преподавателя: научава 

студентите как да представят 

своето семейство, да говорят за 

възрастта си, откъде са, семейно 

положение и националност, какъв 

език говорят. 

Дейност на студента: усвоява 

новата лексика и граматика, чете и 

възпроизвежда кратки диалози по 

темата. 

Роля на езика посредник: улеснява 

процеса на обучение и спестява 

време при усвояване на новата 

лексика и граматика. 

4 Апартамент 9 ч. 9 ч. Дейност на преподавателя: научава 

студентите как да говорят за своя 

дом и да го описват. 

Дейност на студента: усвоява 

новата лексика и граматика, чете и 

възпроизвежда кратки диалози по 

темата, описва своя дом (квартира, 

общежитие). 

Роля на езика посредник: улеснява 

процеса на обучение и спестява 

време при усвояване на новата 

лексика и граматика. 
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5 Описание на 

хора 

6 ч. 6 ч. Дейност на преподавателя: научава 

студентите как да описват хора, да 

говорят за своята професия, да 

говорят за сегашния момент. 

Дейност на студента: усвоява 

новата лексика и граматика, чете и 

възпроизвежда кратки диалози по 

темата. 

Роля на езика посредник: улеснява 

процеса на обучение и спестява 

време при усвояване на новата 

лексика и граматика. 

6 В офиса 6 ч. 6 ч. Дейност на преподавателя: научава 

студента как да изразява желание, 

да прави предложение, да използва 

учтива форма, да говори за 

необходимост. 

Дейност на студента: усвоява 

новата лексика и граматика, чете и 

възпроизвежда кратки диалози по 

темата. 

Роля на езика посредник: улеснява 

процеса на обучение и спестява 

време при усвояване на новата 

лексика и граматика. 

7 Ориентиране в 

града 

6 ч. 6 ч. Дейност на преподавателя: научава 

студента как да попита за пътя, да 

указва посоката и да дава 

инструкции. 

Дейност на студента: усвоява 

новата лексика и граматика, чете и 

възпроизвежда кратки диалози по 

темата. 

Роля на езика посредник: улеснява 
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процеса на обучение и спестява 

време при усвояване на новата 

лексика и граматика. 

8 Време 9 ч. 9 ч. Дейност на преподавателя: научава 

студента на дните от седмицата и 

месеците, да казва датата, да казва 

времето, да се ориентира в 

публичния транспорт, да говори за 

сезоните и прогнозата за времето. 

Дейност на студента: усвоява 

новата лексика и граматика, чете и 

възпроизвежда кратки диалози по 

темата. 

Роля на езика посредник: улеснява 

процеса на обучение и спестява 

време при усвояване на новата 

лексика и граматика. 

9 Свободно време 

и хоби 

9 ч. 9 ч. Дейност на преподавателя: научава 

студента да говори за своето 

свободно време, да споделя какво 

харесва или не харесва, да разказва 

за своя дневен режим, за своето 

хоби. 

Дейност на студента: усвоява 

новата лексика и граматика, чете и 

възпроизвежда кратки диалози по 

темата. 

Роля на езика посредник: улеснява 

процеса на обучение и спестява 

време при усвояване на новата 

лексика и граматика. 

10 Образованието в 

България 

2 ч. - Дейност на преподавателя: научава 

студента да говори за бъдещи 

планове; дава информация за 
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спецификите на българското 

образование. 

Дейност на студента: усвоява 

новата лексика, чете и 

възпроизвежда информация по 

темата. 

Роля на езика посредник: улеснява 

процеса на обучение и спестява 

време при усвояване на новата 

лексика и граматика. 

11 България – 

туристическа 

страна 

2 ч. - Дейност на преподавателя: 

информира студента по темата 

«Защо България е туристическа 

страна», за нейните исторически и 

културни забележителности. 

Дейност на студента: усвоява 

новата лексика, чете и 

възпроизвежда текстове по темата. 

Роля на езика посредник: улеснява 

процеса и спестява време при 

усвояване на новата лексика. 

12 Спортът в 

България 

2 ч. - Дейност на преподавателя: 

информира студента за различните 

видове спорт у нас.. 

Дейност на студента: усвоява 

новата лексика, чете и 

възпроизвежда информация по 

темата. 

Роля на езика посредник: улеснява 

процеса на обучение и спестява 

време при усвояване на новата 

лексика и граматика. 

13 Как да намеря 

театъра? 

3 ч. 3 ч. Дейност на преподавателя: дава 

информация за българското 
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театрално изкуство, къде в града 

може да се посети представление 

(театър, опера и др.). 

Дейност на студента: усвоява 

новата лексика, чете и 

възпроизвежда информация по 

темата. 

Роля на езика посредник: улеснява 

процеса на обучение и спестява 

време при усвояване на новата 

лексика и граматика. 

14 Пчелният мед 2 ч. 4 ч. Дейност на преподавателя: 

запознава студента с българския 

пчелен мед и подробностите около 

неговото положително влияние 

върху човешкия организъм. 

Дейност на студента: усвоява 

новата лексика, чете и 

възпроизвежда информация по 

темата. 

Роля на езика посредник: улеснява 

процеса на обучение и спестява 

време при усвояване на новата и 

граматика. 

15 Здравеопазването 

в България 

5 ч. - Дейност на преподавателя: 

запознава студента с особеностите 

на българската здравна система. 

Дейност на студента: усвоява 

новата лексика, чете и 

възпроизвежда информация по 

темата. 

Роля на езика посредник: улеснява 

процеса на обучение и спестява 

време при усвояване на новата 
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лексика и граматика. 

16 Инцидент 3 ч. 3 ч. Дейност на преподавателя: научава 

студента как да реагира в случай на 

инцидент по време на престоя му в 

България, как да отиде до Спешна 

помощ, болница, ДКЦ. 

Дейност на студента: усвоява 

новата лексика, чете и 

възпроизвежда информация по 

темата. 

Роля на езика посредник: улеснява 

процеса на обучение и спестява 

време при усвояване на новата 

лексика и граматика. 

17 Коледни и 

Новогодишни 

празници в 

България 

2 ч. 2 ч. Дейност на преподавателя: 

запознава студента с обичаите и 

традициите, свързани с българските 

Коледни и Новогодишни празници. 

Дейност на студента: да разказва за 

българските празници по време на 

Коледа и Нова година. 

Роля на езика посредник: улеснява 

процеса на обучение и спестява 

време при усвояване на лексиката. 

ОБЩО: 165 часа 

 

Темите по български език, които са насочени към улесняване 

процеса на академичната адаптация на студентите, са в рамките на 

165 часа. Като резултат може да се обобщи, че 1/2 (или 56%) от 

учебните единици на практика помагат на студентите да се 

социализират в българската университетска среда, което не е малко 

като брой часове, но не може да се заключи, че е достатъчно, особено 

ако една от основните цели на занятията по български език е да 

подпомогне респондентите в тяхната академична и социална адаптация.  



49 

Този извод довежда до идеята, че е полезно да се увеличи броят на 

упражненията от този тип, за да се улесни целият учебен процес, както 

и самото приобщаване на студентите към академичния живот във 

висшето учебно заведение. 

Анализ на данните по  критериите на изследването 

За по-добра прегледност и с оглед доказване на хипотезата, 

анализът е извършен по въведените в концептуалната част критерии и 

показатели. 

Показателите по втория критерий (когнитивно-екзистенциален 

критерий на САК – готовност за усвояване на български език чрез): 

2.1. Придобиване на комуникативна компетентност при 

всекидневното общуване и в социокултурната сфера;  

2.2. Придобиване на комуникативна компетентност в учебно-

професионалната сфера; 

2.3. Изучаване на научния стил на речта в съответствие с профила 

на бъдещата специалност – хуманна медицина; 

2.4. Усвояване на социалните норми на българското общество – 

общуване, поведение, междуличностно и междугрупово 

взаимодействие; 

2.5. Готовност за получаване на нова достоверна информация за 

спецификата на медицинската практика в различна културна среда; 

2.6. Готовност за комуникация по време на практика в болница. 

са измерени със следната методика: Анкета „Академичната 

адаптация на чуждестранни студенти медици” (Виж Приложение № 1); Тест 

1 „Степен на усвояемост на типични за българския език изрази от битовата 

лексика” (Виж Приложение № 5); Тест 2 „Степен на усвояемост на типични 

за българския език изрази, необходими за студентска практика в болница”  

(Виж Приложение № 6); Тест 3 „Адаптация на личността към новата 

социокултурна среда” (тест на Л. В. Янковски) (Виж Приложение № 2). 
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Данните дават възможност за класификация, както следва: 

 

  
Диаграма 8. Анализ на данните по втори критерий 

 

На Диаграма 8 се вижда прогресът при респондентите по 

определените показатели в началото и в края на обучението по 

български език. Първият показател по този критерий – придобиване на 

комуникативна компетентност в сферата на всекидневното общуване и 

социокултурната сфера показва, че в началото готовността е била 70%, 

а в края – 93%, което се отчита като напредък. По втория показател – 

придобиване на комуникативна компетентност в учебно-

професионалната сфера, също има прогрес: съответно 46% и 86%. 

Третият признак е изучаване на научния стил на речта в съответствие с 

профила на бъдещата специалност – хуманна медицина. И при него 

готовност проявяват 11% от респондентите (в началото) и 95% - в края 

на подготовката. По четвърти, пети и шести показател в началото, 

разбира се, студентите нямат необходимата готовност за усвояване на 

социалните норми на българското общество, както и за комуникация по 

време на практиката в болница,  но след 2 години обучение по БЕ се 

забелязва развитието на тези умения, които в проценти са съответно: 

70%, 51% и 55% (Диаграма 8). 

Процесите на адаптация засягат всички нива и сфери на живот 

(психосоциални, психофизиологични, културни) на чуждестранните 

студенти, обучаващи се в български университети. Разбира се, 

ефективността на учебния процес ще бъде тясно свързана с нивото на 
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адаптация на чуждестранните студенти, което зависи както от 

готовността на чуждестранния студент за усвояване на български език 

и неговата мотивация, така и от комплекса от условия, предоставени от 

университета. 

В резултат от наблюдаваните и установени резултати от 

изследването може да се заключи следното: 

 Работата с чуждестранни студенти във висше учебно 

заведение предполага формирането на разбиране за важността на 

адаптацията, повишаване мотивацията на студентите, развиване на 

независимост, пробуждане на интерес към приемащата страна, нейните 

културни характеристики и предметната област на студентските 

търсения. Провалите и проблемите по време на адаптацията към 

българската културна и езикова среда може да се разглеждат не като 

„патологични” симптоми, а като резултат от липсата на определени 

знания и умения. Следователно трябва да се организира ефективно 

адаптиране към новата култура чрез преподаването на български език 

при едновременно запазване на изходната културна идентичност.  

 Изучаването на български език в условията на лингвистичната 

среда, запознаването с българската култура чрез българския език 

(посредством специално включени теми, свързани с българската 

култура, в учебното съдържание на програмата по български език) 

улеснява лингвокултурната адаптация на чуждестранните студенти 

медици. В резултат от този процес се формира личност, способна 

свободно да функционира и да се развива в различна езикова и 

културна среда. 
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ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Направени са следните обобщени изводи в теоретичен план: 

1. На теоретично ниво е разработен понятиен апарат във връзка с 

формулираните цели и задачи на изследването (извършен е подробен 

анализ на понятията „адаптация“, „социална адаптацията“ и 

„академична адаптация”); а също така са проучени и анализирани 

теоретичните предпоставки за адаптацията на личността на 

чуждестранния студент, основните концепции за социализация и 

адаптация, както и лингводидактичните особености на взаимодействие 

с чуждестранните студенти. Установени и разкрити в съдържателно-

смислово отношение са видовете социализация и социализацията като 

процес на адаптация на личността към академичния живот. 

2. Изследвано е равнището на академичната адаптация на 

студентите медици, изучаващи български език в първи и втори курс; и 

са съпоставени и анализирани получените резултати спрямо критериите 

за академична адаптация. 

3. Проследена е динамиката на академичната адаптация на 

изследваните чуждестранни студенти спрямо знанията и уменията при 

ползване на български език по време на медицинската практика. 

4. Въз основа на извършения анализ на научната литература е 

очертана съвкупност от проблеми, възпрепятстващи процеса на 

социалната и академичната адаптация на чуждестранните студенти 

(липса на социални умения, културна дистанция, социални-битови 

проблеми, нов педагогически стил на работа, психоемоционални 

проблеми, лични качества и др.). Изведени са и факторите, улесняващи 

процесите на адаптация (наличие на подготовка за междукултурно 

взаимодействие, владеене езика на страната, в която се провежда 

обучението, близост на културите, социална подкрепа, установяване на 

контакти с представители на чуждата страна, финансово благополучие, 

мотивация). 

5. Адаптацията е волеви процес, чийто постоянен източник е 

непрекъснатият вътрешен стремеж на приспособяващия се субект към 

развитието, което представлява социално детерминиран феномен. 
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Резултатът от адаптацията за субекта винаги е промяна не само на 

поведенческо, но и на ментално ниво. Не е достатъчно да се прецени 

адаптивността единствено въз основа на различни поведенчески 

характеристики, в това число успех в уреждането на проблеми със 

съществуващ набор от решения или регулярност на действията. 

Необходимо е да се вземе предвид вътрешното състояние на личността, 

нейната субективна оценка на връзката ѝ с околната среда. 

6. Адаптацията на чуждестранните студенти към новите условия 

на учене и живот след постъпване във висше медицинско учебно 

заведение е основен фактор, определящ в повечето случаи 

ефективността на учебния процес като цяло. Академичната адаптация е 

приспособяването на студента към новата педагогическа система. 

Свикването с комплекса от нови фактори, характерни за висшето 

образование, е многостепенен социално-психофизиологичен процес и е 

съпроводен със  значителен стрес.  

Практико-приложни изводи 

1. Във фокуса на изследователската работа част от обекта на 

изследване са вътрешните и външните мотиви на чуждестранните 

студенти, които ги подтикват да дойдат в България (по-специално в 

Тракийски университет, Стара Загора) за получаване на висше 

медицинско образование. В хода на изследването е установено, че най-

силно влияние върху мотивацията оказват ниската такса за обучение и 

приемливите условия за приемане в български университет, 

висококачественото образование в страната, а също препоръките от 

роднини, приятели, познати.  

2. След анализа на адаптационните процеси при чуждестранните 

студенти медици са предложени съответните препоръки. Последните са 

насочени към преодоляване на трудностите, свързани с адаптацията, и 

предполагат изграждане на определени механизми, които могат да се 

разделят на няколко групи: 

 механизми, свързани с работата на преподавателите, 

обучаващи чуждестранните студенти; 

 механизми, ориентирани към спецификата на обучението на 

дадения контингент студенти; 
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 информационни механизми, улесняващи взаимодействието 

между студентите и висшето учебно заведение. 

Осмислени и обобщени са най-важните адаптационни проблеми 

на чуждестранните студенти медици и са предложени редица 

ефективни мерки и подходи за решаването им. 

3. Социокултурната адаптация е разгледана като форма на 

взаимодействие на субекта със структурите на ежедневието (по 

отношение на чуждестранните студенти това задължително включва 

академичния живот). Разкрита е голямата значимост на 

социокултурната адаптация, тъй като промените, настъпващи под 

нейното влияние, имат дългосрочен характер, те трансформират 

обикновения свят на индивида, превръщат се в движеща сила на 

неговото професионално и личностно саморазвитие.  

4. Социокултурната адаптация на чуждестранните студенти към 

особеностите на академичния живот и българското ежедневие има 

приложен и в известен смисъл императивен характер. Това е 

необходима предпоставка за включването им в учебния процес и не е 

съпроводено с вътрешно духовно единство с българската култура. 

Резултатът от социокултурната адаптация е развитието на 

междукултурна компетентност сред голяма част от студентите, 

изучаващи медицина в първи и втори курс, англоезично обучение. 

 

 

В заключение може да се твърди, че в хода на дисертационното 

изследване се потвърди работната хипотеза, че преподаването на БЕ 

чрез език посредник влияе върху академичната адаптация на 

чуждестранните студенти и тя може да се разглежда като 

микросоциален процес, свързан с усвояването на необходимите 

професионални знания и умения в рамките на определен образователен 

и социокултурен контекст. Академичната адаптация е необходимо 

условие за осъществяване на учебно-образователната дейност и може 

да протича успешно при целенасочено конструиране на определени 

организационно-педагогически условия. 
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III. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Дефиниран е и е подбран понятиен апарат, притежаващ уместно 

очертана описателна, обяснителна и прогностична функция, който дава 

възможност по-задълбочено да се разкрият редица важни съдържателни 

компоненти на изследваните параметри, свързани с академичната 

адаптация на чуждестранните студенти медици чрез обучението им по 

български език. 

2. Предложено е разбирането за академичната адаптация на 

чуждестранните студенти като процес, предполагащ овладяването на 

нови социални и професионални роли, свързани с формирането на 

необходимите умения и компетенции, както и съответстващи модели на 

поведение. Този процес е безусловно важен в проектно-професионален 

план, но в по-голяма степен той е насочен към цялостното разгръщане 

на личностния потенциал за самореализацията на индивида. 

3. Представените критерии и показатели, по които се провежда 

емпиричното изследване сами по себе си представляват организирана 

таксономична система за социално-адаптационна компетентност. 

4. Изграден е целесъобразен диагностичен инструментариум, 

реализиран така, че силните и слабите страни на диагностичните 

средства взаимно да се балансират. Диагностичният инструментариум е 

разгърнат на нужното равнище при осъществяване на емпиричната част 

на изследването. Целият методологичен интеграционен комплекс 

обхваща широката измеримост на изследователския проблем. 

Приложим е и се прилага в реални социо- и лингводидактични условия. 

5. Реализирано е изследване с развита емпирична част, което 

определя неговата значителна степен на валидност и детайлност при 

проучване на зададените параметри. 

6. Извършен е педагогически анализ на учебното съдържание по 

български език, чрез което едновременно са постигнати целите на 

преподаването на български език и са спазени изискванията за 

академична адаптация на чуждестранните студенти медици. На базата 

на проведения експеримент и анализ е предложена програма по 

български език, включваща темите и урочното съдържание за първи и 

втори курс Медицина, англоезично обучение. 
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ACADEMIC ADAPTATION OF FOREIGN MEDICAL STUDENTS 

THROUGH TEACHING IN BULGARIAN LANGUAGE 

 

The dissertation called “Academic adaptation of foreign medical 

students through teaching in Bulgarian language” amounts to 273 pages. The 

introduction of the dissertation discusses the relevance of the topic, the 

conceptual and methodological framework of the research and defines its 

methodological components. The content is structured in three chapters. As a 

result of the review and theoretical analysis of literary sources in the first and 

second chapter, summaries are made and the basic working concepts are 

formulated: socialization, adaptation, academic adaptation, Bulgarian as a 

foreign language. 

The third chapter presents the results of the experimental work. A 

detailed analysis of the obtained data was made, pedagogical reflection on 

the empirical study conducted in real socio-linguistic and didactic conditions 

is presented. A pedagogical analysis of the educational content in Bulgarian 

was carried out. On the basis of the conducted experiment and analysis, a 

program in Bulgarian language was offered, including the topics and lesson 

content for the first and second year of Medicine. 

 Chapter three analyzes the data on the criteria introduced and a 

representative analysis of the main conclusions of the conducted pedagogical 

experiment. The conclusions are in theoretical and practical terms. As a 

separate set, we also present 7 appendices.   

The relevance of the selected issues is further enhanced by the fact that 

there are still insufficient studies in Bulgaria to clarify the problems related 

to the adaptation of foreign students, despite the increasing public need for 

such studies. 

The respondents are 117 students from the 1st to the 5th year, full-time 

education, specialty Medicine, English language training at the Trakia 

University, Faculty of Medicine - Stara Zagora. 

Contributions of the thesis: 

1. A conceptual apparatus has been defined and selected, having a 

properly outlined descriptive, explanatory and prognostic function, which 

enables to reveal in greater depth a number of important content components 
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of the studied parameters related to the academic adaptation of the foreign 

medical students through their education in Bulgarian. 

2. It is suggested to understand the academic adaptation of 

international students as a process that involves mastering new social and 

professional roles related to the formation of the necessary skills and 

competences, as well as appropriate behaviors. This process is certainly 

important in the project-professional plan, but more so it is directed to the 

overall unlocking of the personal potential for self-realization of the 

individual. 

3. The presented criteria and indicators by which the empirical study is 

conducted are in themselves an organized taxonomic system for social 

adaptation competence. 

4. Adequate diagnostic toolkit has been set up that is deployed at the 

required level when performing the empirical part of the study. 

5. A study with a developed empirical part is carried out, which 

determines its considerable degree of validity and detail in the study of the 

set parameters. 

6. A pedagogical analysis of the content in the Bulgarian language was 

carried out, which simultaneously achieved the goals of teaching in the 

Bulgarian language and met the requirements for academic adaptation of the 

foreign medical students. On the basis of the conducted experiment and 

analysis, a program in Bulgarian was offered, including the topics and lesson 

content for the first and second year of Medicine, English language training. 


