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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Актуалността на настоящата дисертация е продиктувана от това, 

че обществените условия в последните десетилетия стимулират развитието 

на редица нови и малко популярни доскоро професии. В постоянно 

разширяващото се поле на професионална дейност в социалната сфера 

убедително и трайно се налагат т.нар. помагащи професии, в това число и 

социалната работа. По своята същност и съдържание социалната работа е 

осъществявана от квалифицирани специалисти професионална дейност, 

насочена към разрешаване на определени социални проблеми, към оказване 

на помощ и подкрепа на изпаднали в нужда хора, към подпомагане за 

тяхната адаптация, успешна интеграция в обществото и възстановяване на 

социалното им равновесие. 

Мисията и целите на социалната работа предопределят 

комплексността и многопосочността на дейностите, свързани с 

реализирането им. Разнообразните функции - информационна, 

диагностична, педагогическа, психологическа, организационна, 

превантивна, корекционна и др. - също са предпоставка за многоаспектна 

професионална дейност на социалния работник, която намира изява в много 

форми и обхваща различни страни от социалната действителност. Всички 

тези обстоятелства неминуемо налагат специалистът да влиза в различни 

професионални роли - напр. информатор, координатор, организатор, 

педагог, консултант, фасилитатор, компенсатор, помощник, терапевт, 

социален рехабилитатор, посредник и т.н. За да може работещият да 

изпълнява успешно ролите, той трябва да притежава необходимите 

професионални компетенции. Те включват знания за социалната 

действителност, за конкретния клиент. В компетенциите влизат и основните 

професионални умения на социалния работник - да разбира причините за 

конкретна ситуация или поведение, да оказва помощ и подкрепа, да 

изгражда позитивни отношения на доверие и уважение, да бъде емпатичен, 

да работи в екип и др. Многобройността и разнородността им дава 

основание на някои изследователи да ги групират - напр. изследователски, 

психологически, педагогически, комуникативни, организаторски, 

диагностични, аналитични, умения за самоконтрол и др. 

В професионалните компетенции влизат и ценностите и нагласите 

като задължителен компонент от личностния профил на всеки помагащ. 

Сред най-значимите може да се откроят: социална справедливост, стремеж 

към социална промяна, уважение към индивидуалните и груповите 

различия, вяра в способностите на клиента, постоянство в усилията да се 

помогне на нуждаещия се, разделяне на личното от професионалното и пр. 

  

Във връзка с посоченото могат да се определят обекта, предметът, 

целта и задачите на настоящата дисертация: 
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ОБЕКТ  - Обучението на студентите от специалност „Социални 

дейности“ – бъдещи специалисти по социална работа 

 

ПРЕДМЕТ – процесът на практическо обучение на студентите от 

специалност „Социални дейности“ - бъдещи социални работници и 

неговата оптимизация 

 

ЦЕЛ – Оптимизиране на процеса на  практическата подготовка 

чрез проучване, събиране и обобщаване на информацията за 

практическото обучение на бъдещите социални работници 

 

От така формулираните предмет, обект и цел на дисертацията могат 

да се формулират следните 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Идентифициране на теоретичната и нормативна рамка на проблема за 

практическото обучение на студентите от специалност „Социални 

дейности“. 

2. Обобщение и анализ на концепциите на водещи български учени по 

темата на дисертацията 

3. Обобщение и анализ на концепциите на водещи чуждестранни учени по 

темата на дисертацията. 

4.  Представяне на европейски, национални иинституционални 

документи, свързани с практическото обучение на студентите. 

5. Систематизиране на знанията, уменията и компетенциите, които 

студентите овладяват по време на практическите занятия в социални 

услуги и социални институции. 

6. Реализиране на експертна оценка с базови ръководители с оглед 

оптимизирането на практическата подготовка на студентите от 

специалност „Социални дейности“ -  бъдещи социални работници. 

7. Реализиране на експертна оценка с базови ръководители с оглед 

оптимизирането на практическата подготовка на студентите от 

специалност „Социални дейности“ -  бъдещи социални работници. 

8. Реализиране на анкетно проучване сред студенти с оглед 

оптимизирането на тяхната практическата подготовка като бъдещи 

социални работници. 

 

ТЕЗАТА, която се поддържа в дисертацията е, че практическото 

обучение на студентите следва перманентно да се оптимизира. 

 

ХИПОТЕЗАТА, която се доказва е: 
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Практическата подготовка на студентите от специалност 

„Социални дейности“ – бъдещи социални работници се провежда на 

високо ниво, но въпреки това тя се нуждае от оптимизиране. 
 

При разработването на дисертацията са взети под внимание редица 

научни разработки по темата. Такива се тези на: 

 Български автори - Г. Механджийска, Р. Симеонова, В. Боянова и Т. 

Милушева; Д.  Василев и Я. Мерджанова; С. Нунев; И. Дерижан;  

 Чуждестранни автори – Б. Дию, У. Фърчоф, Ч. Людерс, М.Уинкърс, Р. 

Барбур, Н Томпсън, М. Пейн, Д. Шьон, Н. Аминов, Н. Морозова, А. 

Смятских; Е. Борисова, Г. Логинова; Ю. Варданян; Н. Кузмина, А. 

Деркач; М. Минигалиева; К. Никитин; О. Овсяник; А. Пинкус,  А. 

Минахан и др. 

 

Но за нормативана аргументация на проблема за практическата 

подготовка на студентите в значителна степен спомогнаха редица 

документи: 

 Европейски нормативни документи - Стратегията за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“; Комюнике от Букурещ 

– 2012; Съобщение на Европейската комисия до Европейския 

парламент, Съвета на Европа, Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите, относно „Европейското висше 

образование в световен план”; 

 Нацинални нормативни документи - Стратегията за развитие на 

висшето образование 2014-2020; Национална програма за развитие: 

България 2020; Национална стратегия за развитие на научните 

изследвания – 2020; Закон за висшето образование, 1995 и др. 

 

Дисертацията има следната структура: 

Въведение -  4 страници 

Първа глава -  38 страници 

Втора глава  - 70 страници 

Трета глава – 70 страници 

Заключение –  7 страници  

Литература -  13 страници 
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В ПЪРВА ГЛАВА „ТЕОРЕТИЧНА И НОРМАТИВНА РАМКА 

НА ПРОБЛЕМА ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА 

СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ - 

БЪДЕЩИ СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ“ се поставя теоретичната рамка 

на проблема през призмата на концепциите на редица чуждестранни и 

български учени. 

 

Измежду чуждестранните учени своето място в дисертацията 

заемат:    

Б.Дию, който смята, че професионализирането при социалната 

дейност, според не може да се разглежда като праволинеен и с инвариантно 

протичане процес. 

У. Фърчоф пледира, че способността за упражняване на професията 

на социалния работник се основава преди всичко на харизматичната 

диспозиция или на дарбата, изразяваща се в притежанието на заложби да 

практикуване на дадена професия и по-късно развиващи се и утвърждаващи 

се в нея. По този начин се поддържа твърдението, че теорията произтича от 

практиката и действа в нея и чрез нея.  

Ч. Людерс и М. Уинкърс да изтъкват, че според традиционно-

алтруистичната концепция за професионализация теорията на социалната 

работа живее в същия етос както и практиката. 

 Р. Барбур посочва три модела, които разкриват как студентите 

интегрират теорията и практиката н своята подготовка: 1.проникване – 

усвояване на общи теоретични идеи и методи без да се определя и знае 

техния произход и конкретно място за приложение; 2.амалгамиране – 

усвояване на различни теории и методи в контекста на стандартни ситуации, 

с което се осигурява на студентите обем от професионални знания 

приложими също в стандартни ситуации; 3.личностен стил – знанието за 

същността и спецификата на различните теории и методи, за конкретното 

им използване в дадена практическа ситуация е личностно осмислено и 

стимулира интегрирането на личното и професионалното АЗ. 

Н. Томпсън апелира за намаляване на пропастта между теория и 

практика в социалната работа като професионалистите използват подходи, 

при които теорията и практиката взаимно се влияят. Необходимо е да се 

преодолее виждането, че практиката е далеч от теорията и може да 

съществува без нея. Стажуващите социални работници участват не само в 

проверката на теоретични конструкции, но и в тяхното развитие и 

усъвършенстване. 

 М. Пейн, Н. Томпсън, Д. Шьон и др. да разглеждат 

професионалната практика като реалност, която притежава достатъчна 

всеобхватност, за да създаде условия операционализираните идейни и 

технологични решeния да се анализират и обобщават до нивото на 

теоретични положения, които отново да се върнат в работната среда като 
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достигнали по-високо ниво на апробация и системност цели, действия и 

техники. 

 В рамките на руската наука проблемите на практическата дейност на 

студентите разработват Н. Аминов, Н. Морозова, А. Смятских; Е. 

Борисова, Г. Логинова; Ю. Варданян; Н. Кузмина, А. Деркач; М. 

Минигалиева; К. Никитин; О. Овсяник; А. Пинкус,  А. Минахан и др. 

Обобщено за тях може да се каже, че те намират практическото обучение на 

студентите може да протича ефективно като се гради върху системата от 

ценности, знания и умения, чиято значимост е личностно и професионално 

осмислена и постоянно се съотнася към определеното работно поле и 

ситуацията. 

 

 Огромно значение за развитието на дисертацията имат концепциите 

на българските учени, в чийто проблематичен кръг влиза и разработването 

на темата за практическата подготовка на студентите. 

 

П. Паризов и др. са на мнение, че при практическата подготовка на 

социалните работници трябва да се формират няколко основни групи 

изисквания: 1.Изисквания към психиката на социалния работник – те се 

свеждат до психическата и емоционална устойчивост, комбинативното и 

аналитично мислене; 2.Изисквания, произтичащи от необходимостта да се 

общува с хора – свеждат се до изграждане на нагласа за работа с хора с 

проблеми, съпътствана от чувство за милосърдие и взаимопомощ; 

3.Изисквания, произтичащи от същността на социалната работа – тук се 

включват редица мнения, които трябва да притежава социалният работник, 

а именно: умения за оценка на нуждите о помощ, умения за справяне с 

критични ситуации; комуникативни умения; умения за договаряне; 

емпатични умения за помощ на нуждаещия се сам да се справи с проблемите 

си. 4.Социалният работник е необходимо да познава задачите на 

професията: да работи с отделен случай, да провежда социална групова 

работа с общности; да информира, консултира и посредничи; да извършва 

превантивна дейност; непрекъснато професионално усъвършенстване.“ 

В контекста на диагностика на потребностите от обучение от 

обучение на персонала в организациите за социална работа Д.  Василев и 

Я. Мерджанова, очертават редица норми и стандарти за обучението на 

социалните работници. Те могат да бъдат приложени и към практическото 

обучение на студентите от специалност „Социални дейности“: 

Стандарт 1- Лична отговорност. Активно включване в процеса на 

обучение и предаване на собствения опит и оценка на получените знания и 

прилагането им в практиката. 

Стандарт 2 – Продължаващо лично обучение. Видовете обучение 

включват формално организирано обучение, професионални срещи и други 
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организационни форми на обучение, както и индивидуална професионална 

активност. 

Стандарт 3 – Развитие и усъвършенстване. Социалните работници 

следва да допринасят за развитието и усъвършенстването на 

професионалното си обучение. За да се подобри неговото качество е 

необходимо бъдещите социални работници да сътрудничат за неговото 

развитие и да участват активно в други акредитирани програми за обучение. 

Стандарт 4 – Изразяване на мисията и философията. 

Университетите, които обучават социални работници следва да имат 

писмено формулирани мисията и философията за практическото обучение 

н студентите, които да отразяват ценностите и принципите на социалната 

работа като професия. 

Стандарт 5 – Организирано обучение. При планиране на обучението 

за социални работници провеждащите следва да вземат под внимание шест 

основни елемента, а именно: планиране на програмата, съдържание на 

програмата, участници в програмата, рамка на програмата и методология на 

обучение, квалификационна насоченост на обучението и оценка на 

програмата. 

Стандарт 6 – Установени административни практики. 

Провеждащият обучението следва да се съобразява с установените по 

административни практики. 

Стандарт  7 – Взаимодействие с общности. Този стандарт е 

предназначен да подпомогне администраторите на практиката да я 

подпомогне, тъй като всички социални институции имат различни 

виждания за нея. 

Стандарт 8 – Прилагане политиката на институцията (в 

оригиналния текст „агенцията“). Този стандарт се свързва с осигуряване на 

време за участие на студентите в практическото обучение, установяване на 

гъвкаво работно време за участието в обучението, тяхната индивидуална и 

групова оценка и т.н. 

Стандарт 9 – Лидерство. Водещите на студентската практика 

следва да осигурят лидерството на студентите чрез установяване на 

различни практики. 

С. Нунев очертава основните задачи н практическата подготовка 

на студентите: 

 поетапно усвояване и използване на професионално значими умения, 

опит и етични норми за работа с клиенти в специфични условия, при 

което се създават възможности за анализиране на работното 

взаимоотношение, както и позицията на проблемите и потребностите на 

клиента, така и от тези на професионалната адекватност, компетентност 

и вариативност на социалния работник. Това позволява да се 

активизират не само когнитивните и технико-инструменталните 

аспекти, но и процесите на самоанализ и самопознание при студентите; 
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 изграждане на позитивно и конструктивно отношение към професията 

на социалния работник, с което се сензитивира и динамизира процеса 

на идентификация и интегриране в професионалната общност; по този 

начин достояние на студентите стават ценностите на социално-

педагогическата дейност/социалната работа, обобщеният практически 

опит, с което учебната практика се превръща в средство, мотивиращо 

участващите за всестранно и задълбочено изучаване на 

професионалната дейност с нейния сложен и противоречив характер; 

 в условията на разнообразни работни ситуации при различни работни 

полета да се стимулира процеса на социализация на младия специалист, 

за да може, интервенирайки в професионално определените рамки, да 

прониква м същността на професията като сравнява собствените 

позиции, оценки, методически подходи, роли, функции, личност с тези 

на квалифицирания базов специалист, представящ в необходимата 

степен единството от професионална и социална компетентност; 

 формиране на умение у практикуващия студент да определя по какъв 

начин и в каква степен усвояваните теоретични, технико-

инструментални конструкции и опита от моделираните ролеви 

ситуации е възможно да се приложат в реалната практика, където много 

често се среща мнението, че социалния работник се ръководи от 

„здравия смисъл на ежедневието“. В това отношение е необходимо 

осмислянето и реализирането на непротиворечиво и самосъхраняващо 

се единство между теория и практика като основна предпоставка за 

успешна професионална дейност; 

 използване на система от форми и методи на обучение, създаващи 

условия, както за задълбочено основите на професията, така и за 

проверка на собствения потенциали възможности за ускорена 

професионална адаптация и реализация, като студентите да осъзнаят 

своята роля в този процес и да изградят една саморефлексивна 

концепция за работа, посредством която да са в състояние да генерират 

и използват сами специфичното за случая знание и да го сравняват, и 

използват сами специфичното за случая знание и да го сравняват и 

проверяват с реалните постижения в практиката; 

 създаване на условия за включване на студентите в изследователска 

работа като важна предпоставка за постигане на единство между 

теоретично, практическо и приложно-изследователско израстване и 

развитие; върху основата на целенасочени приложни изследвания 

социалният работник има възможност непрекъснато да анализира и 

оценява собствената си практическа дейност, да прави обобщения и по 

този начин да  ускорява развитието на практиката върху добра 

емпирична основа.“ 

Г. Механджийска, Р. Симеонова, В. Боянова и Т. Милушева 

фокусират върху това, че в подготовката на съвременния социален работник 
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интегрирането на специализираната теоретично познание с реални 

практически умения придава особена сила, идентичност и завършеност на 

неговия съвременен професионален облик…Като основна форма за 

практическа подготовка по социални дейности теренната практика дава 

богати възможности за напредък в развитието на непосредствен собствен 

опит с клиенти. Студентите наблюдават, сверяват, изпробват работни 

подходи и техники. Влизат в работни отношения, усещат атмосферата и 

ритъмът на професията на социалния работник. 

 

По-нататък в Първа глава на дисертацията се поставя въпросът за 

нормативната рамка по разглеждания проблем. 

От Европейските документи на първо място се поставя Стратегията 

за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“, която 

предлага три подсилващи се взаимно приоритета: интелигентен растеж: 

изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации. Може да се 

твърди, че тези приоритети не обхващат само теоретичната подготовка на 

студентите, но и тяхната практическа подготовка. 

Посочената стратегия се допълва от Комюнике от Букурещ – 2012 , 

което най-общо звучи: Да използваме потенциала си по най-добрия начин: 

консолидиране на европейското пространство за висше образование. 

Към посочените документи следва да се посочат и Съобщение на 

Европейската комисия до Европейския парламент, Съвета на Европа, 

Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 

регионите, относно „Европейското висше образование в световен 

план”, които макар и в косвен план към практическата подготовка на 

студентите я обхващат като тема. 

Националните документи, които разглеждат проблема с 

практическата подготовка на студентите. 

Стратегията за развитие на висшето образование фокусира върху 

извода, че учебните планове и програми често не са в съответствие с 

потребностите на пазара на труда и с практиката. В нея се конкретизира, че 

от спешни решения се нуждае и проблемът с практическата подготовка на 

студентите в реална работна среда. На младите специалисти липсват както 

адекватни практически приложими познания, така и умения и навици.“ 

Посочва се и това, че една от основните слабости на обучението във висшето 

образование е разминаване между компетентностите на завършилите и 

потребностите на пазара на труда. 

В Иновационна стратегия за интелигентна специализация – 

предварително условие за програмния период 2014-2020 г. по 

оперативните програми „Наука и образование за интелигентен растеж” 

и „Иновации и конкурентоспособност“ се подчертава, че  днес системата 

на висшето образование в България е изправена пред двойно 

предизвикателство: от една страна, да се ускори и завърши започналият 
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процес на структурни реформи, като се преодолее изоставането спрямо 

водещите европейски страни. Всичко посочено дотук обхваща и 

практическата подготовка на студентите, като конкретни текстове, свързани 

с нея са следните: „Основните предизвикателства, свързани с връзката 

между висшето образование и потребностите на пазара на труда, са: Липса 

на връзка между съдържанието на обучението (учебни планове и програми), 

пазара на труда и практиката. Необходимост от практическа подготовка на 

студентите в реална работна среда. 

В Закона за висшето образование още първите  текстове насочват 

към това, че: „Цел на висшето образование е подготовката на 

висококвалифицирани специалисти над средното образование и развитието 

на науката и културата“ и че то „подготвя специалисти, способни да 

развиват и прилагат научни знания в различните области на човешката 

дейност“. 

 

Посочват се и Институционални документи на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“, които уреждат  

 Нормативно е представена практическата подготовка на студентите 

в рамките на образователната институция, а именно в: Инструкция за 

провеждане на професионално-практическата подготовка на 

студентите от специалностите на Шуменския университет; Учебна 

програма по професионална учебна практика - лятна практика,  след 

завършен 4 семестър, специалност „Социални дейности“; Учебна 

програма по професионална учебна практика - Професионален 

практикум  Първа част, за специалност „Социални дейности“; Учебна 

програма по професионален практикум - Втора част за специалност 

„Социални дейности“; Учебна програма по професионална учебна 

практика - Преддипломен стаж, за специалност „Социални дейности“ 

От изложеното съдържание в Първа глава са експлицирани следните 

 

обобщения и изводи: 

 

А. Теоретичната рамка на изследвания въпрос за практическата 

подготовка на студентите насочва към следните основни положения: 

1. Разделението теория – практика е много условно, като интегрирането 

на теория и практика е непрекъснат процес; 

2. Необходимо е да се преодолее виждането, че практиката е далеч от 

теорията и може да съществува без нея; 

3. Стажуващите социални работници участват не само в проверката на 

теоретични конструкции, но и в тяхното развитие и усъвършенстване; 

4. Необходимо е търсенето на възможни начини за оптимално свързване 

на теорията и практиката от различни позиции и в различни ситуации; 
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5. Практическата подготовка на студентите е призвана не само да 

реализира, но и да активизира генерирането на теоретични идеи и 

знания; 

6. Практическото обучение на студентите може да протича ефективно 

като се гради върху системата от ценности, знания и умения, чиято 

значимост е личностно и професионално осмислена и постоянно се 

съотнася към определеното работно поле и ситуацията; 

7. Налице са редица норми и стандарти за обучението на социалните 

работници, които могат да бъдат приложени и към практическото 

обучение на студентите от специалност „Социални дейности“ – лична 

отговорност, продължаващо лично обучение, развитие и 

усъвършенстване, изразяване на мисията и философията на социалната 

работа, организирано обучение, взаимодействие с общности и др. 

8. Самостоятелно интервениране по време на практическите занятия, в 

реални работни условия и реализиране на помагащ процес в 

съответствие със ситуационния контекст; 

9. Използване, по време на практиката,  на професионално значими 

умения, опит и етични норми за работа с клиенти в специфични 

условия; 

10.  Изграждане, по време на практиката, на позитивно и конструктивно 

отношение към професията на социалния работник. 

 Б. Нормативната рамка свързана с проблемите на практическата 

подготовка насочват към: 

1. Европейските нормативни документи в тази област се свързват  с: 

 Преходът на младите хора от обучение към пазара на труда и тяхната 

успешна интеграция в обществото; 

 Образование, включително и практическото, основаващо се на знания и 

иновации; 

 Разработването на учебни програми, включително по практическото 

обучение на студентите, за да се отговори на текущите и бъдещите 

нужди на пазара на труда; 

 Обществени политики за насърчаване на партньорствата между 

институциите за висше образование и предприятията; 

2. Националните нормативни документи, свързани с реализирането на 

висшето образование у нас, респективно практическото обучение 

насочват към: 

 Спешни решения по отношение на практическата подготовка на 

студентите в реална работна среда, тъй като на младите специалисти 

липсват както адекватни практически приложими познания, така и 

определени умения и навици; 

 Разминаване между компетентностите на завършилите и потребностите 

на пазара на труда, което поставя важни задачи пред практическото 

обучение на студентите; 



13  

 Приспособяването на образованието и професионалното обучение към 

изискванията на пазара на труда; 

 Практическото обучение на студентите следва да е насочено към 

цялостното развитие на личността и обществото, подготвящо ги както 

за професионалната им реализация, така и за социалната и гражданската 

им роля. 

 

Във ВТОРА ГЛАВА „ОВЛАДЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И  

КОМПЕТЕНЦИИ ОТ СТУДЕНТИТЕ ПО ВРЕМЕ НА 

ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНЯТИЯ“ се посочва , че когато се говори за 

оптимизация на практическите занятия на студентите е необходимо да се 

откроят какви знания, умения и компетенции придобиват студентите в 

различните видове услуги и структури за управление на социалните 

дейности в България. Изреждат се видовете социални услуги, които се 

прилагат на територията на страната ни като подробно се описват знанията, 

уменията и компетенциите, които овладяват студентите при практическата 

си подготовка във всяка от посочените социални услуги. 

 

Овладяване на знания, умения и компетенции от студентите при 

практика в социални услуги в общността. 

Личен асистент. В тази услуга студентите придобиват знания, 

умения и компетенции за обгрижване на хора с трайни увреждания и 

ограничени двигателни възможности (предимно физически увреждания), 

попадащи в риск от социална изолация, нуждаещи се от помощ във всички 

ежедневни дейности, не само в частта на комуналното и битово обслужване.    

Социален асистент. Чрез практиката в тази услуга студентите се 

научават да повишават социалната адаптивност и подобряват 

възможностите за комуникация на нуждаещото се лице. Насочват се към 

създаване на възможности за самостоятелност и независимост с цел 

преодоляване на неочаквано възникнала тежка житейски ситуации, 

подпомага адаптирането на потребителя на услугата към новите 

обстоятелства и нормализирането на живота. 

Домашен помощник. Предоставящият тази услуга студент – 

практикант се насочва към компенсиране на намаленото качество на живот 

на възрастни, болни и хора с увреждания в следствие на затруднено 

самообслужване и възможност сами да се грижат и организират бита си. Те 

са алтернатива за хората в тази ситуация, изправени пред риск да попаднат 

в институция. 

Домашен социален патронаж. Тук основна дейност, която 

извършват студентите в своята практическа подготовка  е задоволяване на 

основните жизнени потребности на потребителите на услугата, чрез 

предоставяне на социални услуги в обичайната домашна среда с цел 
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подобряване качеството на живот на хора в неравностойно положение и 

намаляване на риска от зависимост от институционален вид грижи.   

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания. Наблюдение 

на възпитателната дейност, която се води от педагози и специален педагог 

по Програма за корекционно-компенсаторна и възпитателна дейност 

определена от МТСП. Участие в провеждащата се кинезитерапия - масаж, 

ЛФК, механотерапия, електростимулация и теренолечение, която се води се 

от кинезитерапевт и рехабилитатор. 

Дневен център за деца и/или младежи с тежки множествени 

увреждания. Работата на студентите – практиканти с потребителите на 

услугата е насочена към придобиване на нови знания, умения и навици за 

по-добро справяне с нуждите им в ежедневието. Дейностите се организират 

индивидуално или групово, в зависимост от възможностите и 

потребностите на ползвателите. Студентите наблюдават как са 

организирани дейностите  като обръщат специално внимание на различните 

видове кръжоци, които се осъществяват обикновено в тях. 

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - седмична 

грижа. Основна задача на студентите - практиканти е гарантиране 

равноправното положение и преодоляване на изолираността на хората със 

специфични потребности чрез създаване на условия за интегриране в 

обществото. Това трябва да съответства на техните желания и способности 

при пълно зачитане на достойнството, убежденията, потребностите и 

неприкосвеността им, както и правото да участват при вземане на решения, 

засягащи качеството на техния живот и предоставяните услуги.  

Дневен център за деца и младежи с увреждания - седмична грижа. 

Студентът – практикант подкрепя социализацията и интеграцията на децата 

и младежите, чрез индивидуален подход, съобразен с нуждите и 

потребностите. Той, заедно със специалистите в Дневния център се грижат, 

подкрепят и подпомагат потребителите в процеса на изграждане на навици 

за самостоятелен живот. 

Дневен център за стари хора. Заедно с персонала на социалната 

услуга студентите – практиканти предлагат комплекс от социални услуги в 

общността, които създават условия за цялостно обслужване на 

потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване 

на ежедневните, здравните и рехабилитационните потребности, както и на 

потребностите от организация на свободното време и личните контакти. 

Всичко това цели ограничаването на социалната изолация, в която се 

намират хората след пенсионирането си. 

Център за социална рехабилитация и интеграция. Студентите 

участват в предоставянето на услугата в центъра цели подкрепа на 

индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности 

и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и 

подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности 
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за интеграция и превенция на социално изключване. Те се включват в 

разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, 

насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, 

както и обучение за водене на самостоятелен живот. 

Център за настаняване от семеен тип. Студентите се включват в 

предоставянето на социална услуга от резидентен тип, която се предоставя 

на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване 

са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, 

настаняване при близки и роднини или приемно семейство. Потребители на 

социалната услуга са: деца до 18 годишна възраст, за които до момента на 

настаняването им в Центъра няма възможност за отглеждане в 

биологичното им семейство, семейство на близки и роднини, приемно 

семейство; лица от 18 до 29 години (младежи), за които не е възможно да 

бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на 

живот. Услугата е 24 часова и се обезпечава от екип от специалисти – 

ръководител и от сътрудници социални дейности. 

 Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с 

увреждания. Съвместно с персонала на социалната услуга студентите, 

които провеждат практическа подготовка се стремят да осигуряват  качество 

на живот, което да гарантира пълноценно физическо, емоционално развитие 

и социално включване на всяко дете/младеж с увреждане в среда, близка до 

семейната чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа. Осигуряват 

безопасна и сигурна среда за живот, в която децата да развиват пълноценно 

своите възможности. 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

психични разстройства. Основната цел на практиката на студентите е 

реализиране на услуга, която осигурява качество на живот и създаване на 

условия за пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие, и 

социално включване на лицата в естествената за тях среда, чрез осигуряване 

на индивидуализирана грижа и подкрепа.  Целевата група, с която работят 

студентите – практиканти, включва лица с психични разстройства на 

възраст над 18 години. Студентите работят да предоставят социална услуга, 

която създава среда близка до семейната, в която лицата получават 

необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително 

самостоятелен и независим начин на живот. Услугата се предоставя в 

комбинация и координация с базовите услуги в общността и с други 

социални услуги. 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

деменция. В този тип център студентите – практиканти осигуряват 

комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно 

обслужване на възрастните хора, свързани с предоставянето на храна, 

задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и 
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рехабилитационни потребности , както и организация на свободното време 

и лични контакти. 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост. Целевата група, с която работят студентите - 

практикант в този тип център са пълнолетни лица с водеща диагноза 

различна степен на умствена изостаналост. Дейности, които наблюдават и 

се включват студентите, по време на практиката си в тези центрове: 

подготовка за самостоятелен живот, изграждане на умения за почистване и 

приготвяне на храна; трудотерапевтични занимания и занимания по Aрт 

терапия; ежедневно излизане до различни институции в града в рамките на 

определено време според дневния ритъм и др. 

 Център за настаняване от семеен тип за стари хора.  В тази 

социална услуга студентите – практиканти имат възможност да се включат 

в 24-часова грижа на стари хора. Заедно с персонала на услугата се стремят 

да предоставят условия на за живот близки до семейната среда, при които 

лицата да получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за 

водене на относително самостоятелен и независим живот. Те предоставят 

услугата в комбинация и координация с базовите услуги в общността и с 

други социални услуги.   

Център за временно настаняване. Тук студентите – практиканти 

овладяват знания, умения и компетенции по ограничаването на социалната 

изолация, в която се намират лицата. Те участват в планиране на 

интервенции според установените проблеми.  Оказват подкрепа на лицата и 

техните семейства. Стремят се да предоставят условия за пълноценно 

развитие на потенциала на лицата, съобразно техните потребности.  

Осигуряват, съвместно с персонала на услугата възможности за социален 

живот и участие в живота на местната общност, право на достъп до 

здравната, социална и образователна система и възможности за занимания 

през свободното време и др. 

Кризисен център. Практиката на студентите в тази услуга е насочена 

към  осигуряване на  институционална закрила и защита на деца и лица, 

пострадали от различни форми на насилие в семейството или извън 

семейната среда. Те се научават: как се преодолява ситуацията на криза; 

осигуряване на духовно, физическо и социално развитие и здравословен 

начин на живот; реализиране на обучение по алтернативни програми и/или 

подкрепа за посещаване на училище и др. 

Преходно жилище. Знанията, уменията и компетенциите, които 

усвояват студентите е как се предоставя социална услуга от резидентен тип, 

в която се предлага комплексна грижа за непълнолетни лица от уязвими 

групи, както и за такива с дълъг институционален престой, за които към 

момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до 

семейната среда. 
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Наблюдавано жилище. В тази социална услуга в общността 

студентите – практиканти се научават как се оказва подкрепа и 

консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат 

специализирана институция за деца и им предстои да водят независим начин 

на живот, подкрепени от екип от професионалисти. Услугата е насочена 

към: младежи, навършили 18 г., които напускат специализирани 

институции; младежи до 25 г. в риск от общността, които нямат семейства 

или не получават подкрепа от семейството си и които се нуждаят от помощ 

за постигане на социална интеграция и професионална реализация по пътя 

им към самостоятелен живот. 

Защитено жилище. При практиката в защитено жилище 

студентите наблюдават и се включват заедно с персонала в следните 

дейности: защита на правата на потребителите; съдействие за задоволяване 

на ежедневни потребности; задоволяване на потребности от социални 

контакти; помощ при изграждането на социални умения и трудови навици; 

Застъпничество пред институции, имащи отношение към благополучието 

на потребителите на социални услуги; разходки и екскурзии, културни 

мероприятия и занимания и др. 

Защитено жилище за лица с психични разстройства. Защитеното 

жилище за лица с психични разстройства представлява дава възможност на 

студентите – практиканти да придобият знания, умения и компетенции как 

се предоставя социална услуга от резидентен тип  за лица с психични 

разстройства, които имат и тежки социални проблеми – трайно намалена 

работоспособност над 70%, невъзможност за участие в пълноценен трудов 

процес, липса на жилище, ниски доходи, липса на близки и подкрепяща 

семейна среда.    

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост. Основната 

задача на този вид социална услуга в общността е създаване условия за 

преход между специализираните институции и обществото. Крайната цел 

на студентите – практиканти и екипа на тази услуга е подпомагане на 

потребителите да формират умения за относително самостоятелен и 

пълноценен начин на живот; ефективно вграждане в социалната среда; 

изграждане на подкрепяща мрежа от партньори и приятели; трудова 

реализация на хората с ментални увреждания, съобразно индивидуалните 

им възможности; повишаване качеството на социалните услуги, 

предоставяни за тази категория хора. 

Защитено жилище за лица с физически увреждания. 
Практическата подготовка на студентите е насочена към реализиране на 

целите на услугата и заедно с персонала провеждат: ежедневна трудова, 

занимателна и обучителна терапия за придобиване на умения за 

самообслужване; помощ в домакинството; пазаруване и изготвяне на 

бюджет и създаване на условия за бит и живот в малка група. чрез нея се 

подпомага социално-трудовото адаптиране на лицата в риск, преодоляване 
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на трудности и интегриране в обществото; дейности за образование и 

обучение - за ограмотяване - писане, четене, смятане; работа с компютър и 

Интернет; участие в дискусии, практически занимания и индивидуална 

социална работа за преодоляване на изолацията; подпомагане на 

общуването; подобряване на социално-поведенческите умения; 

организиране на срещи с близки и приятели; организиране на културни и 

религиозни празници; именни и рождени дни и насърчаване на 

потребителите за участие в тях и др.  

Приют. В тази социална услуга студентите – практиканти 

придобиват компетензии как се настанявант в приютите жертви на трафика 

на хора и  им се осигурява подслон, социално, медицинско, битово 

обслужване и психологическа помощ. Как да създават условия за 

установяване на контакт с близките на жертвите, както и със 

специализираните ведомства и организации. 

Социален учебно-професионален център. Работата на студентите – 

практиканти са насочени към реализиране на основните задачи на Центъра 

са извършване и удостоверяване на професионално обучение на лица, 

навършили 16 години, по рамкови програми, съгласно ЗПОО  по Програма 

А – за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на 

професионална квалификация, както и съдействие за намиране на работа на 

завършилите курсисти със СОП. 

Звено "Майка и бебе". Уменията, знанията и компетенциите на 

студентите – практиканти в тази социална услуга са свързани с  

предоставянето на временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и 

майки в риск да изоставят децата си; насърчаване на родителската 

привързаност;  подпомагане младите майки чрез социално, психологическо 

и юридическо консултиране и подкрепа. Те придобиват основни знания как 

се предотвратява изоставянето и настаняването в институция на децата от 0 

до 3 години, като в същото време предотвратява ситуации, застрашаващи 

сигурността, здравето и развитието им. 

Център за обществена подкрепа. Практиката на студентите е 

насочена към предоставяне на социални услуги на деца и родители с цели: 

подкрепа на деца преживели насилие, превенция на насилието, училищна 

подкрепа, превенция на отпадането на деца от училище, консултиране, 

работа в общността, с цел повишаване чувствителността към проблемите на 

децата. Студентите осъществяват дейност по предоставяне на социални 

услуги, базирани в общността, насочени към деца и родители за превенция, 

социална интеграция и реинтеграция в подкрепа на отглеждането на деца в 

семейна среда. 

Център за работа с деца на улицата. В тази социална услуга 

студентите – практиканти се научават как се осигурява институционална 

закрила и защита на деца от улицата. Целеви групи: деца в риск на възраст 

от 3-18 години, които пребивават на улицата епизодично или за различни 
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периоди от време – сами, придружавани от възрастен или в неформални 

групи; които живеят и работят на улицата – самостоятелно или в 

неформални групи. 

Приемна грижа. Уменията, знанията и компетенциите, които 

овладяват студентите наблюдавайки тази социална услуга са свързани с: 

осигуряване за определен период от време сигурна и безопасна семейна 

среда за детето, която да допринесе за неговото пълноценно физическо, 

психическо и емоционално развитие; превенция на институционализацията 

на деца и осигуряване на подкрепа за биологичните родители в кризисни 

ситуации; подготовка на детето за самостоятелен живот и 

обучение/развиване на социални умения; подготовка на деца, настанени в 

специализирани институции за реинтеграция в биологичното им семейство 

или осиновяване.  

Обществени трапезарии. Студентите – практиканти пряко участват 

в предоставянето на храна в обществените трапезарии, което се  извършва в 

България от  Българския Червен кръст се извършва по реда, установен в 

правилник.  Те научават, че предоставянето на храна е безвъзмездно и се 

осъществява, при спазване всички принципи на Международното движение 

на Червения кръст и Червения полумесец и действащото законодателство в 

България. 

 

Овладяване на знания, умения и компетенции от студентите по 

време на практически занятия в специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги. 

Дом за деца, лишени от родителска грижа. Студентите – 

практиканти научават в тази социална услуга как се отглеждат и възпитават 

деца от 3 до 18 години.  Заедно с персонала на институцията те създават 

условия за осигуряване на образованието на децата по време на престоя им 

в тях. Те научават още, че всяко дете има свое лично пространство в 

спалното помещение с подходящи размери, свои лични вещи и дрехи. 

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост. Тук студентите 

придобиват знания, умения и компетенции за работа в специализирана 

институция за предоставяне на социални услуги, извън обичайната домашна 

среда, на лица над 18 години с интелектуални увреждания, които не са в 

състояние сами да организират и задоволяват своите жизнени потребности, 

не могат да им бъдат осигурени специфичните за здравословното им 

състояние грижи и са изчерпани всички възможности за извършване на 

услуги в общността. 

Дом за пълнолетни лица с психични разстройства. Практиката на 

студентите в този тип институция е насочена към придобиване на знания, 

умения и компетенции, свързани с предоставяните социални услуги: 

осигуряване на рационално и пълноценно хранене; осигуряване на 

качествени здравни грижи; задоволяване на ежедневни потребности; 



20  

осигуряване на съдействие за участие в образователна програма съобразена 

с възрастта и личния избор на потребителя; съдействие и помощ при 

организиране на свободното време и личните контакти и др. 

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания. Целевата група, 

с която работят студентите - практиканти включва лица с физически 

увреждания установени с ТЕЛК/НЕЛК. Те посредничат за поддържане или 

възобновяване на контактите между настанените лица с близките им; 

осъществяват културното развлечение и организират свободното им време 

чрез беседи, запознаване с актуални събития и мероприятия и др.   

Дом за пълнолетни лица с деменция. Тук студентите участват в 

дейността на специализирана институция, предоставяща комплекс от 

социални услуги на лица с деменция, установена с протокол от ЛКК и/или 

с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.  Заедно с персонала на социалната 

услуга те предоставят социални услуги по задоволяване на ежедневни, 

здравни, образователни, рехабилитационни потребности, както и 

потребности в свободното време, от контакти със семейството, приятели и 

близки. 

Дом за стари хора. Студентите – практиканти участват в 

реализирането на основните дейности в дома, които са съобразени с 

изпълнение на стандартите и критериите за предоставяне на социални 

услуги (регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане) и са насочени към подпомагане и разширяване 

възможностите на настанените лица да водят самостоятелен начин на 

живот. Те се стремят да осигурят задоволяване на ежедневните потребности 

на потребителите, създаване на условия за социални контакти и 

възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от 

обществото, подкрепа за пенсионираните и напуснали активния живот хора 

да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват 

ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ. 

 

Овладяване на знания, умения и компетенции от студентите по 

време на практически занятия в структури за управление на 

социалните дейности. 
Министерство на труда и социалната политика. В зависимост от 

това, в каква от структурите на министерството реализират своята 

практическа дейност, студентите овладяват различни умения, знания и 

компетенции, например: В Главна дирекция "Европейски фондове, 

международни програми и проекти" студентът научава как се управлява 

оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"  в съответствие с 

принципа за правилно финансово управление; В Дирекция "Трудово право, 

обществено осигуряване и условия на труд" студентът научава как се 

организира, координира и участва в разработването на проекти на 

нормативни актове в областта на безопасността и здравето при работа, 
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трудовото право, социалното осигуряване и социалната сигурност, 

включително преносимост на пенсионни права; как се изготвят становища, 

позиции, анализи и информации по проекти на европейски актове в областта 

на безопасността и здравето при работа, трудовото право, социалното 

осигуряване и социалната сигурност, включително преносимост на 

пенсионни права и т.н.; В Дирекция "Политика на пазара на труда и 

трудова мобилност" студентът придобива знания за това как се разработва 

и координира провеждането на държавната политика в областта на пазара 

на труда, защитата на националния пазар на труда, обучението на работната 

сила и интеграцията на неравнопоставените групи на пазара на труда и т.н. 

Агенция за социално подпомагане. По време на практиката в тази 

структура за управление на социалните дейности студентът научава: 

предоставяне на социални помощи и на семейни помощи за деца; вписване 

в регистъра на лица, които могат да предоставят социални услуги по ред, 

определен в Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото 

прилагане; как се осъществява контрол по спазването на утвърдени 

критерии и стандарти за извършване на социални услуги; начинът на 

откриване, промяна на вида и/или промяна на капацитета на социални 

услуги и закриване на социални услуги, когато са делегирани от държавата 

дейности и др. 

Дирекции за социално подпомагане. Тук студентите овладяват 

знания, умения и компетентности относно: проучване потребностите на 

населението от социални помощи и социални услуги в областта; 

извършване на проверки и подготвяне отговори на постъпили предложения, 

жалби, сигнали и молби; контролиране изпълнението на мерките за закрила 

на детето; извършване на проверки по жалби и сигнали за нарушаване 

правата на детето; извършване на  прием на граждани и дава консултации 

по въпроси, свързани със социалното подпомагане, закрила на детето и 

правата на хората с увреждания и др. 

Национален осигурителен институт. В тази социална институция 

студентите – практиканти получават знания и овладяват компетенции 

относно: планирането и организирането на връзките на НОИ с 

международни организации и осигурителните институции извън страната; 

организирането подготовката на отговорите на запитвания, постъпили чрез 

комуникационните канали, свързани с осигурителното и пенсионното 

законодателство във връзка с функциите на НОИ съгласно КСО; 

изготвянето на анализи и доклади, свързани с постъпилите запитвания и 

препоръки на клиенти; изготвяне на отговори по постъпили въпроси, 

предложения, сигнали, жалби и молби на граждани в областта на 

пенсионното осигуряване; организиране, методическо ръководство и 

контролиране дейността по отпускане и изплащане на паричните 

обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, на 
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гарантираните вземания и контрола по разходите на държавното 

обществено осигуряване и др. 

Териториално поделение на Националния осигурителен 

институт. Тук студентите овладяват знания, умения и компетенции 

относно: определяне на пенсиите; дейности по ДОО; парични обезщетения 

за временна нетрудоспособност; работа в осигурителния архив; работа с 

парични обезщетения и др. 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. 
Студентите, които реализират практическата си подготовка в тази социална 

институция придобиват знания, учения и компетенции свързани с: 

упражняване на цялостен контрол за спазване на трудовото законодателство 

във всички отрасли и дейности; упражняване на  специализирания контрол 

по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, 

Закона за насърчаване на заетостта, Закона за трудовата миграция и 

трудовата мобилност, законодателството, свързано с изпълнението на 

държавната служба, и правата и задълженията на страните по служебното 

правоотношение и на други нормативни актове, когато това е възложено със 

закон; даване сведения и технически съвети на работодателите и на 

работниците и служителите за най-ефективните методи за спазване на 

трудовото законодателство, на законодателството, регламентиращо 

здравословните и безопасни условия на труд, и на други нормативни актове, 

контролът на които е възложен на Агенцията със закон и др. 

Дирекция „Инспекция по труда“. В тази структура на управление 

на социалните дейности в България, студентите придобиват знания, умения 

и компетенции относно: осигуряване прилагането на законовите разпоредби 

относно условията на труда и защита на работещите при упражняване на тяхната 

професия; даване на сведения и технически съвети на работодателите и работещите 

по най-ефективните методи за спазване на законовите разпоредби; довеждане до 

знанието на компетентните органи недостатъците или злоупотребите, които не се 

обхващат от съществуващите законови разпоредби и препоръчват необходимите 

промени; извършване на  дейности, установени в нормативни актове; 

подпомагане на социалното партньорство на областно и общинско равнище и в 

предприятията; решаване по компетентност жалби, молби, сигнали и 

запитвания на физически и юридически лица, свързани с нарушения на 

законовите разпоредби и др. 

Агенция по заетостта. В тази социална институция студентите – 

практиканти научават: как се проучват тенденциите на пазара на труда; 

разработване на аналитични материали - ежемесечни информации, 

периодични и годишни анализи и обзори, брошури и дипляни за пазара на 

труда; участие в подготовката и провеждането на изследвания на процесите, 

очертани в резултат на анализи на пазара на труда, подготвяне за тях на 

технически задания, изготвяне на тематични анализи; разработване на 

краткосрочни и средносрочни прогнози за безработицата; участие в 
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организирането и провеждането на периодични наблюдения и оценки на 

програмите и мерките за обучение и заетост и обучението на възрастни и 

др. 

Дирекция „Бюро по труда“. В тази структура на управление на 

социалните дейности в България, студентите придобиват знания, умения и 

компетенции относно: регистриране на лицата, активно търсещи работа; 

предоставяне на услуги за лицата, активно търсещи работа; предоставяне на 

услуги за работoдателите: как се предоставя информация за лицата, които 

активно търсят работа; как се предоставя информация за програми и мерки 

за запазване и за насърчаване на заетостта и др. 

 

Изложеното съдържание във Втора глава дава възможност да бъдат 

експлицирани следните 

 

обобщения и изводи: 

 

1. Практическото обучение на студентите от специалност „Социални 

дейности“ е свързано с държавата, нейната социална политика и е част 

от нейното легитимиране. В този контекст тя е средство за социално-

гарантирана компетентност, до която се достига чрез държавно 

регламентирани изисквания за подготовка. 

2. То се определя от определени образователно-квалификационни 

изисквания и се контролира от държавата и професионалната общност.   

3. Заедно с това практическата подготовка на студентите извежда на 

преден план подход, при който социалните услуги се разглеждат като 

необходима част от работата по решаване проблемите на обществото. 

4. Ефективната практика на студентите от специалност „Социални 

дейности“ имат трикомпонента структура: 

 Осигуряване на професионална компетентност, която интегрира 

ценности от социалната дейност, знания, умения и компетентности, 

опит, отговорност и професионално-личностни качества, осигуряващи 

реализирането на професионални функции, роли и задължения; 

 Изграждане на действащо работно взаимоотношение като добре 

обмислен, планиран процес с очакван резултат, в който в зависимост от 

ситуационния контекст и последователността на стъпките бъдещият 

социален работник се въвлича в дейността на социалната служба или 

заведение в съответствие с определени нормативни рамки и 

професионална етика, които в целостта си позволяват достигането на 

желания резултат; 

 Постигнатите резултати са свързани с изграждането на такива качества 

като контрол и самоконтрол, оценка и самооценка при реализацията и 

др. 
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5. При реализирането на практическото си обучение, студентите 

овладавят знания, умения и компетенции относно: 

 Предоставяне на социални услуги деца и лица с трайни увреждания и 

ограничени двигателни възможности; 

 Предоставяне на комплекс от услуги, включващи социална работа, 

консултиране и обгрижване на нуждаещия се в личен, социален и 

комунално-битов аспект; 

 Реализиране на домашен социален патронаж по домовете на 

нуждаещите се граждани; 

 Работа със стари хора, като комплекс от социални услуги в общността, 

където се създават условия за цялостно обслужване на потребителите 

през деня; 

 Предоставяне на деца, лишени от родителска грижа, на услуга  за които 

към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в 

биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или 

приемно семейство; 

 Осигуряване качество на живот и създаване на условия за пълноценно 

физическо, емоционално и познавателно развитие, и социално 

включване на деца и лица в естествената за тях среда, чрез осигуряване 

на индивидуализирана грижа и подкрепа; 

 Създаване на среда за живот близка до семейната, при която децата, 

младежите лицата получават необходимата им индивидуализирана 

подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот; 

 Реализиране на дейности по ограничаването на социалната изолация, в 

която се намират определени лица; 

 Работа по институционална закрила и защита на деца и лица, 

пострадали от различни форми на насилие в семейството или извън 

семейната среда; 

 Оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, 

които напускат специализирана институция за деца и им предстои да 

водят независим начин на живот, подкрепени от екип от 

професионалисти; 

 Временно и помощ за жертвите на трафика на хора; 

 Предоставянето на начално професионално обучение с придобиване на 

първа степен на професионална квалификация на лица, навършили 16 

години; 

 Временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да 

изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага 

младите майки чрез социално, психологическо и юридическо 

консултиране и подкрепа; 

 Осигуряване на институционална закрила и защита на деца от улицата; 
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 Настаняването и отглеждането на дете в приемно семейство, което има 

за цел да гарантира основното право на детето да расте и да се развива 

в семейна среда; 

 Безвъзмездното предоставяне на храна на хора изпаднали в бедност; 

 Създаване на условия за осигуряване на образованието на децата по 

време на престоя им в институция;  

 Създаване на условия за осигуряване на лица, попаднали във всички 

видове  институции за възрастни; 

 Дейността на Министерство на труда и социалната политика като 

главен орган, който осигурява политики и дейности в сферата на 

социалните дейности; 

 Реализиране на дейности за изпълнение на държавната политика по 

социално подпомагане; 

 Проучване потребностите на населението от социални помощи и 

социални услуги в дадена област; 

 Управляване на държавното обществено осигуряване в национален и 

териториален мащаб; 

 Упражняване на контрол за спазване на трудовото законодателство във 

всички отрасли и дейности на национално и териториално ниво; 

 Изпълнение на държавната политика по насърчаване на заетостта, 

защита на пазара на труда, професионално ориентиране и обучение на 

възрастни, както и за извършване на посредническа дейност по 

информиране и наемане на работа; и др. 

 

ТРЕТА ГЛАВА: „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКАТА 

ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ 

„СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ – БЪДЕЩИ СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ.  

ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ“. Тази глава е посветена на терената 

емпирична изследователска работа, свързана с дисертационния труд. 

Отправната точка в нея е представянето на технологията на практическата 

подготовка, за да бъдат съзряни в нея възможностите за оптимизиране на 

процеса. Подчертава се, че практическата подготовка на студентите от 

специалност „Социални дейности“ се опира на общите принципи на 

социалната работа: принцип на антропологическа ориентация на 

социалната работа; принцип за развитие на социалната работа; принцип на 

полипарадигмалност на социалната работа; принцип за многото нива на 

социалната работа; принцип на периодичност и непрекъснатост на 

социалната работа; принцип за множествените форми на социалната работа; 

принцип на взаимодействие между субектите и обектите на социалната 

работа; принцип на взаимодействието на обществото и на човека един от 

друг в процеса на социална работа; принцип на съхранение на човека в 

социалната работа; принцип на нелинейност в развитието на социалната 
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работа; принцип на вътрешна конгруентност (съответствие) на социалната 

работа; принцип на външна конгруентност (съответствие) на социалната 

работа. 

 В контекста на технологията на социалната работа се проведе 

емпирично изследване изследване със следните параметри: 

Обект на изследване:  Обучението на студентите от специалност 

„Социални дейности“. 

Предмет на изследване:  Оптимизация на практическото обучение 

на студентите от специалност „Социални дейности“. 

Цел на изследването:  Да се установят параметрите на 

оптимизацията на практическото обучение на студентите. 

Задачи на изследването: 1.Да се установи доколко е ефективно е 

практическото обучение на студентите от специалност „Социални 

дейности“; 2.Доколко установеното практическо обучение на студентите от 

специалност „Социални дейности“ може да се оптимизира и в какви 

параметри.   

Методи и средства на изследването.  

Настоящето емпирично изследване, проведено за целите на 

докторската дисертация е двупластово тъй като са използвани два 

изследователски метода:  
1. Експертна оценка на специалисти от базовите институции;  

2. Анкетно проучване –  със студенти от специалност „Социални 

дейности“, които полагат практики, според учения план на 

специалността.. 

 

1. Събиране на емпиричен и теоретичен материал – в съответствие 

с целта и задачите на изследването, се извършва чрез методите за 

емпирично или теоретично изследване, като за целта  се набират 

необходимите изследователски данни, фиксиращи съдържанието на 

темата.  

Събирането на емпиричен материал за настоящето изследване 

протече съобразно използваните методи в следните фази: 

1. Експертните оценки са осъществени в периода 25.05.2018 г. – 

30.06.2018 г., включително, във всички базови институции, с които 

Шуменски университет има сключени договори /по-нататък в 

дисертацията е обявен пълният им списък/. 

2. Анкетното проучване сред студенти от втори до четвърти курс 

полагащи практика в базовите институции – от 30.052018. до 01.06.2018 

г. 

 

2. Анализ, обработване, обобщение и интерпретиране на данните – 

този етап е също така особено отговорен, тъй като от неговото 



27  

правилно провеждане в значителна степен зависи обективността и 

обосноваността на самото изследване.  

На този етап основен емпиричен и теоретичен анализ се извършва и 

статистически анализ, проверяват се хипотези – емпирични, теоретични, 

статистически. Анализът, обобщението и интерпретирането на данните от 

изследването са осъществени в периода 01.06.2018 г – 20.06.2018 г. 

3. Цялостно оформяне на емпиричното изследване – на този етап 

фактически се постига цялостно представяне на изследвания научен 

проблем.  

Цялостното представяне на емпиричното изследване в рамките на 

дисертационната разработка е поставено в периода 25.06.2018 г. – 

28.06.2018 г. 

В рамките на емпиричното изследване са използвани посочените вече 

по-напред два изследователски  метода: експертна оценка и анкетно 

проучване. 

 

Експертна оценка и предложения на базовите ръководители за 

оптимизиране на практическата подготовка на студентите 

1.  Предмет на експертната оценка е да се даде представа как експертите 

оценяват  практическото обучение на студентите от специалност 

„Социални дейности“. 

2. Субект на изследването са 14 експерти от различни базови институции 

имащи пряко отношение към  практическото обучение на студентите. 

3. Характерът на оценката е анализ на съществуващите практики  в 

областта на практическото обучение на студентите и неговата 

оптимизация. 

4. Основание на оценката са знанията и опитът, както и интуицията на 

експертите. 

Броят на ангажираните експерти е 14, като  единият от базовите 

ръководители е ръководител на 4 социални услуги /общо 18 базови 

институции/. Отговорили са на 100% базови ръководители. 

За нуждите на настоящата дисертация се поиска експертно 

становище целта и оптимизиране на практическата подготовка на 

студентите, бъдещи социални работници.    

Базовите ръководители следваше в рамките на това мнение да 

отговорят на три подвъпроса: А. Как бихте оптимизирали (подобрили) 

практиката на студентите в институцията която ръководите?; Б. Какво бихте 

оптимизирали (подобрили) като база за практика на студентите в 

институцията която ръководите? В. Какво бихте изисквали от студентите за 

оптимизиране (подобряване) практическата подготовка в институцията 

която ръководите? 
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По-нататък в дисертацията обобщено се посочват отговорите на 

базовите ръководители и бъдещи работодатели на студентите от 

специалност „Социални дейности“: 

А. Как бихте оптимизирали (подобрили) практиката на 

студентите в институцията която ръководите? 

Необходимо е по-гъвкаво разпределяне на часовете за практика, 

съобразно желанието и възможностите на студентите. 

Съобразно необходимостта на студентите е налице възможност за 

увеличаване на броят на часовете за практика. 

Редно е периодично актуализиране програмата за практика, съобразно 

промените в нормативната уредба. 

Налични са условия за провеждане на практика извън сроковете в 

задължителният график. 

Да се оптимизира броят на часовете, необходими за студентска 

практика 

В повечето социални услуги работата е непрекъснат процес - 24 часа  в 

денонощието, така че при изготвянето на графика на студента може да 

присъстват и събота и  неделя. По принцип са възможни и часовете от 

графика да са до 22,00 ч., като това гарантира гъвкавост за студента, ако той 

има други ангажименти. 

Необходима е повече работа на терен, за да се трупа опит в конкретни 

ситуации с потребителите на услугите. 

При добра организация практиката може да се оптимизира по следния 

начин: 

 Групата на студентите да е от 10 човека максимум. 

 Посещенията да са преди обяд от 8.30 до 11.30 ч., когато потребителите 

на услугите са по-активни и може да се задържи вниманието им. 

 Надграждане над базовите познания от придобити в теоретичната 

подготовка в университета  чрез въвеждане на иновации в социалната 

работа, например работа със софтуер за водената документация с 

препратки към нормативната уредба, касаеща социалната услуга. 

Развитие на добри аналитични, технически умения и работа в екип. 

Практиката да се води с по- малък брой студенти – индивидуално или 

в малки групи от по 3 до 5 човека; 

Практиката да се води по предварителна програма с уточнени теми 

за определени  времеви периоди; 

Темите на практическата подготовка да обхващат материя от базисни 

дисциплини от учебните планове от предходния семестър / година: 

анатомия, физиология, възрастова психология, геронтология, социални 

дейности / нормативната уредба на системата социалното подпомагане и 

социалните услуги и т.н.  

Синхронизиране на базисните теоретични знания, получени в 

университета с практиката. Именно практическото приложение на 
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придобитото знание може да очертае пред студентите картината на 

социалните услуги и тяхното практическо приложение, в подкрепа на 

различните целеви групи потребители. 

След преминаването на задължителните инструктажи за безопасни 

условия на труд  ръководителя на практиката да запознава с мисията и 

основните принципи на социалната организация.  

Разработване на индивидуална програма, която да има за цел 

запознаване на студента със социалните услуги, които се предоставят за 

подкрепа на деца и родители. Студентите да работят по договорен с тях и с 

преките им ръководители графици за изпълнение на поетите ангажименти. 

След запознаване с цялостната организация на услугите, студентите да се 

включват в директната работа с потребителите на услугите и да ги 

подпомагат при себереализирането им и изпълнението на дейности, 

предвидени за деня.  

Това, което може да допълни придобитите теоретични знания на 

студентите е въвеждането на практическо изпълнение и развиване на 

професионална експертиза за водене на случай – въвеждане на теоретично 

и практическо знание за основните етапи при водене на случай и техните 

основни характеристики; развиване на умение да извеждат степента на риск; 

развиване на умения да задълбочават в изследването на основните 

проблемни зони на клиента и да приоритизират потребностите.  

Практиката на студентите може да бъде разширена и чрез 

въвеждането им в мобилната социална работа. Именно работата на терен 

дава картината на проблемите на социално изолираните групи и общности 

и извежда нуждата от намеси за организирането на подкрепа и работа по 

превенция на социално изключване.    

Задълбочено запознаване на студентите с действащите нормативни 

документи по ЗСП, ЗСПД, Наредба № РД 07-5 от 2008 г., ППЗИХУ, 

Постановление №17 на МС от 31.01.2007 г. за определяне на условията и 

реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни 

заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично 

имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния 

процес. Не познаване на актуалните нормативни документи, същите къде 

могат да бъдат намерени създава трудности при водене на практичните 

упражнения. 

Б. Какво бихте оптимизирали (подобрили) като база за практика 

на студентите в институцията която ръководител? 

Според преобладаващите отговори базите на социалните 

организации  не се нуждаят от оптимизация. Те се оптимизират, съобразно 

обслужването на гражданите нуждаещи се от социално подпомагане с което 

практикуващите студенти трябва да се съобразят. 
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   Работата с потребителите на социалната услуга в реална обстановка 

е гарантирана.    Колкото  е по-голяма базата, с толкова повече студенти 

може да се работи едновременно едновременно. 

Кабинетите разполагат с  необходимите нагледни материали,  според 

изискванията на всеки специалист. 

Някои от базовите ръководители предлагат практиката да завършва с 

полагане на тест, по темите от програмата за практическо обучение. Тестът 

да включва въпроси с отворени и затворени отговори, по практическото 

прилагане на  учебните дисциплини. 

Необходимо е включването на ментор и подобряване на 

организацията при въвеждането на студентите в развиването на знания за 

работа по случай.  

Препоръчително е включване на студентите в интервизионни групи 

и клуб за професионално развити.Също така е препоръчително включване 

на студентите в обучения и групи, организирани за потребителите на 

социалните услуги. 

Практиката на студентите в институцията е добра, тъй като те 

нагледно се запознават на деня с постъпилия  казус с подаденото заявление 

– декларация и неговото решение. 

Необходимо е студентите да участват в извършване на социална 

анкета в дома на лицето / семейството подало заявление – декларация, като 

се вземат предвид и всички други констатирани обстоятелства от социален, 

семеен, битов и здравен характер, отнасящи се до възможността за 

самоиздръжка и/или помощ от лица, задължени по закон да осигуряват 

издръжка, както и преценка на необходимостта от ползване на социални 

услуги. Въз основа на резултатите от социалната анкета в доклада студентът 

- социалният работник прави предложение за отпускане или отказ на 

помощта, за нейния вид и размер, както и препоръка за насочване към 

ползване на социални услуги, ако това е необходимо. Извършването на 

социална анкета се приема от студентите като интересна. 

В. Какво бихте изисквали от студентите за оптимизиране 

(подобряване) практическата подготовка в институцията която 

ръководите? 

Познаване на Етичният кодекс за работа с деца и лица в 

неравностойно положение. 

По - сериозно отношение към практическата подготовка. 

Да се стремят към спазване на принципа за конфиденциалност в 

работата си. 

Да имат задълбочени познания по Закона за семейни помощи за деца 

и Законът за социално подпомагане, и прилежащите им правилници. Да 

могат да боравят с тях като изчисляват съответните помощи. Да познават 

и боравят със Закона за интеграция на хората с увреждания и Закона за 

закрила на детето. 
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Когато са на посещения в домовете на потребителите ни, да не се 

плашат от лошите битови условия в които живеят хората, да се 

абстрахират от техния етнос и да се опитат да съберат максимум 

информация за проблемите на децата и възрастните в семейството, за да 

бъдем максимално полезни след като анализираме проблемите.   

Необходимо е предварително уточняване темата на практическото 

занятие, за да могат студентите да отиват в базите теоретично подготвени и 

информирани. 

С помощта на ментор от социалната услуга, студентите да се включат 

в корекционно-компенсаторната работа с децата със специални 

образователни потребности, както и в социалната работа за формиране на 

полезни умения за независим живот. 

Да възпитават у себе си чувство на емпатия и толерантност към 

децата и лицата с увреждания. 

Студентите да  лобират за правата на хората в неравностойно 

положение и тяхната интеграция в обществото. 

Необходимо е студентите да разпознават практиката като значима и 

полезна част от подготовката им за старт в професията.  

 В практическата подготовка студентите да развиват саморефлексия и 

лично отчитане на ползата от включването им в практически стаж. 

Повишаване на мотивацията у студентите и активно участие в 

договорените дейности. 

Активно включване и инициативност при участието на студентите в 

професионалните дискусии. 

По добро познаване на актуалните нормативни документи по които 

се работи в базите, в които се провежда практичната подготовка на 

студентите. 

При започване на практичната подготовка студента точно и ясно да е 

запознат какво се изисква от него като знания и умения които следва да 

придобие. 

Студентът да е запознат в края на практичната подготовка какво точно 

се изисква от него от ВУЗ, и какво следва да представи за придобитите от него 

знания и умения които е придобил. 

По добри компютърни знания и умения, които при една част от 

студентите липсва. 

Обобщението и изводите, свързани с експертната оценка се представят в 

края на Трета глава от дисертацията. 

  

Мнение на студентите за провежданата практическа подготовка 

и нейното оптимизиране. Анкетно проучване. 

Методологическа основа за разработването и провеждането на 

анкетното проучване е научната разработка на С. Михайлов „Емпиричното 

социологическо изследване”за провеждането на извадково изследване 
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„според отзовалите се лица”. Предложения въпросник по метода на 

„отзовали се лица” са върнати надлежно попълнени от 94 студенти 

полагащи практики в базови институции, надлежно попълнени, които числа 

представляват и обемът на нестохастичната извадка – 64,38% от 

генералната редуцирана съвкупност.  Обемът й е напълно достатъчен за да 

могат да се направят достоверни обобщения и изводи по темата на 

дисертацията. По посока постигането целта и специфичните цели на 

изследването е съставена Анкетна карта за пряк отговор от 

респондентите, съставена от 15 въпроса – открити и закрити.   

Разпределението по пол на респондентите е: жена – 75,58% и мъж – 

24,42%. Това съотношение отразява реалното съотношение на студентите 

по пол в курсовете, което е около 70:30, т.е. отразява една налична 

феминизация на обучаващите се в специалност „Социални дейности“ в 

рамките на Шуменския университет. 

Студентите се разпределят по курсове по следния начин: 

Няма представителство в извадката от студенти първи курс, което бе 

обяснено по-напред с факта, че в този курс не е предвидено обучение в 

практическа подготовка. Втори курс е представен от 32,00% от студенти в 

извадката,  трети курс с 31,45%, а в  четвърти курс те са 36,55%. Прави 

впечатление, че стойностите на представените студенти от втори, трети и 

четвърти курс са близки. Въпреки това доминират студентите от четвърти 

курс, които вече са преминали всички степени на практическата подготовка, 

предвидени в учебния план и в момента на провеждането на изследването 

полагат преддипломния стаж, т.е. имайки по-голям опит те са в състояние 

да дадат по-обективна преценка по поставените към тях въпроси. 

В обосновката на изследването е посочено, че  са изследвани само 

студенти, които са в редовна форма на обучение, но сред тях има такива са 

на индивидуален план.  

Тези, които са в редовна форма обхващат 89,32% от извадката, а тези, 

които са на индивидуален план – обхващат 10,68%. Без да се подценяват те 

е важно мнението на преобладаващите редовни студенти, които с 

внушителния си обем доближават почти 100% от извадката. 

Според участието в различни степени на учебната практика  

студентите се разпределят по следния начин: летен практически модул – 

32,00%; професионален практикум  - 31,45%; преддипломен стаж – 36,55%. 

Студентите провеждат своята практическа подготовка в различни 

базови институции, като процентното съотношение към извадката е 

следното: Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Шумен – 8,00%; Дневен 

център за деца и възрастни хора с увреждания, гр. Шумен – 12,00%; Дом за 

възрастни с умствена изостаналост, с. Лозево – 2,00%; Дом за стари хора „Д-

р Стефан Смядовски“, гр. Шумен – 4,00%; Домашен социален патронаж, гр. 

Шумен – 9,00%; Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. 

Шумен – 21,00%; Кризисен център за деца, гр. Шумен – 5,00%; Център за 
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настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания №2, гр. Шумен 

– 14,00%; Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с 

увреждания, „Слънчево детство“, гр. Шумен – 12,00%; Център за социална 

рехабилитация и интеграция за хора с физически увреждания, гр. Шумен – 

13,00%. 

 Респондентите смятат, че има създадена организация от страна на 

университета за успешното практическо обучение, като най-вече я 

оценяват като много добра (36,12%) и добра (35,45%). Немалка част от 

студентите са тези, които смятат, че тази организация е отлична (20,18%). 

Около една десета част от запитаните  сочат организацията за задоволителна 

(8,25%). Няма такива, които намират, че липсва всякаква организация на 

практическото обучение от страна на университета. 

Запитаните студенти най-вече смятат, че има създадена добра 

организация от страна на базовата институция  успешното практическо 

обучение (50,48%). Една трета от тях намират, че тази организация е много 

добра (29,18%). Почти по равно се разпределят отговорите на тези, които 

смятат, че организацията на базите за успешната практическа подготовка е 

отлична (10,39%) и задоволителна (9,95%).   

От изключителна важност за успешната практическа подготовка на 

студентите е работната среда, в която те попадат в базовите институции. Ето 

защо в анкетната карта е предвиден въпроса: „Какво е отношението на 

персонала на базовата институция към вас, като практикант?“ 

В по-голямата си част студентите споделят, че към тях се проявява 

много добро (38,94%) и отлично (30,40%) отношение. Една трета от тях 

смятат, че по време на практическата им подготовка персоналът на 

институцията има добро отношение (20,00%), а по  мнението на от по една 

десета от тях към тях се е показвало задоволително (5,39%) и 

пренебрежително (5,27%) отношение. 

Отношението на персонала на базовата институция към работата 

на студентите има следните проявления: стимулира в практиката – 27,25%; 

кара ги да се стараят повече – 26,55%; показва, че повече трябва да се научи, 

за да се приложи в практиката – 27,32%; обезкуражава ви – 8,10%; обижда 

ви – 5,66%; не ме засяга особено – 5,12%. 

Според запитаните студенти контролът и помощта, която получават 

от университета, по време на практическото си обучение е най-вече 

системен (41,31%). Приблизително по една трета от тях обаче отговарят, че 

контрол и помощ им се оказват от време на време (25,47%) или понякога 

само има такъв контрол (25,22%). Много малка част от респондентите, 

макар и непренебрежима споделят, че липсва всякакъв контрол и помощ 

(8,00%). 

На въпроса „В какво се състои помощта, която бихте желали да 

получавате по време на практическото си обучение от страна на 

университета?“ студентите дават следните отговори /Дадени повече от 
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един отговор!/: по-подробно изясняване на същността на поставените за 

практика задачи – 31,76%; включване на преподавателя по практика в 

екипни срещи, където се дава преценка на работата ми – 13,87%; улесняване 

и координиране на професионалните ми взаимоотношения с персонала на 

дома – 7,21%; улесняване и координиране на професионалните ми 

взаимоотношения с ръководителя на базовата институция – 3,18%; 

допълнителни указания и помощ при изпълнение на задачите, поставени 

пред мен по време на практиката – 35,4%; помощ при изготвяне на дневника 

за практиката – 2,34%. 

 В свободен отговор респондентите правят преценка какви 

практически знания, умения и компетенции са овладели по време на 

практическото ниво, в което се намират в момента. Според тях, най-вече 

те са овладели /повече от един отговор/: начин на работа с деца и лица 

попадащи в риск от социална изолация – 27,65%; начин на работа с хора в 

риск от попадане в институция поради неспособност да се грижат за себе си 

и дома си - 21,32%; как да се оказва помощ на хората в риск, да развият 

полезни навици и да подобрят социалната си среда, за да намалят риска от 

попадане в зависимост или в институция – 18,32%; овладяване на 

компетенция свързана с уважението към възрастовите, религиозните, 

етническите, културните, физическите, психическите, половите и 

сексуалните различия на потребителите, техните близки, роднини или 

законни представители – 18,00%; компетенции за работа с хора с проблеми, 

свързани със социализацията и общуването- 15,00%; компетенции за 

предоставяне помощта си по начин, който зачита достойнството и личното 

пространство на потребителя и съобразяване с начина му на живот- 8,21%; 

компетенция за създаване на условия за интегриране на потребителите на 

услугите в обществото - 6,32%; как студентът-практикант да проявява 

застъпничество пред институции, имащи отношение към благополучието на 

потребителите на социалните услуги – 3,86%; включване на разнообразни 

консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към 

създаване, поддържане и разширяване на социалните умения на 

потребителите – 3,25%. 

Респондентите отразяват мнението си дали смятат, че 

практическата подготовка в базова институция им създава умения и 

компетенции за бъдещия, реален професионален живот в такъв вид 

институция, давайки следните отговори: създава ми напълно умения и 

компетенции за бъдещ професионален живот – 32,90%; създава ми 

приблизително добри умения и компетенции за бъдещ професионален 

живот – 38,78%; създава ми откъслечни умения и компетенции за бъдещ 

професионален живот – 23,11%; не ми създава никакви умения и 

компетенции за бъдещ професионален живот – 5,21%. 

В свободна форма запитаните студенти отговарят на въпроса: 

„Какво ви харесва при полагане на практика в нивото, на което се 
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намирате?“ Отговорите им могат да се групират по следния начин /Дадени 

повече от един отговор!/: всеки ден имам възможност да се запознавам с 

различни хора и проблеми, което ми дава възможност да натрупам опит – 

2,80%; удовлетвореност, че мога да помагам на нуждаещи си хора – 25,32%; 

удовлетворението от това, че осъзнах какво е да си социален работник – 

28,90%; научих много важни неща както в професионален, така и в личен 

план – 3,00%; усвояването на различни етични правила за работа в социална 

институция   – 2,34%; научих основите на професионална работа в сферата 

– 4,35%; хареса ми това, че екипът на институцията ме включваше в 

различни видове дейности и винаги ме подкрепяше – 4,56%; персоналът на 

институцията се отнася с огромно уважение към студентите – 2,00%; 

опознаването с документация, която е задължителна за услугата – 2,30%; 

запознаването с типични методи за социалната услуга, в която се 

практикува – 5,64%; екипът стимулира работата на практикантите – 1,23%; 

това, че давайки всичко от себе си за обслужването на потребителите на 

услугата ставаш още по-хуманна личност – 3,12%; запознаване със 

същността на професията „социален работник“ – 7,33%; сблъсъкът с 

действителността те стимулира да учиш повече – 13,21%; наученото от 

теорията по време на лекции виждаш как се реализира на практика – 36,88%; 

надграждане на уменията за работа в екип – 5,52%; добрата организация на 

работа в социалната институция – 7,50%. 

А на въпроса: „Какво не ви харесва при полагане на практика в 

нивото, на което се намирате?“, на който анкетираните могат да дадат 

повече от един отговор, след тяхното групиране, мнението на 

респондентите изглежда така: няма нещо, което да не ми харесва – 45,21%; 

практиката се полата в социални институции, избрани от преподавателя по 

практика – 14,34%; периодът за практика е малък и се провежда в късен етап 

от обучението – 3,22%; малкото документация за социалната институция, 

която ни се предостави на място – 2,56%; работната среда е много по-

различна от това, което учим по време на лекции – 7,90%; липсата на по-

подробно изясняване целите, задачите и това, което следва да се случва в 

институцията – 5,31%. 

Според  запитаните, проведената практика най-вече следва за се 

отчита /повече от един отговор/ със студентската книжка за практика 

(44,56%) и чрез групова дискусия в края на учебната година (40,42%).  Една 

десета от тях смятат, че това следва да става чрез дневник за практика 

(11,35%). Малко са тези от респондентите, които предпочитат отчитането 

на практиката да става чрез ежемесечни отчети (3,76%). 

Личният принос за развитието на институцията, в която 

практикуват, респондентите оценяват по следния начин /свободен 

отговор/: Преобладаващата част от анкетираните смятат, че като цяло са  

били полезни  както за институцията, така и за потребителите на услугата 

(44,12%). Не малко от тях не смятат, че имат такъв принос (32,12%). Част от 
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практикантите намират, че техния принос се състои в изграждането на 

доверие между тях и потребителите на услугата (20,32%), както и успех в 

разнообразяването на техния живот (4,33%). Малка част от тях са давали 

ценни идеи при реализирането на проекти в социалната институция (2,54%). 

Макар и последен въпрос, този е централен за анкетата. Чрез 

отговорите на него студентите подробно се аргументират по какъв начин 

да се подобри практическото обучение им обучение. Групирани по 

смисъл, техните предложения са следните /при повече от един отговор/: да 

се увеличи броят на часовете за практика – 35,34%; да се напишат примерни 

документи, свързани с организацията на социалните услуги и казуси, които 

да се решават по време на практиките – 3,21%; да има по-честа комуникация 

между преподавателя по практика и студента – практикант – 15,56%; 

практиката да се провежда от студента в институция по негово желание, а 

не там където преподавателя е определил – 15,55%; повече работа с 

нормативни документи – 10,22%; повече посещения на социални заведения 

по време на учебната година, а не само по време на практическите занятия 

– 8,77%; по-голям достъп до основните организационни документи на 

социалната институция, където се практикува – 14,67%; да се дава по-

голяма възможност за работа с различни случаи в социалната услуга – 

25,14%; повече договори със социални институции, които се намират в по-

малки населени места на областта, тъй като там има много интересни 

случаи, по които да се практикува – 12,11%; по-гъвкав график за практиката 

– 15,10%; всеки студент да може да посещава повече институции по време 

на практиката, за да придобие повече умения и компетенции по време на 

практиката - 8,33%; сключени договори с повече общини, особено с тези, от 

които е студентът – практикант – 12,87%; студентите да имат конкретни 

наставници в базите, с които да комуникират постоянно и да обсъждат 

работата си – 7,45%; да се създадат интервизионни групи – 3,45%; да се 

организират групови дискусии по време на практическото обучение – 

4,21%; повече работа на терен, за да се придобие по-голям опит за 

различните житейски ситуации и техните решения – 25,80%. 

Изложеното съдържание в Трета глава дава възможност да се 

направят следните  

 

обобщения и изводи: 

 

1. Технологията на практическата подготовка на студентите е отворена 

система, която дава различни възможности за оптимизиране. Такава 

оптимизация може да се интервенира, например в следните пунктове: 

 в начина на протичане на професионалната социализация като 

количествени и качествени структурни преобразувания; 

 могат да бъдат обогатени общите принципи на социалната работа, на 

които се подчинява и самата практическа подготовка; 



37  

 но оптимизация подлежи и професионалната компетентност на 

студентите в рамките на методическия компонент, организационния 

компоненти и социалния компонент; 

 оптимизирането на практическата подготовка може да бъде насочено 

към развитието на професионалиста в петте му измерения – 

допрофесионализъм, професионализъм, суперпрофесионализъм, 

следпрофесионализъм, непрофесионализъм; 

 чрез опитмизацията могат да се променят и факторите – обективни и 

субективни, детерминиращи професионалното самоуправление на 

студентите; 

 може да бъдат повлияни и стадиите на професионалното 

самоопределение на студентите – адаптация, ценностно-нравствен 

подход и индивидуализация; 

 оптимизацията може да промени и разпространените различни подходи 

към студентските практики – проблемно-ориентирани, практико-

ориентирани и др.; 

 може да бъдат оптимизирани ключовите проблеми в организацията и 

провеждането на студентската практика; 

 работата на педагогът – наставник, преподавателят – методист и 

ръководителя на практическото обучение също могат да бъдат 

оптимизирани; 

 оптимизирането на студентската практика води до преодоляване на 

негативните и страни и усилването на положителните; 

 оптимизирането следва да бъде насочено към изработването на важни 

професионални умения и навици у студентите, например  - 

комуникативни, инструментални и аналитични; 

 мотивацията на студентите също е обект на оптимизация; 

 чрез оптимизацията могат да се интервенират причините, поради които 

студентите се съгласяват да участват в даден вид практическа работа – 

открояващи се перспективи, признание, общуване и др.; 

 могат да се променят задачите и принципите на практиката; 

 особено важно място, където оптимизацията е на своето място това е по 

отношение на разработването програмата на практиката и нейните 

етапи; 

 важна е оптимизацията при избора на места за практикуване на 

студентите, и др. 

2. Резултатите от емпиричното изследване, което има за цел да покаже 

мнението на базовите ръководители и студентите-практиканти относно 

оптимизацията на практическата подготовка показват следното: 

2.1. Експертната оценка на базовите ръководители относно 

оптимизацията на практическата подготовка сочи, че  те смятат 

тази оптимизацията най-вече като:  
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 актуализиране на програмата за практиката;  

 увеличаване броя на часовете за практика;  

 студентите да участват в целия 24 часов процес на работата в услугата; 

 темите на практическата подготовка да обхващат материя от базисни 

дисциплини от учебните планове;  

 въвеждането на практическо изпълнение и развиване на професионална 

експертиза за водене на случай; 

 студентите да се включат в корекционно-компенсаторната работа с 

децата със специални образователни потребности, както и в социалната 

работа за формиране на полезни умения за независим живот, и др. 

2.2. Мнение на студентите за провежданата практическа подготовка 

и  нейното оптимизиране. Анкетно проучване. 

Студентите намират, че практическата им подготовка следва да се 

оптимизира в следните пунктове: 

 по-подробно изясняване на същността на поставените за практика задачи; 

 допълнителни указания и помощ при изпълнение на задачите, поставени 

пред мен по време на практиката; 

 да се увеличи броят на часовете за практика; 

 да се напишат примерни документи, свързани с организацията на 

социалните услуги и казуси, които да се решават по време на практиките; 

 да има по-честа комуникация между преподавателя по практика и 

студента – практикант; 

 практиката да се провежда от студента в институция по негово желание, а 

не там където преподавателя е определил; 

 повече посещения на социални заведения по време на учебната година, а 

не само по време на практическите занятия; 

 по-голям достъп до основните организационни документи на социалната 

институция, където се практикува, и др.  

3. Основен извод: 

Системата на практическото обучение непрекъснато се развива. В 

това развитие вземат едновременно участие преподаватели, базови 

ръководител, студенти и всеки привнася нещо ново в оптимизиране 

на тази система. Тя е отворена и нейният хомеостазис зависи от 

всички посочени групи. 

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО се подчертава, че практическото обучение е 

елемент на системата по качеството на образованието. То се явява 

надстройка на базовите знания и умения, създава адаптивност на студентите 

за реализация при работа по специалността, но при различни 

производствени условия и изисквания и на различни длъжности и работни 

места. 
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Представя се авторска Учебна програма за практически обучение 

на студентите, която би могла да се използва не само в рамките на 

обучението в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 

но и в други висше учебни заведения, в които се обучават студенти по 

специалността „Социални дейности“.  

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНИ ПРИНОСИ 

защитени в дисертацията 

 

А. Теоретични приноси 

 

1. Обобщаване и анализ на теоретични концепции свързани с 

практическото обучение на студентите. 

2. Открояване на мястото на практическата подготовка на 

студентите в релацията теория – практика. 

3. Научно обосноваване на технологията на практическата 

подготовка на студентите. 

4. Формулиране на уменията, знанията и компетенциите на 

студентите по време на практическата им подготовка в социалните услуги, 

предлагащи се в България. 

 

 

Б. Практико-приложни приноси 

 

5. Разработване на методология на емпирично социологическо 

изследване с двукомпонентна структура – експертна оценка и анкетно 

проучване по отношение на оптимизацията на практическата подготовка на 

бъдещите социални работници. 

6. Разработване на Учебна програма за практическата подготовка 

на студентите. 
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