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ABSTRACT 
The question about independent work of students is up-to-date, regarding the non-stop 

growing scientific information and the fast moral decline of technologies. Also, it is regarding 

the growing rivalry between the conditions of market economy and the necessity of personal 

active relation and personal activity for constant perfection and of proving oneself.  

A survey of students in the Faculty of Public Health at Medical University – Sofia has 

been conducted regarding their opinion about their participation in the personal activity in the 

learning process of “Health Economics” and to what extent the professors, sufficiently active 

and enough, assist and stimulate them in it. 
Key words: independent work, students of Faculty of Public Health, “Health Economics”, 

professors` assistance 

 

Въведение: 
Въпросът за самостоятелната работа на учащите се в учебния процес и извън него се 

разглежда от психолози и педагози не от вчера и днес. Още Я. А. Коменски е посочил във 

„Великата дидактика”, че „обучаващите се по-малко да учат, а учащите се повече да се учат” 

(6, стр.324). 

В днешно време този въпрос е особено актуален, като се има предвид непрекъснато 

увеличаващата се научна информация и бързото морално остаряване на технологиите. И не 

на последно място – и във връзка с нарастващата конкуренция в условията на пазарната 

икономика и нуждата от лично активно отношение и самостоятелна дейност за 

непрекъснатото усъвършенстване и себедоказване. 

„Самостоятелната работа позволява да се развива способността за интелектуален и 

физически труд, да се повишава ефективността на процеса на усвояване на системни знания 

и изграждането на умения за приложението им в практическата дейност” (1, стр. 397). 

За студентите самостоятелната работа има свои особености и своеобразие. Свързана е 

както с нарастналите личностни възможности за самостоятелност, самоконтрол, инициатива, 

така и с мотивацията за бъдеща професионална реализация. 

Според А. Г. Молибог (3, стр. 330), „самостоятелната работа е основа на образованието, 

особено на висшето”. 

 

Самостоятелната работа е насочена към определена цел и конкретно степенувани 

задачи. Тя трябва да е индивидуална и диференцирана, съобразно курса на студентите и 

техните индивидуални възможности, интереси и изяви. 
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Това предполага предварително обмисляне на формите на самостоятелната работа, 

съобразно програмния материал. А също така – и съответно предварително планиране. Т.е. 

да се посочи кога и как самостоятелната дейност ще бъде включена в учебния процес или 

извън него, както и под каква форма. 

„Самостоятелната учебна работа не само, че не намалява ръководната роля на 

преподавателя, а напротив – повишава изискванията към него, функциите му стават по-

сложни и придобиват диференциран характер” (6, стр. 136). 

А. Молибог изтъква, че „да се управлява самостоятелната работа на студентите 

означава да се управлява тяхната познавателна дейност“ (2, стр. 180). Според него 

самостоятелната работа започва от първата лекция по дадената дисциплина и продължава 

дори и след приключването на съответния изпит с повторение на изучения материал при 

осмислянето на учебното съдържание по следващите дисциплини. Ето защо от особена 

важност е методическото ръководство от страна на преподавателите на всички етапи от 

усвояването на знанията, обучаването на студентите в рационални методи на самостоятелна 

работа. 

За преработката, обобщението и превръщането на възприетата от лекциите и 

различните литературни източници информация в стройна система от знания, за 

затвърдяването им и придобиване на умения да ги прилагат при решаването на практически 

задачи, преподавателят трябва да поставя на студентите конкретни въпроси, на които те да 

отговарят и задачи, които да решават самостоятелно. При задачите с най-голяма степен на 

самостоятелност – разработване на различни проекти, курсови и дипломни работи, 

преподавателят оказва консултативна и методическа помощ (4, стр.181). 

 

Целта на проучването е да се изследва мнението на студентите относно участието им 

в самостоятелна работа в учебния процес по „Икономика на здравеопазването“ и доколко 

преподавателите достатъчно активно и адекватно ги подпомагат и стимулират в нея. 

 

Материали и методика 

Извършено е социологическо проучване чрез анонимна анкета със закрити и открити 

въпроси на студенти от специалностите „Управление на здравните грижи“ и „Обществено 

здраве и здравен мениджмънт“ - след приключване на държавния им изпит, за да не се 

чувстват зависими от преподавателите.  

В съобщението ви представяме част от едно обширно проучване, обхващащо 16 

въпроса, свързани с процеса на обучение по „Икономика на здравеопазването“ и 4 въпроса от 

общ характер.  

Анкетирани са общо 95 студенти, от които: 72 от специалност „Управление на 

здравните грижи” и 23 от специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт”. 

Извършено е математико-статистическо обработване и анализ на събрания фактически 

материал.  

Етапите на проведеното изследване съответстват на поставените задачи: теоретично 

проучване на литературни източници; събиране на фактически материал от ФОЗ при МУ-

София, и неговата първична и статистическа обработка; анализ на събрания материал; 

обобщаване на резултатите и изводи. 

Анкетната карта започва с въпроси, чрез които са събрани  някои демографски данни за 

респондентите като пол и възраст. 

Разпределението по пол е както следва: в абсолютен размер 17 мъже и 78 жени, което в 

относителен дял  отговаря  съответно на 18% и 82%. 

Възрастовото разпределение е следното: най-младият анкетиран студент е на 23 

години, а най-възрастният – на 59 г. Средната възраст на студентите, участващи в 

проучването е 33 години. 
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По отношение формата на обучение: 61 от респондентите са студенти - редовна форма 

на обучение и 34 – задочна. 

 

Анализ на отговорите на респондентите: 

Важна част от подготовката на студентите е тяхната самостоятелна работа. 

Подробният анализ на данните (отговори на отделните твърдения) дават сведения за 

отношението на студентите към самостоятелната работа в процеса на обучението им по 

дисциплината „Икономика на здравеопазването”. 

Както се вижда от фигура 1. 58 от респондентите (61%) са на мнение, че делът на 

самостоятелната им работа в учебния процес по „Икономика на здравеопазването“ е 

достатъчен. На противоположното мнение са 37 или (39%) от анкетираните. 
 

 
Фигура 1. Достатъчен ли е делът на самостоятелната работа на студентите в учебния процес 

по „Икономика на здравеопазването“ 
 

Анализ на мнението на студентите за подпомагането от страна на преподавателите 

по „Икономика на здравеопазването“ по отношение на самостоятелната им работа  

 

 
Фигура 2. Подпомагат ли достатъчно активно хабилитираните преподаватели 

самостоятелната работа на своите студенти по „Икономика на здравеопазването“ 
 

 На въпроса „Подпомагат ли достатъчно активно хабилитираните преподаватели 

самостоятелната работа на своите студенти по „Икономика на здравеопазването“ 
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положително отговарят 81 (85%) от студентите, негативно само 14 респондента, или 

изразено в относителен дял 15% (виж фиг. 2.) . 

 Сходни са отговорите и на въпроса за подпомагането от нехабилитираните 

преподаватели в процеса на самостоятелната работа. От фигура 3. наблюдаваме, че 85 или 

89% от респондентите са дали отговор „да“ и 10 (11%) са отговорили с „не“, което 

свидетелства за позитивната оценка на студентите по отношение подпомагането им от страна 

на преподавателите. 

 

 
Фигура 3. Подпомагат ли достатъчно активно нехабилитираните преподаватели 

самостоятелната работа на своите студенти по Икономика на здравеопазването 

 

Полезно е периодично да се извършват проучвания за получаване на обратна връзка от 

студентите с цел оптимизиране на организацията на самостоятелната работа и повишаване на 

нейната ефективност, а в резултат – подобряване и качеството на обучението. 

На анкетираните студенти предоставихме възможността да дадат своите препоръки за 

оптимизация на процеса в подпомагането им в самостоятелната работа от страна на 

преподавателите. 

56 респондента не са дали отговор на този въпрос. От отговорилите – 7 нямат 

препоръки, следват „повече практически упражнения“ и „изготвяне на проекти“ – с по 4 

отговора. Трима са отговорили „не мога да преценя“ и само двама искат да има „повече 

разяснения върху учебния материал“. 

 

Изводи: 

1. Самостоятелна работа на студентите трябва не само да се подпомага, но и да се 

контролира и оценява от преподавателите. 

2. Предполага се, че при студентите поради по-отчетливата мотивация на учебната 

дейност, нарастнали познавателни интереси и наличието на бъдещи цели за професионална 

реализация, делът на самостоятелната работа и разнообразието на форми са по-големи. 

3. Много добър начин за изява на самостоятелност от страна на студентите са 

разработването на курсова работа, доклад или реферат. Тези форми не изместват изпита, а 

подпомагат реалната изява на студента и точната оценка на преподавателя. 

4. Особено ефективна форма на активизиране на студентите е участието им в различни 

експерименти, проекти, утвърждаване на модели и др., провеждани от преподавателите. А 

също така и включването им в различни конференции, симпозиуми и др. с доклади и 

постери. 
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