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Резюме 

Академичните курсове по английски език за специални цели (АСЦ) са насочени 
към изграждането и усъвършенстването на функционална комуникативна ком-
петентност у студентите, която да допринесе за пълноценното им изграждане 
като специалисти в конкретната професионална област и да спомогне за успеш-
ната им кариерна реализация. За да се постигне тази цел е необходимо да се оси-
гури оптимална ефективност на курсовете по АСЦ, а това предполага проучване 
потребностите на студентите и отчитане особеностите на новите поколения 
обучаеми – начини за възприемане, общуване и учене, както и използване на съвре-
менните информационни и комуникационни технологии и преподавателски подхо-
ди. Следва да се вземат под внимание и резултатите от проведените изследвания 
на потребностите на студенти и служители в световен план.

Ключови думи: английски за специални цели, проучване на потребностите, 
английски за студенти по икономика, английски за студенти по обществено-
политически науки  

JEL: Z13 

Увод 

Поради обществено-политически и икономически причини днес англий-
ският език е лингва франка – световно приетият език за общуване в професио-
нален и личен контекст. За разлика от английския език за общи цели, предназ-
начен за комуникация в ситуации от ежедневието, английският език за специ-
ални цели (АСЦ) е насочен към специализираното общуване в академична и 
професионална среда. Без необходимата специализирана езикова подготовка, 
включваща знания и умения за употребата на езика в конкретни специфични 
ситуации, без познаване нa особеностите на дискурса и жанровете в дадения 
професионален контекст, без познаване на специализираната терминология и 
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текстове, характерни за областта на кариерна реализация, един студент или 
специалист в дадена сфера на обществено-икономическия живот няма как да 
постигне пълноценна реализация и да развие своя потенциал.

Особености на английския език за специални цели

Специфичността на АСЦ определя особеностите на курсовете по специа-
лизиран език, които според Картър (Carter, 1983) са: автентични материали, 
специфична цел и самостоятелност при определянето на целите и посоката. 
Автентичните материали са определящи за резултатността на обучението 
по АСЦ с оглед развиването и усъвършенстването на специфичната кому-
никативна компетентност на учащия. Специфичната цел е свързана с про-
фесионалния контекст и би могла, например, да означава симулация на кон-
ференция с подготовка на доклад, презентация, водене на записки, четене и 
писане, работа със специализирани бази данни. Самостоятелността пък би 
могла да се разглежда като мост за превръщането на обучаемия в ползвател 
на езика (Carter, 1983, р. 134). Бастуркмън (Basturkmen, 2010) акцентира, че 
в АСЦ обучаемият се разглежда като изучаващ езика като средство за по-
стигане на академични, професионални или кариерни цели.

Учебната програма е ключова за ефективността на курса по АСЦ и има 
няколко основни характеристики, които трябва да бъдат взети под внима-
ние, за да се осигури успешното протичане на учебния процес:

• умения, необходими за успешно общуване в професионална среда: 
Къминс (Cummins, 1979) ги представя като дихотомия, която включва 
основните междуличностни комуникативни умения (ОМКУ)2 и ког-
нитивната академична езикова вещина/майсторство (КАЕВ)3. ОМКУ 
се отнасят за езиковите умения, които използваме в ежедневното не-
официално общуване с близки, приятели, колеги. КАЕВ се отнася до 
умелото използване на езика, нужно за разбирането и използването на 
академичния език. Ситуациите, в които използваме ОМКУ се харак-
теризират от контекст, който е сравнително лесен за разбиране. При 
КАЕВ, обаче, контекстът е значително по-сложен и понякога не пред-
лага контекстуални ключове за отгатване или разбиране на значението 
(Стефанова, 2019, с. 34). Основавайки се на тази дихотомия, Гейтхаус 
(Gatehouse, 2001) приема, че за успешното кариерно развитие на един 
специалист в дадена сфера е необходимо усвояването на три основни 
умения: владеене на жаргона, характерен за съответната професионал-
на област; владеене на набор от по-общи академични умения като из-

2 Превод на автора.
3 Превод на автора.
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готвянето на презентация или доклад; умение за използване на езика за 
ежедневно общуване в съответния професионален контекст.

• противопоставяне специализирана лексика – обща лексика: какво да е 
съотношението и как да се осъществи въвеждането на специализирана-
та лексика. Това обикновено зависи от конкретните параметри на курса 
по АСЦ като време, особености на обучаемите, хомогенност на групи-
те, институционални изисквания. В повечето случаи въвеждането на 
специализираната лексика става на принципа на надграждането, като 
се започва от по-общата и се завършва със строго специализираната 
терминология. В същото време усвояването на специализираната тер-
минология се осъществява наред със съответните специализирани уме-
ния за използването й, т.е. трябва да има баланс и координация между 
знания и умения.

• състав на групата обучаеми: от това дали групата е хомогенна или хе-
терогенна по отношение на характеристики като равнище на владеене 
на езика, предишен опит и образование, мотивация и потребности и 
т.н. зависи резултатността на курса. При хомогенност ефективността 
на курса по АСЦ е по-голяма, тъй като взаимодействието между обуча-
емите в групата, както и това с преподавателя е оптимално.

• подбор на учебни материали: той е от ключово значение, тъй като влияе 
върху параметрите на курса – дали ще се акцентира върху рецептивните 
или продуктивните умения, какви задачи и дейности ще се използват, 
за да се постигнат целите на курса като желано ниво на функционална 
компетентност по специализиран език. Поради строгото профилиране на 
курсовете по АСЦ, обикновено се налага използването на повече от един 
учебник или изготвянето на курсови пакети с подбор на материали от 
различни учебници, както и селектирането и изготвянето на допълнител-
ни материали, включително банки с материали (Стефанова, 2019).

Както за курса по АСЦ, така и за неговата програма и всички останали 
негови ключови компоненти, е основополагащо да се проучат потребности-
те на обучаемите, за да се осигурят ефективност и резултатност. Качестве-
ният курс по АСЦ допринася за по-добрата академична подготовка на кадри 
за съответната професионална област и повишава качеството на образова-
телния продукт, предлаган от дадено висше учебно заведение и съответно 
предпочитанието за избор на служители измежду възпитаниците на тази 
институция.

Според Хътчинсън и Уотърс (Hutchinson & Waters, 1987, р. 53) това, кое-
то отличава курса по АСЦ от този по общ английски не е потребността като 
такава, а по-скоро нейното осъзнаване. Това осъзнаване придава по-голяма 
значимост на мотивацията за учене и е определящо за курсовото съдържа-
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ние, което на свой ред допринася за успеха на курса по АСЦ. При разработ-
ването на академичните курсове по АСЦ потребностите обикновено са обу-
словени от профила на учебното заведение и специалностите за обучение, 
което предполага аналогични нужди. От друга страна, различните поколе-
ния имат свои особености, които се отразяват на начина им на възприемане, 
учене и мотивация. Тенденциите в общественото развитие и навлизането на 
съвременните технологии за информация и общуване също трябва да се от-
читат, тъй като водят до нови възможности и подходи за обучение и оказват 
влияние върху учебното съдържание. Ако промените в нуждите и нагласите 
не се отчитат, то ефективността на курсовете по АСЦ няма да е оптимална, 
също както и постиженията на обучаемите.

Анализ на потребностите на обучаемите  
от специализиран английски език

Анализът на потребностите на обучаемите като изходна точка в обу-
чението по АСЦ се характеризира с определена специфика: вид, цели и 
продължителност на курса, преподавателски подходи, институционални и 
национални образователни изисквания, особености на обучаемите – моти-
вация, предходна образователна и/или професионална подготовка, възраст, 
владеене на други чужди езици, ниво на владеене на английски и други ези-
ци, познания за културата и националните характеристики на носителите 
на езика и др.

През 1978 г. в своя труд „Изготвяне на комуникативна учебна програма“ 
(Communicative Syllabus Design) Мънби (Munby, 1978) разглежда анализа на 
потребностите чрез набор от процедури, с които се цели установяването на 
целевите ситуационни нужди, като в него включва въпроси, касаещи клю-
човите променливи в комуникацията – тема, участници, средство – които 
биха могли да помогнат при идентифицирането на целевите езикови нужди 
на всяка група учащи. 

Хътчинсън и Уотърс (Hutchinson and Waters, 1987) разграничават целе-
вите потребности – това, което обучаемият трябва да направи в целевата 
ситуация, от образователните потребности – това, което обучаемият тряб-
ва да направи, за да научи, и разделят целевите потребности на нужди, 
липси и желания. Нуждите се определят от целевата ситуация и са най-общо 
това, от което се нуждае обучаемият, за да функционира пълноценно в це-
левата ситуация, например да изнася презентации и доклади на английски 
език. Липсите са свързани с това, което обучаемият вече знае и това, което 
все още не е усвоил, но му е нужно, за да постигне целевaта функционал-
на компетентност по езика. Съответно, разликата между усвоеното и това, 
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което трябва да се усвои, представлява липсите. Желанията са свързани със 
субективното възприятие и виждане на обучаемия за неговите потребности 
(Hutchinson and Waters, 1987, p. 55-56). Това означава, че при анализа на це-
левите потребности трябва да се изследва не само целевата ситуация, но и 
нагласите на участниците в учебния процес. Образователните потребности 
са свързани с конкретните нужди, потенциал и ограничения на учебната 
ситуация.

Според Олрайт (Allwright, 1982) нуждите са свързани с необходимостта на 
учащия от определени знания и умения, за да функционира успешно в про-
фесионалната си среда. Липсата е разликата между настоящата и желаната 
функционална езикова компетентност, а желанията са нуждите, които обуча-
емият определя като най-важни в ограниченото време, с което разполага.

Чеймбърс (Chambers, 1980) отбелязва, че анализът на потребностите 
цели установяването на потребностите и тяхното задоволяване, основано 
на анализа на комуникацията в целевата ситуация.

За Дъдли Евънс и Сейнт Джон (Dudley-Evans & St John, 1998) анализът 
на потребностите е анализиране на данни: професионална информация за 
обучаемия – целева ситуация и обективни потребности; лична информация 
– подробности, които могат да повлияят на учебния процес; информация за 
знанията по английски език на обучаемия към настоящия момент; липси; 
образователни потребности; информация за професионалната комуникация 
в сферата на обучаемия – лингвистичен, дискурсен и жанров анализ; очак-
вания от курса по АСЦ и начин за реализирането му – анализ на средствата.

Уест (West, 1997) дообогатява понятието „анализ на потребностите“ в 
АСЦ като включва в него анализ на целевата ситуация, дикурсен анализ, 
анализ на настоящата ситуация, факторен анализ на обучаемия – мотива-
ция, начин на учене, възприемане на потребностите, анализ на учебната 
среда – контекста, в който ще се реализира курсът по АСЦ.

Сисоев (Sysoyev, 2001) вижда връзка на анализа на потребностите в АСЦ 
с когнитивното развитие и концепцията за зоната на проксималното разви-
тие на Виготски (Vygotsky, 1978), според която в развитието на индивида 
има два етапа. Първият етап обхваща това, което обучаемият може да прави 
самостоятелно, а вторият обхваща потенциала на индивида и това, което 
може да постигне с помоща на друг, по-компетентен от него. Получената 
разлика между двата етапа представлява зоната на проксималното развитие. 
В АСЦ този по-компетентен човек е преподавателят. Той се явява посредни-
кът, който ще помогне на индивида – учащия – да задоволи своите потреб-
ности като направи прехода от първи към втори етап. 

Бастуркмън (Basturkmen, 2006) обръща внимание на факта, че в АСЦ 
учебната програма на курса е силно зависима от потребностите на обучае-
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мите, поради което може да се очаква по-голяма мотивация за учене у обу-
чаемите, ако те съзнават връзката между преподавания материал и неговото 
приложение в своя образователен и професионален контекст.

Резултатите от цитираните проучвания еднозначно показват от една 
страна значимостта и важността на анализа на потребностите на студентите 
по икономика и обществено-политически науки от АСЦ и от друга стра-
на – трудностите, с които се сблъскват преподавателите и образователни-
те експерти при прилагането на анализа на потребностите на студентите 
в практиката. Тези констатации правят изследването на потребностите на 
студентите по икономика и обществено-политически науки от АСЦ особено 
значимо.  

Проучвания на потребностите на студенти и служители от АСЦ

Доказателство за важната роля на проучването на потребностите на сту-
дентите по икономика и обществено-политически науки от изучаване на 
АСЦ чрез ефективно обучение, подпомагащо успешната професионална ре-
ализация, са резултатите от множество независими проучвания, проведени 
от различни изследователи и екипи в различни държави и висши училища.

По въпроса за анализа на потребностите на студентите по икономика и 
обществено-политически науки от АСЦ, както и на студентите и обучаеми-
те (служители) в областите на медицината, инженерството и изкуствата са 
проведени голям брой изследвания. Това позволява да се правят съпоставки 
и да се вземат по-удачни образователни решения.

Проучване на Чинг-Линг Лий (Ching-Ling, 2016), проведено със студен-
ти от Националния университет за наука и технологии на Тайван, прове-
рява как студентите възприемат своите потребности от АСЦ и обхващат в 
изследването както студенти, изучаващи АСЦ, така и такива, които нямат 
курс по специализиран английски. Данните и при двете групи показват, че 
студентите оценяват потребността от изучаване на АСЦ като изключително 
голяма и важна за кариерата им. 80% от студентите смятат, че курсовете по 
АСЦ са изключително важни за бъдещата им реализация, като най-голяма 
тежест придават на уменията за писане. Установява се също, че студентите 
с по-задълбочена езикова подготовка, придават по-голямо значение на уме-
лото владеене на АСЦ.

Миан и Сарвар (Mian and Sarwar, 2016) провеждат изследване на по-
требностите от АСЦ на администраторите в частните болници в Лахор, 
Пакистан. То е чрез анкета, използваща Ликертова скала, и помага да се 
констатира изключително сериозна нужда на тези експерти от обучение по 
специализиран език. На основата на подробния анализ на потребностите се 
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изготвя учебна програма за курс по АСЦ, който да задоволи тези потребно-
сти оптимално и по най-ефективния начин.

Алсамадани (Alsamadani, 2017) си поставя за цел да изследва потреб-
ностите на студентите по инженерни науки в Саудитска Арабия и включва 
в проучването наблюдения по време на занятия, анкета и полуструктури-
рано интервю, като в него вземат участие преподаватели по език и основ-
на дисциплина. Цели се установяване ключовите потребности от АСЦ на 
студентите от дисциплините „Гражданско инженерство“ и „Промишлено 
инженерство“, както и да се изяснят езиковите области с най-съществени 
липси. Проучването разкрива, че основна задача на занятията по АСЦ са ре-
цептивните умения за слушане и четене, а най-големи са потребностите от 
изучаване на умения за говорене, следвани от тези за писане и четене. По-
лучените данни позволяват да се определят проблемните езикови области в 
контекста на инженерните науки и накрая се отправят обосновани препоръ-
ки за усъвършенстването на курсовете по АСЦ.

Ферис (Ferris, 1998) провежда изследване с над 700 студенти и 200 пре-
подаватели от висши учебни заведения в САЩ, което показва, че необходи-
мите умения варират в зависимост от профила на институцията, нивото на 
владеене на езика, числеността на групите и дисциплината. Забелязва се и 
че има значителна разлика в отговорите на студентите и преподавателите.

Ким (Kim, 2006) изследва потребностите на източноазиатските студенти 
в американски университет като използва онлайн анкета. Отзовават се 280 
студенти, а в анкетата са включени въпроси относно уменията за слушане и 
говорене, нагласите и впечатленията на студентите във връзка с трудностите, 
които срещат, както и вижданията им за това кои според тях са най-важните 
умения за слушане и говорене, допринасящи за техния академичен успех.

Изследванията на Ферис и Ким правят няколко важни констатации: по-
требностите на студентите и докторантите от говорене и дискусии варират; 
като основни въпроси се възприемат тези относно ключовите умения за ака-
демичен успех, от които се нуждаят обучаемите и които ги затрудняват в 
различна степен; вижданията на обучаеми и преподаватели се различават.

Бастуркмън (Basturkmen, 1998) проучва потребностите на студентите от 
факултета по инженерство и петролна индустрия на Кувейтския универси-
тет, като в него участват студенти и преподаватели. За да анализират по-
требностите на студентите по търговия с текстил и облекло в Хонг Конг, Ли 
Со-муй и Мийд (Li So-mui and Mead, 2000) провеждат изследване, целящо  
да се разбере какъв тип комуникация най-често се използва в тази сфера. 
Използват се анкети, телефонни интервюта и анализ на търговската корес-
понденция. Установява се, че най-често комуникацията се осъществява в 
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писмен вид и с много съкращения, а най-предпочитани са телефонните раз-
говори, факсовете и имейлите.

През 2002 г. Болшър и Смалкоски (Bolsher and Smalkoski, 2002) си поста-
вят за цел да изследват на потребностите на студентите имигранти по меди-
цински грижи в САЩ. Изследването им включва наблюдения, интервюта и 
анкети и в него участват не само студенти, но и преподаватели и директорът 
на програмата. Резултатите показват, че студентите често срещат пробле-
ми с разбирането на пациентите и колегите, т.е. благодарение на анализа 
на потребностите им става ясно, че трудно функционират в професионален 
контекст. Другият проблем на студентите е фонетичен – често остават не-
разбрани, поради грешно произношение или неправилна интонация. Про-
учването допринася за оптимизирането на курса по АСЦ и предприемането 
на конкретни мерки за справяне с липсите и нуждите на студентите.

Баха и Бахус (Bacha and Bahous, 2008) изготвят анкета за проучване по-
требностите на студентите по бизнес в Ливанския американски универси-
тет, с която чрез Ликертова скала изследват нагласите и възприятията на 
студентите по отношение на различни умения. Подобна анкета е изготвена 
и за преподавателите. Чиа, Джонсън, Чиа и Олив (Chia, Johnson, Chia and 
Olive, 1999) изследват потребностите от АСЦ на студентите по медицина 
в Тайван, а Сакр (Sakr, 2001) проучва потребностите на работниците в тек-
стилната индустрия и в производството на облекло в Кайро. 

Цитираните по-горе проучвания подхождат към проучването на потреб-
ностите по различен начин: изследват се нагласите и възприятията на сту-
денти и служители в даден бранш, проучват се наблюденията и мненията на 
преподаватели и работодатели, както и на ръководен академичен персонал и 
образователни експерти, подобряват се предлаганите курсове като съдържа-
ние, подход, време и други параметри, съобразно резултатите от изследва-
нията, търсят се връзки и зависимости между отделни компоненти на курса 
по АСЦ и мотивацията на обучаемите. 

Направеният преглед на емпиричните изследвания показва, че с времето 
се променят подходите за изготвяне на учебните програми на курсовете по 
АСЦ, акцентира се на техни компоненти в зависимост от потребностите 
на обучаемите и профила на учебното заведение и професионалната среда, 
използват се новостите в информационните технологии и комуникацията. 

Като цяло в българската литература отсъстват публикации, основани на 
емпирични изследвания, посветени на потребностите на обучаемите сту-
денти по английски език за специални цели в областта на икономиката и 
обществено-политическите науки, които да очертаят спецификата и тенден-
циите при целеполагането, и респ. при избора на конкретните параметри на 
курса по АСЦ. Липсата на подобни изследвания затруднява преподавател-
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ските колективи при разработването и осъвременяването на специализира-
ните курсове по английски език във висшите училища у нас. 

Изисквания към проучването на потребностите  
на българските студенти от АСЦ

Образователната обществено-икономическата ситуация в България пре-
допределя особеностите на специализираните академични курсове по ан-
глийски език. С какво се характеризира тя:

• В съответствие с образователната политика на страната е въведено ран-
но чуждоезиково обучение, като в гимназиалния курс задължително се 
изучават два чужди езика. В зависимост от профила на учебното заве-
дение и възможностите на съответните учители и ученици качеството 
на учебния процес варира в много широки граници.

• Приемът във висши учебни заведения става или с приемен изпит, или 
с признаване на оценката на кандидата от положената матура по съот-
ветната дисциплина. Поради демографски и обществено-политически 
фактори, това към настоящия момент не е гаранция за нужното входно 
ниво на владеене на езика, което да предпоставя оптималното протича-
не на учебния процес и подготовката на бъдещи кадри, конкурентнос-
пособни и подготвени пълноценно за успешна реализация на пазара на 
труда в страната и в чужбина.

• Вследствие на преструктурирането на висшето образование и въвежда-
нето на ОНС „Бакалавър“ и „Магистър“ настъпиха промени в хорариума 
и програмите на курсовете по чужд език, включително английски, като 
за множество специалности езиковите курсове се премахнаха изцяло. 
Това неизбежно рефлектира върху качеството на езиковата подготовка, 
както и на мотивацията на преподавателския състав и студентите.

• За да се предложат курсове по АСЦ с висока ефективност, следва да 
се вземат под внимание особеностите на новите поколения – техните 
нагласи, начини за комуникация и учене, мотивация. В тази връзка е от 
значение да се използват новите информационни и комуникационни 
технологии, които допринасят за по-голямата ангажираност и интерес 
на студентите в обучението, от една страна, а от друга – за по-голямата 
мотивация на преподавателите и оптимизирането на учебния процес.

• Макар академичните курсове по АСЦ да са в съответствие с рамката 
на академичната автономия и учебните планове на съответните спе-
циалности, е възможно да се постигне оптимизация чрез коригиране 
на учебните програми при отчитане на конкретните потребности на 
студентите, установени чрез едно всеобхватно изследване относно спе-
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циализираните знания и умения, които очакват да получат, както и кон-
кретните им очаквания и затруднения.

• Разработването на анкета за проучване потребностите на студентите 
по икономика и обществено-политически науки следва да се фокусира 
върху детайлното проучване на нуждите на обучаемите по отношение 
на всички компоненти на функционалната комуникативна компетент-
ност, като се отчетат различията и/или сходствата по отношение на че-
тирите основни умения – рецептивните за четене и слушане и продук-
тивните за писане и говорене, а също и от специализиран превод.

С настоящото изследване се прави опит да се запълни тази празнота като 
се изгради достоверна представа за нагласите и потребностите на съвремен-
ните студенти по икономика и обществено-политически науки, изучаващи 
специализиран език и за начините, по които да се оптимизират предлагани-
те курсове. 

Заключение

Познаването на потребностите на обучаемите от изучаване на специали-
зиран английски език, съобразено със спецификата на тяхната професионал-
на област, опит, образователна подготовка, очаквания, културни особености 
и т.н. подпомагат успешното протичане на учебния процес и допринасят за 
резултатността на курса по АСЦ. Провеждането на задълбочено изследване 
на нагласите и потребностите на съвременните студенти по икономика и об-
ществено-политически науки, изучаващи специализиран език и за начините, 
по които да се оптимизират предлаганите курсове би спомогнало за увелича-
ване ефективността на обучението и максимална удовлетвореност на учащи-
те от работата по време на занятията, а също и от цялостната им академична 
подготовка с оглед на по-добрите перспективи за кариерно развитие. Предвид 
тези обстоятелства и за затвърждаване водещите позиции на Университета 
за национално и световно стопанство (УНСС), екип от преподаватели по ан-
глийски език разработи и проведе анкета за проучване потребностите на сту-
дентите от целевата група на университета, целяща да установи конкретните 
нужди, липси и желания на съвременните обучаеми. Отчитането на получе-
ните резултати ще спомогне за подобряване на качеството на обучението по 
АСЦ и ще допринесе за разпространяване на добрите образователни практи-
ки на български академични колективи сред световната колегия.

Спонсориране на научното изследване
Публикацията съдържа резултати от изследване, финансирано със сред-

ства от целева субсидия за НИД на УНСС по договор № НИД НИ-6/2021 на 
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Abstract

The academic courses in English for specific purposes (ESP) are aimed at honing 
student functional communicative competence. This will contribute to students’ full 
development as highly qualified experts in the particular professional area as well as to 
their successful career realisation. To achieve this goal it is necessary to ensure optimal 
effectiveness of the ESP courses which involves studying student needs, taking into 
account the specific features of the new generations of learners – ways of perception, 
communication and learning, and employing modern information and communication 
technologies and teaching methods. In addition, the results from surveys of student and 
employee needs carried out worldwide should also be borne in mind.
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