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Увод 

Дисертационният труд изследва актуални въпроси на методиката 

на  преподаването  на  чужд  (руски)  език,  както  и  развитието  на 

комуникативната компетентност на руски език на студенти-нефилолози от 

професионално  ориентираното  обучение  в  България  през  призмата  на 

усвояването на невербалната делова комуникация.  

Проблемът  за  невербалното  делово  общуване,  актуалността  на 

който е доказана от съвременните изследвания, се интерпретира в аспекта 

на обучението по руски език на студентите от Колежа по туризъм при 

Университет  „Проф.  д-р  Асен  Златаров”  в  град  Бургас,  където  се 

подготвят  ръководни  и  средноръководни  кадри  за  сферата  на 

международния  туризъм в  България  (ОКС „Професионален бакалавър”, 

със срок на обучението – 3 години). 

Професионално  ориентираното обучение  по  чужд  език  на 

студентите от Колежа по туризам е насочено към формиране  и развитие 

на  езикова,  речева,  комуникативна,  страноведска  и  междукултурна 

компетентности.  Крайната  цел  на  обучението  по  чужд  език  на 

специалистите  от  тесен  профил  е  практическото  владеене  на  езика  в 

ситуациите на професионално-деловото общуване с носителите на езика в 

сферата  на  международния  туризъм.  Професионалната  комуникация  на 

чужд език на специалисти в областта на международния туризъм се базира 

върху  речта  на  комуникиращите  в  ситуациите  на  непосредственото 

обслужване на гостите на съответния език в диадата „обслужващ”-гост, 

върху  тяхната  речева  дейност,  речево  и  неречево  поведение. 

Професионалното общуване на „обслужващия” (управител на хотел или 

ресторант, администратор, отговорник търговска зала и др.) с носителя на 

езика се  изразява  с  езикови и неезикови средства,  които той трябва  да 
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владее, за да бъде комуникативно компетентен и конкурентноспособен на 

туристическия  пазар. Специалистът  в  областта  на  туристическото 

обслужване трябва да владее невербалните средства за общуване толкова 

добре,  колкото и вербалните. Той има работа с туристите,  ефективното 

професионално  общуване  с  които  зависи  от  това  доколко  правилно  и 

психологически грамотно е изградена системата от вербални и невербални 

комуникации.  При  това,  невербалната  комуникация  има 

неколкократно  по-голяма  информативност,  отколкото  вербалната. 

Освен това, невербалните средства за общуване имат своя специфика и 

национален колорит. Но за съжаление, практиката на работата показва, че 

студентите  не владеят добре невербалната комуникация или я използват 

погрешно и неадекватно в ситуациите на професионално общуване.  

Въпреки  важността  на  проблема,  теоретичните  разработки  по 

невербална  делова  комуникация  методически  не  са  адаптирани  към 

условията на професионално ориентираното обучение по чужд език не 

само  в  България,  но  и  в  други  страни.  Ето  защо  проблемът  на 

изследването в настоящия труд се явява важен, актуален и навременен.  

Анализът  на  езиковата  подготовка  на  бъдещите  специалисти  в 

областта  на  чуждестранното  туристическо  обслужване,  анализът  на 

учебните програми по чужд език в Колежа по туризъм и педагогическата 

дейност на преподавателите по чужд език, както и анализът на психолого-

педагогическата  литература  позволяват  да  бъдат  открити  следните 

противоречия:

-  между необходимостта от резултативно овладяване на професионална 

комуникация  на  чужд  език  от  бъдещите  специалисти  в  областта  на 

международния  туризъм  и  неразработеността  на  технологията  на 

обучението, обезпечаваща ефективно владеене средствата за невербално 

делово общуване; 
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- между потребността на педагогическата практика от научно осмисляне 

на иновационните процеси и недостатъчната осветеност на възможностите 

за  използване  на  невербалните  средства  за  деловото  общуване  за 

повишаване ефективността  на  процеса  на  обучението на  студентите  по 

професионална комуникация на чужд език.

Отчитайки  тези  противоречия,  бе  направен  избор  на  темата  на 

изследването, проблемът на която е формулиран по следния начин: каква 

технология на обучението по невербални средства за делово общуване 

ефективно  ще  подготвя  студентите  от  Колежа  по  туризъм  по 

професионална  комуникация  на  чужд  (руски)  език. При  това, 

невербалните  средства  ще  трябва  да  бъдат  неразделна  част  от 

обучението  по  професионална  комуникация  на  руски  език  на 

студентите от Колежа по туризъм.

Целта на изследването е: 

-    да  се  определят  и да  се  обосноват  възможностите  за  включване на 

невербалните средства на деловото общуване в системата на обучението 

по професионална комуникация на руски език на студентите от Колежа по 

туризъм; 

-   да  се  разработи  технология  на  обучението  по  невербално  делово 

общуване; 

-   да се докаже необходимостта от включването на невербални средства 

на деловото общуване в системата на обучението по руски език в Колежа 

по туризъм.

 Обектът на изследването е:

-   процесът на обучението по чужд (руски) език в Колежа по туризъм; 

-  професионално-деловата  среда  на  общуването  на  руски  език  на 

работещия в сферата на чуждестранния туризъм с носителя на езика. 

5



Предметът  на   изследването  е  процесът  на  усвояване  на 

невербални  средства  за  делово  общуване  от  студентите  от  Колежа  по 

туризъм  при  обучаването  им по  професионална  комуникация  на  руски 

език. 

Хипотезата  на  изследването  е:  обучението  на  студентите  по 

невербална делова комуникация ефективно ще се реализира, ако:

-  задачата  на  обучението  по  невербална  комуникация  бъде 

обособена  като  важна  и  съществена  за  процеса  на  обучението  на 

студентите по  деловото общуване на руски език; 

-  невербалното  делово  общуване  бъде  включено  в  системата  на 

обучението по руски език и намери място в учебната програма по руски 

език;

- се има предвид спецификата на взаимодействие между вербална и 

невербална комуникация, която отчита национално-културната специфика 

на невербалния компонент на общуването; 

-  бъдат  спазени  методологическите  основи  при  построяване  на 

учебния процес и педагогическите условия на обучението; 

-  бъде  разработена  и  практически  реализирана  технология  на 

обучението по невербално делово общуване, предвиждаща разнообразни 

методи и похвати.

В съответствието с проблема, обекта, предмета, целта и хипотезата 

на  изследоването  са   формулирани  следните  задачи:

1.  Да  се  определят  теоретико-методологическите  положения  на 

обучението  по  невербално  делово  общуване  и  теоретически  да  се 

обоснове  необходимостта  от  включването  на  компонентите  на 

невербалното делово общуване в обучението по руски език на студентите 

от Колежа по туризъм. 

6



2.   Въз основа на анализа на професионалната сфера на общуването 

на студентите да се  направи класификация на невербални средства  на 

общуване, определящи етикета на невербалното поведение в туризма.

3. Да се направи анализ на невербалните средства в българската и 

руската комуникативни системи.

4. Да се разработи технология на обучението по невербално делово 

общуване,  да  се  предложи модел  на  обучението  по  невербално  делово 

общуване  и  система  от  упражнения  за  развитие  на  невербална 

комуникативна компетентност на студентите. 

За решаване на поставените задачи в  изследването са използвани 

следните методи: 

-  теоретични (изучение  и  анализ  на  педагогическата, 

психологическата,  лингвистическата  и  методическата  литература  по 

темата на изследването; сравнителен, сравнително-съпоставителен анализ; 

моделиране); 

-  емпирични (наблюдение  върху  процеса  на  обучението,  върху 

процеса  на  реалната  професионална  комуникация  на  руски  език  на 

„обслужващия” с госта; сравнение и описание). 

Достоверността  и  обосноваността  на  изследването  и  научните 

изводи се обезпечава от:

 а)  общия  методологически  подход  към  разработката  на 

теоретичната  база  по  проблема  на  обучението  по  невербално  делово 

общуване на занятията по руски език на студентите от Колежа по туризъм;

 б)  реализацията  на  разработената  технология  на  обучението  по 

невербално делово общуване;

 в) модела на обучението и системата от упражнения за развитие на 

невербална делова компетентност на студентите от Колежа по туризъм;
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 г)  комплекса  от  теоретични  и  емпирични  методи,  адекватни  на 

целите и задачите на изследването;

 д) апробацията на предложената методика на обучението.

Основни етапи на изследването:

Първи  етап  (2004-2007г.)  -   теоретико-изследователска  работа, 

която включва изучаване на педагогическа и психологическа литература 

по  проблемите  на  общуването  като  цяло  и  на  невербалното  делово 

общуване в частност. Формулирана е темата на изследването, определени 

са целта, задачите и методите  за работа.

Втори етап (2008-2009г.) - разработка на методика на обучението на 

невербални  средства  за  общуване,  изследване  на  сферата  на 

професионално-деловото общуване на студентите от Колежа по туризъм с 

цел  да  бъде  подбран,  селектиран  и  интерпретиран  учебният  материал; 

разработка на модела на обучението и система от упражнения; апробация 

на разработената технология и модела на обучението. 

Трети етап (2010-2011г.) - завършващ, който включва проверка на 

теоретичните  и  практическите  постановки;  обобщение   и  анализ  на 

резултатите от първия и втория етап на изследването;  формулиране на 

изводи; окончателно оформяне на научноизследователската работа. 

Апробация и внедряване: 

І.  Разработената  технология  и  моделът  на  обучението  по  невербално 

делово общуване, както  и системата от упражнения бяха използвани при 

обучението по руски език на студентите по  специалността „Организация 

и  управление  на  хотела  и  ресторанта”  (І  и  ІІ  курсове)  от  Колежа  по 
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туризъм при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в град Бургас през 

2009/2010 и в 2010/2011 учебни години. 

ІІ. Материалите по проблема на изследването бяха използвани в процеса 

на обучението на учители и директори на училища в националния проект 

BG051PO001-4.1.03-0248  „Образователен  модел  за  интеркултурно 

обучение  и  възпитание  на  ученици  от  етнически  малцинствени 

групи” (2011 - 2012 г.) 

ІІІ. Материалите на изследването са отразени в  21 публикации, които са 

представени  на  международни  научни  форуми  и  симпозиуми, 

публикувани  в  научни  списания  и   сборници  в  България  и  чужбина 

(Сърбия, Унгария и Русия). Публикациите са посветени на проблемите на 

методиката на обучението по невербално делово общуване на руски език 

на студенти-нефилолози в професионално ориентирано ВУ. 

Обем и структура на дисертационния труд 

Дисертационният  труд  се  състои  от  въведение,   четири  глави, 

заключение и  списък на използваната литература (330 заглавия – 277 

заглавия  на кирилица и 53 - на латиница). Общият обем  е 257 страници, 

236 от които са основен текст. В работата са представени  2 таблици и 7 

схеми.

Съдържание на дисертационния труд

В първа глава –  „Теоретични основи на обучението на невербални 

средства  за  делово  общуване  при  изучаване  на  руски  език“, се 

анализират проблеми на обучението чрез невербални средства, отразени в 

психолого-педагогическата  и  методическа  литература.  Изследването  се 

основава на концепциите на психолози (Л. С. Виготски, П. А. Галперин, 
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И. А. Зимная, Г. В. Колшански, В.А. Лабунская, А. А. Леонтиев, П. Екман 

и др.), дидактици (Ю. К. Бабански,  И. В. Лебедева, В. Л. Скалкин, А. В. 

Шленская), педагози и методици (С. Ю. Бородулина, Е. М. Верещагин, Е. 

Ю. Мощанская, Е. И. Пасов, Н. В. Фьодорова и др.), които  се занимават с 

въпроси, свързани с общуването на чужд език, разглеждат възможностите 

за използване на невербални средства с цел повишаване активността на 

педагогическия процес.

Изследването потвърждава първоначалното предположение на автора, 

че фундаменталните трудове на учените не се използват в обучението на 

студентите, защото те  не са методически адаптирани към обучението 

по  чужд  език,  в  частност  -  към  професионалното  чуждоезиково 

обучение. 

Що  се  касае  до  проблема  на  обучението  с  невербални  средства  за 

деловото общуване на руски език на бъдещите специалисти в областта на 

международния  туризъм,  досега  той  не е  разработен.  В методическата 

литература липсва разработена технология на обучението по невербално 

делово  общуване  на  руски  език  на  студенти,  бъдещи   специалисти  в 

областта на туристическото обслужване.

В първа глава също така се разглеждат: 

1. Направления в изследванията на невербалната комуникация.

2. Теоретическа обосновка на използването на невербални средства в 

учебния процес в Колежа по туризъм.

 3. Обосновка на ролята и мястото на невербалното делово общуване в 

обучението по комуникативна компетентност на руски език на студентите 

от Колежа по туризъм.

В обучението по чужд език на студенти-нефилолози в професионално 

ориентирано ВУ въпросите за единството, взаимната връзка и зависимост 

на вербаликата и невербаликата не са въведени в учебния процес. Тези 

въпроси са недостатъчно проучени и изследвани в научнопедагогическата 
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и методическата  литература.  Изледването на учебния процес показа,  че 

методиката на обучение по невербална комуникация при изучаването на 

чужд език в Колежа по туризъм не е  напълно разработена.  Изводът се 

потвърждава  както  с  мнението  на  преподавателите  по  чужд  език  в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, така и с мнението на студентите. 

Изводи по първа глава

Анализът на психолого-педагогическата литература по използването на 

невербално общуване в процеса на обучението по чужд език показва, че 

въпросът   е   актуален.  Подчертава  се  важността  и  необходимостта  от 

използването му.

Не са открити разработки, свързани с обучението по невербално делово 

общуване на чужд език в професионално ориентирано ВУ (Колежът по 

туризъм).  Няма  адаптирана  методическа  литература  по  технология  на 

обучението  на  български  студенти  чрез  невербални  средства  за 

професионална  комуникация  на  руски  език.  Ето  защо  поставеният  в 

настоящия труд проблем е  актуален, важен и навременен.

В първа глава се доказва необходимостта от включване на невербални 

средства за общуване в системата на обучението по руски език в Колежа 

по  туризъм,  защото  невербалното  общуване  е  най-важно,  наред  с 

вербалната  реч, средство за професионална комуникация на руски език на 

работещия  в  сферата  на  международния  туризъм.  То  съдейства  за 

ефективно  повишаване  на  качеството  и  културата  на  туристическото 

обслужване.  За ефективна комуникация на чужд език в  туристическата 

сфера  е  необходимо  знание  на  културно-специфични  особености  на 

страната  на  изучавания  език,  които  се  проявяват  чрез  различни 

паралингвистични средства.
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Включването  на   невербални  средства  за  делово  общуване  в 

системата  на  обучението   по  чужд  (руски)  език  в  професионално 

ориентирано  ВУ  (Колеж  по  туризъм)  отговаря  на  изискванията  на 

времето,  на  крайната  цел  на  професионално  обучение  на  студентите, 

способства за максималното развитие на комуникативната компетентност 

на руски език на бъдещите  специалисти в областта  на чуждестранното 

туристическо обслужване. 

Невербалното  делово  общуване  трябва  да  стане  предмет  на 

обучението  и  да  бъде  включено  в  учебната  програма   по  чужд  език 

(руски)   в  колежите  по  туризъм.  Така  поставеният  въпрос  предполага 

разработване  на  специална  технология  на  обучението  по  невербална 

делова комуникация на студентите. 

Във  втора  глава  –  „Методология  на  изследването“, научно  се 

обосновава   постановката  на  проблема,  дава  се  характеристика  на 

компонентите  на  методологията  на  изследването, обосновават  се 

изследователските средства за решаване на поставените задачи, посочени 

са етапите на изследването и апробацията.

За методическа  основа  на  даденото  изследване  са  ползвани 

постановки  на  методиката,  лингвистиката,  психолингвистиката, 

културологията за невербална комуникация, концептуалните направления 

на педагогиката  за  системен подход към обучението,  както  и  основни 

идеи  на  интеркултурния  подход  в  рамките  на  методиката  на 

чуждоезиковото обучение в професионално ориентирано ВУ.    

Авторът  се  опира  върху  трудовете  на  известни  педагози (М.  А. 

Вейта,  М.  А.  Давидов,  В.  А.  Кан-Калик,  E. Ю.  Мощанская  и  др.), 

психолози (Б. Г. Ананиев, Г. М. Андреева, А. А. Бодальов, Л.С. Виготски, 

И. А. Зимная , В. А. Лабунская, А. А. Леонтиев,  А. Н. Леонтиева, Б. Ф. 

Ломов,  Л.  А.  Петровская, С.  Л.  Рубинщайн  и  др.),  методици (И.  Е. 
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Антипенко, Г.А. Китайгородская, М. В. Ляховицки, Ю. Л. Могилевич,  Е. 

И. Пасов, П. И. Пидкасисти и др.). 

Съвкупността от изследователски средства, необходими за решаване 

на  поставените  от  автора  задачи,  се  основава  върху  методически 

принципи и конкретни методи. 

За решаване на поставените задачи и проверка на  предположението, 

че проблемът за обучение чрез невербални средства за делово общуване в 

Колежа по туризъм в България все още не е намерил място в методиката 

на  обучението  по  чужд  (руски)  език,  беше  използван  комплекс  от 

взаимнодопълващи се методи за изследването: 

• теоретичен  анализ на  научната  психологическа, 

педагогическа,  методическа  литература  по  невербална 

комуникация;

•  съпоставяне  и  обобщаване  на  научноизследователските 

разработки по проблема на използване на невербални средства 

за общуване в обучението по чужд език;

•  анализ  на  учебния  процес по  руски  език   в  Колежа  по 

туризъм и анализ на  ситуациите на реално делово общуване 

на  руски  език  на  обслужващия  с  госта  в  сферата  на 

международния туризъм;

• изучаване и обобщаване на педагогическия опит;

• емпирични  методи —  наблюдение върху  процеса  на 

обучението,  процеса  на  реално професионално общуване на 

обслужващия с госта на руски език, сравнение, описание. 

Основни критерии, които използва авторът, са:

• актуалност; 

• теоретична значимост на разработения проблем;

• практическа  значимост  на  решавания  проблем  в 

настоящото изследване. 
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При определяне на критериите за избора на методи на обучение чрез 

средствата за невербално общуване на студентите от Колежа по туризъм, 

авторът използва критерии, формулирани от Ю. К. Бабански:

1. Съответствие на методите на основните цели на обучението на 

даден етап.

2. Съответствие на методите на особеностите на съдържанието на 

обучението.

3. Отчитане психологически особености на студентите.

4. Отчитане нивото на образователна и възпитателна подготовка 

на студентите.

5. Отчитане особеностите на групи и колективи от преподаватели 

и студенти.

6. Отчитане  конкретните  външни  условия  (социални, 

производствени, географски и др.).

7. Отчитане  възможности  на  преподавателите  за  използване  на 

различни методи. 

В трета глава –  „Специфика на невербалното делово общуване в  

туристическата  сфера“, се  разглеждат  и  анализират:  1.  видове 

невербално общуване в туристическата сфера на дейност на студентите от 

Колежа  по  туризъм;  2. междукултурни  и  национални  особености  на 

невербалното  общуване  в  международния  туризъм;  3.  прави  се 

съпоставителен анализ на невербалните средства за общуване на руската и 

българската  комуникативни  системи;  4.  въз  основа  на  етикета  на 

невербалното  поведение  се  предлага  класификация  на  невербалните 

средства за делово общуване в международния туризъм. 

В процеса на професионална комуникация на чужд език в сферата 

на  международния  туризъм  невербалното  общуване  на  комуникантите 
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(„обслужващ”  и  гост)  се  явява  нейна  съставна  част  и  е  свързано  с 

вербалното общуване. Елементите на вербална и невербална комуникация 

взаимно се допълват,  опровергават  или  се  заместват  едни с  други.  На 

практика тази взаимна връзка се проявява по следния начин: 

А.   Невербалното общуване допълва вербалното съобщение.

Б.  Невербалното  поведение  може  да  противоречи  на  вербалното 

съобщение.

В.  Невербалните действия могат да заместват вербални съобщения.

Г.  Невербалните действия могат да регулират вербалното общуване. 

Д.  Невербалното действие може да повтаря вербално съобщение.

За по-дълбоко осъзнаване на особеностите на национална култура на 

речта на специалиста в международния туризъм, компонент на която се 

явяват  невербалните  средства  за  комуникацията,  способства 

съпоставянето  на  невербалните  средства  на  българска  комуникативна 

система  с  аналогични  невербални  средства  за  общуване  на  руската 

комуникативна система. Невербалните средства,  ставайки изразители на 

различни емоционални състояния, са ефективно средство за мотивация в 

учебно-речевото взаимодействие на студентите от Колежа по туризъм на 

занятия по руски език. За методически обоснован подбор на невербалните 

средства за провеждане на съпоставителен анализ и за целите на обучение 

в Колежа по туризъм способстват следните принципи:

• функционалност; 

• ясна диференциация с родната култура на комуниканта; 

• комуникативна достатъчност; 

• екзотичност; 
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• системност; 

• съответствие  на  програмно,  комуникативно  и  езиково 

съдържание  на  дисциплината  „Руски  език”  в  Колежа  по 

туризъм;

• нормативност  (този принцип е много важен и значим независимо 

от последното му място в системата от принципи). 

Целта  на  провеждането  на  съпоставителния  анализ  е:  да  бъдат 

намерени  прилики  и  разлики  в  употребата  на  невербални  средства  за 

общуване  в  руската  и  българската  комуникативни  системи,  които  ще 

намерят  място  в  учебния  материал  като   комуникативен  минимум при 

развитие на невербалната и страноведска  компетентности на студентите. 

Бяха  анализирани   жестовете,  които  използват  руснаците  и 

българите  в  ситуациите,  в  които  се  реализира  професианалната 

комуникация  на  чужд  език  на  студентите  от  Колежа  по  туризъм. 

Съпоставителният  анализ  беше  проведен  върху  ситуаците  „Поздрав”, 

„Запознанство”,  „Привличане на  внимание”,  „Сбогуване“,  „Съгласие”  и 

„Отказ”,  които  са  професионално  обусловени  и  отразяват  етикетното 

поведение на „обслужващия” в туристическата сфера. Това  позволи да 

бъдат посочени следни съвпадения и разлики: 

- „ръкостискане” е жестът, който обикновено се използва по време на 

приветстване на мъже (или жени) в деловата сфера както в България, 

така  и  в  Русия.  Ръкостискането  в  диадата  ръководител-подчинен 

подчертава   уважително  отношение   на  първия  към  втория,  защото 

ръководителят  първи  протяга  ръка.  В  сферата  на  туристическото 

обслужване  в  диадата  „обслужващ”-гост  ръкостискането  отсъства  в 

етикета на поведение.  Вместо поздравителни формули (а понякога и 

паралелно с тях),  и в двете култури се използва жестът „вдигане на 
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дясната ръка” (лявата се вдига по-рядко). При българите към този жест 

се добавя  и леко  покачване на китката. При това и в двете култури 

лицевата  експресия  изразява  отношение  на  комуникантите  един към 

друг;

-„целувка по бузата"  е  жест, който се използва като поздрав в семейна 

среда и между роднини. Много рядко този жест се използва на работното 

място,  а  в  туристическата  сфера  не  се  използва  никога.  Трябва  да  се 

отбележи,  че  при  руснаците  по-възрастните  първи  целуват  по-младите. 

При  българите  по-скоро  по-младите  проявяват  първи  движението 

„напред”,  показвайки  своята  готовност  към  даденото  действие, 

изразявайки радост при среща и уважение към по-възрастния; 

- в руската култура съществува обичаят „целувка като поздрав” между 

по-възрастни мъже. В българската култура целувки обменят само жени на 

средна и по-напреднала възраст  в дружески или роднински отношения. 

Също така с целувки се поздравяват добри приятели, които отдавна не са 

се виждали. В сферата на международния туризъм подобен „поздрав” не 

се използа;

-  целувка  на  ръката  на  жена,  като знак  на  уважение и  приятелство, 

приет в Русия, отсътства в България или се среща много рядко;

-  приетият  жест  у  руснаците  (при мъжете)  да  се  докосва  шапката  с 

дясната ръка или да се вдига шапката като знак за поздрав, отсътства в 

българската култура. Съвременните български мъже рядко носят шапки, 

особено по-младите. Но дори и да я имат на главите си, никой от тях няма 

да помисли да ги вдига като  знак за поздрав;

17



-  прегръдка   между  събеседници  при  среща  се  използва  само  в 

дипломатическия етикет. В деловата сфера нито при руснаците, нито 

при българите  е прието да се прегръщат;

-  утвърдителното  кимване с  глава е  знак на съгласие (движение на 

главата отгоре надолу) при руснаците и не съвпада със знака на съгласие 

(движение на главата дясно-ляво) при българите. При това трябва да се 

следи  за  лицевата  експресия  на  българите,  защото  руснаците  разбират 

този знак като отрицателен. Извършвайки движение с глава дясно-ляво, 

българите се усмихват или имат позитивен израз на лицето, което обърква 

руснаците. Следва да се отбележи, че движението с глава дясно-ляво при 

българите е по-интензивно с неколкократно поклащане на главата, докато 

при руснаците при отрицателен знак поклащането е само два пъти;

- отрицателното движение с глава дясно-ляво при руснаците замества 

думата „не“ или „няма” и не съвпада с отрицателния знак при българите. 

Отрицателното  кимване  при  българите  става  с  движение  на  главата 

отдолу нагоре, при това  често  се съпровожда  със леко „цъкане” с език. 

Главата  се  вдига  един  път  отдолу  нагоре  и  два  пъти  отгоре  надолу. 

Изразът на лицето е сдържан, нерадостен, устните са стиснати, веждите са 

намръщени.  Учудва  фактът,  че  рускоговорещите  туристи  никога  не 

„виждат” израза на лицето на българина, когато той, поклащайки главата 

си, изразява съгласие, отказ или отрицание;

- жестът,  посочващ желание „да се пийне”,  както и  състоянието на 

алкохолно опянение, при руснаците се изразява с щракане (паказалецът се 

изтласква от основата на палеца) с дясната ръка под брадичката близо до 

дясното  ухо.  При  българите  същото  значение  се  изразява  с  насочения 

палец на  дясната  ръка  в отворена уста,  при това  останалите  пръсти са 

притиснати към дланта;
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-  жестът „привличане на внимание” в руската култура се изразява  с 

вдигане на дясната ръка; дланта е опъната, пръстите са  доближени един 

към друг. Понякога ръката леко се поклаща  по направление дясно-ляво. 

При българите същата интенция се изразява с вдигане на дясната ръка, но 

дланта не  се отваря, а се опъва само показалецът, като другите пръсти са 

свити,  или  показалецът  и  средният  пръст.  При  руснаците  вдигане  на 

показалеца и средния пръст означава „победа”;

-  изразът  на  огорчение,  разочарование  или  недоволство  в  руската 

култура се изразява с разтваряне на ръце, понякога с обхващане на главата 

с  две  ръце.  В  българската  култура  за  подобна  интенция  се  използва 

жестът, когато дясната ръка се вдига до нивото на раменете и се завърта 

китката  два-три  пъти,  като  последният  път   е  по-изразително  и  по-

емоционално.  Този жест  не трябва  да  се  използва  от „обслужващия” в 

сферата  на  международния  туризъм,  защото  няма  да  бъде  разбран  от 

туристите;

- жестът „повиквам, извиквам при себе си” при българите се извършва 

с опъната на нивото на раменете ръка, като дланта е обърната надолу, а 

пръстите  се  сгъват  и  се  отварят   в  посока  долу-горе.  Руснаците  също 

викат  при  себе  си  някого  с  подобен  жест,  само  че  дланта  е  обърната 

нагоре, а пръстите  два-три пъти се сгъват и се отварят към средата й;

-  жестът  „сбогуване”  в  руската  култура  се  изразява  с  вдигане  на 

дясната  ръка,  най-често  над  главата,  като  дланта  е  обърната  към 

комуниканта;  движението  е  дясно-ляво.  В  българската  култура  тази 

интенция се изразява по същия начин, но се фиксира отворена длан. При 

руснаците този жест е по-продължителен и е свързан с по-сантименталния 

характер на самата ситуация. 
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Изследваните  и  анализирани  жестове  на  руската  и  българската 

комуникативни системи бяха  разделени на три групи. 

В първата група бяха включени "жестове  ареалии", които съвпадат 

по  изпълнение,  по  сферата  на  употреба  и  по  начина  на  предаване  на 

смисъла. Тази група включва общоупотребителни жестове, което улеснява 

тяхното усвояване от студентите. Това са някои съвпадащи жестове при 

поздрав, запознанство, сбогуване, покана  за сядане, изправяне, по-близко 

идване,  жест-молба за спазване на тишина и други. 

Втората   група -  "еквивалентни  жестове", съвпадат  по смисъл и 

сфера на употреба, но имат разлика  в изпълнението,  например броенето с 

пръсти.  Българите  често  започват  да  броят  с  палеца,  а  руснаците   -  с 

малкия пръст на лявата ръка. Понякога броенето при българите започва с 

показалеца, а палецът се затваря последен.

 Тратата  група  -  "жестове  реалии",  отсъстват  в  комуникативното 

поведение на носителите на българската култура. Това са жестовете като 

щракане  с  пръсти  (паказалецът  се  изтласква  от  основата  на  палеца 

напред), целуване на ръка, вдигане на шапка  като поздрав, размахване  на 

ръце, удряне с ръка или пръсти по чело и други. 

Анализът на български и руски средства за невербална комуникация 

в  туристическата  сфера  позволи  да  бъдат  формулирани  следните 

изводи: 

1. Болшинството от руските и българските подбудителни невербални 

средства в сферата на чуждестранния туризъм се извършват с ръце, 

глава, пръсти, по-рядко с мимиката и очите.

2. В  някои  ситуации  българските  жестове  са  по-интензивни  и 

енергични  в сравнение с руските жестове. 
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3. Жестовете  (руски  и  български)  се  проявяват  в  условията  на 

национално-специфичен контакт и се обуславят от казуса, който се 

решава в конкретна ситуация, и социалната роля на говорещите. 

4. Жестът  в  процеса  на  общуването  подчертава  значението  на 

подбудителното  изказване,  засилва  негово  въздействие  върху 

адресата.  Употребата  на  подбудителни  жестове  в  процеса  на 

комуникацията отстранява всяко неразбиране и двусмисленост. 

Определянето  на  параметрите  на  етикета  на  невербалното  делово 

общуване,  който  трябва  да  владее  работещият  в  сферата  на 

международния  туризъм,  беше  проведено  въз  основа  на  анализа  на 

реалната  му професионална комуникация  на  руски език.  В  резултат  на 

този анализ са определени следните му елементи, които трябва да владее и 

да  може  да  управлява  специалистът  в  областта  на  чуждестранното 

туристическо обслужване:

1. Мимика и жестове.

2. Поглед, очи.

3. Жестикулация. 

4. Пози и телодвижение

5. Паузи и мълчание.

6. Качество на присъствие.

7. Комуникативна  дистанция.

8. Скорост на речта; сила на гласа; артикулация.

 

      Изводи по трета глава

Невербалното делово общуване е  важно, наред с вербалната реч, 

средство за професионално общуване на  чужд (руски) език на работещия 
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в  сферата  на  международния  туризъм;  то  съдейства  за  повишаване 

качеството и културата на езиковото туристическо обслужване. За делово 

общуване на чужд език в туристическата сфера е необходимо знание на 

културно-специфичните особености на страната на изучавания език, 

които  се  проявяват  с  различни  паралингвистични  средства.  Освен 

това е необходимо да се владее етикета на невербално делово поведение, 

който е ограничаваща рамка на поведението на обслужващия в туризма, 

зад граници на която той няма право да излиза, намирайки се на работното 

си място.

Осъзнаване значимостта на невербалните средства в устно-речевото 

взаимодействие и тяхното владеене  са условие за адекватно възприемане 

на комуникативния акт, на неговите вербални и невербални компоненти. 

Дадената постановка на въпроса позволява да се твърди, че невербалните 

средства не трябва да бъдат изолирани от процеса на обучението по 

чужд език и задължително трябва да бъдат включени в обучението по 

професионално общуване на чужд език на студентите от Колежа по 

туризъм. 

Въз  основа  на  етикета  на  поведението  на  обслужващия  в 

международния  туризъм  са  определени  средствата  за  невербално 

общуване,  които  са  основа  за  подбор  и  интерпретация  на  учебния 

материал  при  разработка  на  технология  на  обучението  по  невербална 

делова  комуникация  на  руски  език  на  студентите  от  посочения  ВУЗ. 

Направена  е  класификация  на  средствата  за  делово  общуване на 

„обслужващия”  с  цел  развитие  на  невербалната  компетентност  на 

студентите. Въз основа на тази класификация бяха подбрани 8 елемента 

на  етикета  на  невербално  делово  общуване, които  трябва  да  владее 

специалистът в областта на чуждестранното туристическо обслужване.  
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Беше  направен  сравнителен  анализ  на  българската  и  руската 

невербална  комуникация,  който  определи  приликите  и  разликите  в 

използването на мимиката и жестовете в ситуации на делово общуване в 

туристическата сфера. 

В  четвърта  глава  – „Технология  на  обучението  по  невербално 

делово общуване“, се анализират и предлагат:

 1. Проблеми на подбор и интерпретация на учебния материал;

 2.  Технология  на  обучението  по  невербално  делово  общуване  на 

студентите  от  Колежа  по  туризъм,  която  включва  система  от  методи  и 

похвати; 

3.  Система  от  упражнения  за  развитие  на  невербална  делова 

компетентност на руски език на студентите; 

4. Анализ на опита за внедряване на невербалните средства в учебния 

процес, обобщение на опита на използването в учебния процес на система 

от упражнения.

Подборът  на  учебния  материал  се  основава  върху  следните 

принципи: 

• системност; 

• поетапност;

• професионална насоченост; 

• модулност; 

• информативност. 

Критериите  за  подбора  на  методически  значим  и  целесъобразен 

учебен материал са следните: 

• професионална насоченост;

• нормативност; 

• ситуативност/тематичност; 

• комуникативност; 
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• култура на госта и „обслужващия”; 

• познавателна ценност; 

• честотност.

Подборът и интерпретацията на учебния материал са проведени въз 

основа на  ситуативно-тематичния принцип и функционалния подход. 

Това определи той да бъде адекватен на процеса на реална професионална 

комуникация на руски език на студентите. Подбрани са само тези средства 

за невербално общуване,  които съответстват на целите и задачите на 

обучението по руски език в Колежа по туризъм и които ще са необходими 

на  студентите  при  практическото  им  използване  в  професионалната 

дейност. Голяма помощ в подбора и интерпретацията на учебния материал 

оказа направеният от автора анализ на реални ситуации на професионално 

общуване на „обслужващия” с госта на руски език. Бяха подбрани общо 19 

ситуации за хотела и 20 ситуации за ресторанта, в които „обслужващият” 

използва невербални средства за общуване. 

Отношението към бъдещата професия от страна на студентите от 

Колежа по туризъм се определя от характера на учебната им дейност, в 

която, както смятат много от изследователи и авторът напълно  подкрепя 

това мнение, трябва да  се моделира бъдеща професионална дейност на 

учащите се.

 Учебно-технологичната среда, в която се провежда обучението по 

чужд (руски) език на студентите от Колежа по туризъм, включва следните 

компоненти:
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Схема № 1. Учебно-технологична среда (Дис., с. 145)
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Обединени в система, дадените компоненти представляват модел на 

обучението  по  чужд,  в  това  число  и  по  руски,  език  в  професионално 

насоченото  обучение.  В  представения  модел  ясно  се  вижда,  че 

невербалните  средства  за  делово  общуване  намират  място  както  в 

информационно-методическото обезпечаване на учебния процес, така и в 

компонентите на обучението (в учебни помагала и учебници).  

Обучението  по  невербално  делово  общуване  при  изучаването  на 

руски  език  в  Колежа  по  туризъм  се  основава  на  комбинирания  метод, 

включващ  активния, интегралния и комуникативния методи. 

В  разработената  технология  на  обучение  по  невербално  делово 

общуване водещият метод е комуникативен, но на напреднал, завършващ 

етап на обучението.

Обучението  по  невербално  делово  общуване  въз  основа  на 

посочените методи се базира върху следните принципи:

1.      Комуникативност, който предполага:

а/комуникативно поведение напреподавателя;

          б/включване  на  упражнения,  моделиращи  ситуации  на 

професионално общуване с използване на невербални средства за делова 

комуникация.

           2.    Отчитане на индивидуално-психологическите особености на 

студентите.

          3.   Функционален подход към подбора и презентацията на учебен 

материал.

          4.     Ситуативност/тематичност на процеса на обучението.

          5.   Принцип на новостта,  който предполага  нови похвати в 

работата, изразени в разнообразието и вариативността им.
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Учебният  материал,  включващ  невербално  делово  общуване  по 

професионални теми, се усъвършенства в предкомуникативни, след това в 

полукомуникативни,  а  накрая  -  в  комуникативни упражнения  и  делови 

игри. За тази цел е разработена система от допълнителни методи, които са 

отразени в Схема №2. 

Схема  №  2.  Система  от  методи  на  обучението  по  невербално  делово 

общуване на руски език  (Дис., с.149)

Само-
контроль

Самостоя-
тельная 
работа

Тестиро-
вание

Моделиро-
вание

   Игры 
/ролевые и 
деловые /

Беседы и 
дискуссии

Анализ 
ситуаций

Визуальное 
представле-

ние

     Физиог-
     номика

Коммуни-
кативный

метод
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При  разработка на технология на обучението по невербално делово 

общуване на  руски език  на  студентите  от  Колежа по туризъм,  авторът 

отделя специално внимание на техниката на невербална комуникация; 

при  овладяването  й  студентите  ще  могат  да  се  научат  да  управляват 

своето собствено невербално поведение. В системата на обучението са 

включени следните техники на невербална делова комуникация: 

1.   Техники  за  създаване  на  раппорта  (установяване  на  бърз 

контакт и доверие).

2.   Калибровка  (наблюдаване  на  реакциите  и  състоянието  на 

хората: определяне на истинските им намерения).

3.   Мета-съобщения  (формиране на необходимото отношение на 

госта към предмета на разговора).

4.   Маркировка (влияние върху избора на госта).

В контекста на дадения труд, при избора на методи на обучението 

(във  връзка  със  средствата  за  делово  общуване),  авторът  използва 

принципи,  отразени  в  схема  №  3,  които  представляват  модел  за 

формиране на невербална компетентност на студентите.
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Схема № 3. Модел  за  формиране на   комуникативна невербална 

компетентност на студентите (Дис., с.155)

Дадените  принципи  в  интеграцията  на  методиката  на 

професионално  ориентирано  обучение  по  чужд  език  се  реализират 

успешно.

Използването  на  метода  на  моделиране  на  ситуациите  по 

професионално общуване с използване на невербални средства позволява 

изграждане  на  процеса  за  формиране  и  развитие  на  комуникативна 

компетентност  на  руски  език.  Обучението  по  невербална  делова 

комуникация,  което  използва  метода  за  моделиране,  се  включва  в 

системата на обучение по чужд език в Колежа по туризъм и  има следните 

достойнства:

• реализират се идеите за професионално ориентирано обучение 

по чужд език;

Активизация 
позитивного и 
творческого 

отношения  студентов 
к учебному материалу

     Процесс обучения 
русскому языку 

соответствует целям 
подготовки студентов 
Колледжа по туризму

Учет 
индивидуальных 
особенностей 
студентов
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• процесът на езикова подготовка на специалистите се изгражда 

от позицията на дейностния подход;

• активизира се учебната дейност на студентите;

• моделира се професионалната им дейност. 

Въз основа на предложената технология на обучение по невербално 

делово общуване е  разработена  Система от упражнения за  развитие  на 

невербална делова компетентност на студентите от Колежа по туризъм  за 

специалност „Организация и управление на хотела и ресторанта”. 

Целта на Системата от упражнения е: 

-    да  се  подготвят  студентите  за  адекватно  и  професионално 

използване  на  невербални  средства  в  реални  ситуации  на  деловото 

общуване; 

- да се научат да управляват своето невербално поведение по време 

на  решаване  на  професионални  проблеми  и  задачи  в  сферата  на 

чуждестранния туризъм. 

Предложената  Система  от  упражнения  реализира  методическа 

концепция, характерна за занятията  по интерактивен метод на обучението 

по чужд език, който се опира върху комуникативния метод. Този метод се 

основава  на  по-голямото  взаимодействие и  взаимоотношенията  между 

самите студенти; съществено внимание в него се отделя на практическото 

усъвършенстване на получените знания, умения и навици, необходими на 

учащите се за професионалната им  дейност. 

В разработената Система той се реализира по следния начин:

-     насоченост към обучението по невербално делово общуване в 

туристическата сфера;

-     преобладаване на устни форми за работа;
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-   интензивност на занятията, която стимулира организацията 

на обучението (реализация на ситуации, колективна форма на работа: 

дискусии, беседи);

-     използване на нагледни средства.

Системата от упражнения включва 3 раздела:

• в  първи  раздел  се  усвояват  осем  елемента  на  невербална 

комуникация,  развива  се  комуникативната  невербална 

компетентност на студентите; 

• във  втори  раздел  се  усвоява  техниката  на  невербално  делово 

общуване  посредством  деловите  игри,  моделира  се  бъдещата 

професионална  дейност  на  студентите,  които  се  учат  да 

управляват своето невербално поведение;

• в трети раздел са предложени препоръки за  правилно използване 

на етикета на невербалното поведение  в професионално-делова 

сфера на учащите се.

Схематично  вътрешната  и  външна  структури  на  Системата  от 

упражнения изглеждат по следния начин:
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     Схема № 4. Вътрешна структура на І раздел  (Дис., с.158)
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Схема № 5. Вътрешна структура на ІІ раздел  (Дис., с.159)

Схема № 6. Вътрешна структура на ІІІ раздел  (Дис., с. 159)
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Схема № 7. Външна структура на Система от упражнения (Дис., с.160)
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Предложената Система от упражнения включва поетапно усвояване 
на  учебен  материал  –  невербални  средства  за  делова  комуникация.  Тя 
предполага работа с преподавател и ориентира студентите към достигане 
на следните цели:
- комуникативна, обезпечаваща владеене на основни навици и умения 

на  невербална  делова  комуникация  (невербална  делова 

компетентност);

- страноведска и междукултурна невербална компетентности.

Анализът  на  опита  за  внедряване  на  невербалните  средства  в 

учебния процес даде следните резултати:

1. Положително влияние върху процеса на усвояване не само на 

невербален, но и на вербален учебен материал.

2. Повишаване  на  интереса  към  руския  език,  активизация  на 

учебната дейност на студентите.

3. Налице е желание на студентите да работят с рускоговорещи 

туристи.

        Опитът на работа показа, че ефективното обучение по невербално 

делово общуване в професионално ориентирано ВУ (Колеж по туризъм) е 

възможно  при  условие,  че  въвеждането  на  невербални  средства  ще 

започне паралелно с вербален учебен материал още в началния етап на 

обучението  през  І  семестър.  Овладявайки  адекватната  употреба  на 

невербални средства за комуникация, през ІІІ и ІV семестри студентите 

ще  могат  да  моделират  професионалната  си  дейност  на  руски  език, 

управлявайки невербалното си  поведение и това ще е  гаранция за  по-

успешна професионална реализация. 

Изводи по четвърта глава
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За студентите от Колежа по туризъм знанието на чужд език в голяма 

степен определя нивото на професионалната им реализация. Те трябва да 

знаят  не  само  особеностите  на  междукултурната  комуникация  в 

туристическата  сфера  на  чуждестранното  обслужване,  но  и  да  владеят 

средствата за вербална и невербална професионална  комуникация. 

Разработената  технология  на  обучението  по  невербално  делово 

общуване на руски език се опира върху:

• цели и задачи на професионално ориентираното обучение;

• принципи на обучението по чужд език;

• съдържание и средства на обучението по чужд език;

• отчитане  на  форми  на  социално  взаимодействие  на 

„обслужващия” с госта в международния туризъм;

• отчитане  на   етикета   на  невербално  делово  поведение  и 

особености  на  междукултурна  невербална  комуникация  в 

сферата на международния туризъм.

Технологията  на  обучението  по  невербално  делово  общуване 

включва:

• система от принципи и критерии при  подбор и интерпретация 

на учебния материал;

• система  от  методи  и  похвати  при  презентация  на  учебния 

материал;

• моделиране  на  невербално  поведение  в  ситуации  на 

професионално общуване на руски език;

• система от упражнения.

Предложената технология позволява: 
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 1. Учебният процес да бъде обогатен (стимулира се познавателната 

активност на студентите).

 2.  Студентите  да  развиват  не  само  комуникативната  си 

компетентност на чужд (руски) език, но и  страноведска и междукултурна 

компетентности.

 3.   Повишава се културата на делово общуване като цяло.

Използването  на  различни  методи  в  системата  на  професионално 

ориентираното  обучение  по  чужд  (руски)  език  с  цел  оптимизация  на 

учебно-познавателния процес позволява невербалните средства за делова 

комуникация да бъдат включени в обща система на обучението в Колежа 

по туризъм. 

Следва  да  се  подчертае,  че  независимо  от  увеличилия  се  обем  на 

изучавания материал, вниманието и интересът на студентите се повишава. 

Разработената   технология   на  обучението  способства  достигане  на 

емоционално-психологическо единство на преподавателя със студентите.

Разработената система от упражнения е ориентирана  към развитие на 

невербална делова компетентност на студентите от Колежа по туризъм. 

Освен това, тя спомага за развитие на познавателната дейност на учащите 

се, стимулира речемисловната им дейност, развива навици за правилно и 

грамотно използване на средствата за невербална комуникация в ситуации 

на делово общуване с носителите на руски език. 

Заключение

 Разработената  технология  на  обучение  по  невербално  делово 

общуване на руски език на студентите от Колежа по туризъм не само е 

насочена към развитие на тяхната невербална делова компетентност,  тя 

активизира познавателната дейност на учащите се, оказва влияние върху 
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процеса на професионалното им израстване и качеството на подготовка на 

специалисти в областта на международния туризъм. 

Познавателният интерес към предмета на обучението (руски език)  и 

професионалният  интерес  стават  устойчиво  доминиращи  мотиви, 

подбуждаващи студентите  към активното овладяване на  необходими за 

успешната им професионална реализация знания, умения и навици. Ето 

защо  резултат  от  тяхното  взаимодействие  е  формирането  на 

професионално насочена личност и професионално значими  качества.

Отношението към бъдещата  професия от страна на студентите се 

определя от характера на учебната дейност, която моделира предстоящата 

им професионална дейност. Затова организацията на учебния процес въз 

основа на моделирането на ситуации на делово общуване с акцент върху 

невербалното поведение на „обслужващия” в областта на международния 

туризъм   обезпечава  прехода  на  учащия  се  от  позиция  на  студента  в 

позиция  на  специалиста,  а  след  това  -  „трансформация  на  учебната 

дейност в професионална дейност”.  

Моделирането  на  бъдещата  професионална  дейност  обезпечава 

прехода  от  познавателната  дейност  в  професионална  със  съответната 

смяна  на  мотиви,  цели,  действия,  средства,  предмета,  резултата  и 

предполага включване на студента (при изучаване на учебен материал) в 

ситуациите  за  решаване  на  подобни  задачи.  Всичко  това  обезпечава 

развитие на комуникативната компетентност на студентите като цяло.

Обобщавайки  казаното  по-горе,  може  да  се  констатира,  че 

поставените в изследването задачи са решени:

• формулират  се  определени  теоретични  положения  за 

построяване  на  невербалното  делово  общуване  на  руски  език  в 

сферата на международния туризъм в диадата „обслужващ”-гост; 
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• разкрити  са  възможностите  за  използване  на  невербалните 

средства, обезпечаващи ефективността на процеса на обучението по 

руски език на студентите от Колежа по туризъм, основните от които 

са етикетни и културологични; 

• направена е класификация на невербални средства за делово 

общуване,  определящи  етикета  на  невербалното  поведение  на 

„обслужващия” в сферата на международния туризъм;

• извършен е сравнителен анализ на невербалните средства на 

българската  и  руската  комуникативни  системи  в  диадата 

„обслужващ”-гост  в  ситуациите  на  делово  общуване  в 

международния туризъм;

• разработена е технология на обучението по невербално делово 

общуване на руски език на студентите от Колежа по туризъм.

 В  процеса  на  решаване  на  поставените  задачи,  издигнатата 

хипотеза намери потвърждение в следните положения:

1. Развитието на комуникативната компетентност на руски 

език  на  студентите  от  Колежа  по  туризъм  в  системата  на 

професионалната им подготовка включва формиране на умения по 

невербално делово общуване.

2. Разработената  технология  на  обучението  чрез 

невербални  средства  за  делово  общуване  позволява  ефективно 

обучение на студентите от Колежа по туризъм по професионална 

комуникация на чужд (руски) език.
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3. Невербалните  средства  за  делово  общуване  трябва  да 

бъдат включени в системата на обучение по чужд (руски) език,  а 

също така в учебници и учебни помагала по руски език.

4. Системата от упражнения е разработена с цел  развитие 

на  невербалната  комуникативна  компетентност  на  студентите.  Тя 

класифицира уменията и техните характеристики, отразява следните 

етапи:  получаване  на  знания;  усвояване  на  умения  и  тяхното 

развитие; усъвършенстване на уменията. 

5. Системата  от  упражнения е   фактор,  който повишава: 

качеството и културата на обслужване на рускоговорещи туристи; 

конкурентната способност на студентите от Колежа по туризъм на 

международния туристически пазар. 

Набелязани са основните направления за развитие на представеното 

изследване,  които  са  насочени  към  обучението  по  невербално  делово 

общуване на руски език на студентите от Колежа по туризъм.

 Даденото  изследване  не  изчерпва  проблема  за  развитие  на 

комуникативната,  страноведската,  социокултурната  компетентности  на 

бъдещите специалисти в областта на чуждестранния туризъм. 

Проблемът за обучението по невербално делово общуване на руски 

език в професионално ориентирано ВУ изисква по-нататъшно изучаване и 

изследване. 

Понастоящем в методиката на обучението по чужд език въпросите 

за  единство,  взаимна  връзка  и  взаимна  зависимост  на  вербаликата  и 

невербаликата  все  още  не  са  основно  проучени.  Този  въпрос  не  е 

достатъчно  изследван  в  научно-педагогическата  и  методическа 

литература.  Ето  защо  настоящият  дисертационен  труд  е  навременен, 

актуален и методически значим. 

В условията на съвременното общество в процеса на обучението по 

невербално  делово общуване на руски език на студентите-нефилолози от 
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професионално  ориентирано  ВУ,  авторът  предлага  нетрадиционна 

иновационна методика. 

Приноси:

1. Проблемът  на  невербалното  делово  общуване  за  първи  път  се 

интерпретира  в  аспекта  на   професионално  ориентираното 

чуждоезиково обучение. 

2. Формулирани  са  теоретични  постановки  за  изграждане  на 

невербално делово  общуване на  руски език  в  диадата  „обслужващ”-

гост в чуждестранния туризъм, както и възможностите за използване на 

невербални  средства,  обезпечаващи  ефективността  на  процеса  на 

обучението по чужд (руски) език на студентите от Колежа по туризъм.

3. Направени са класификации: 

- на невербалните средства за делово общуване в дейността на 

специалиста в международния туризъм; 

- на  невербалните  средства,  определящи  етикета  на  неговото 

невербално поведение.

4. Извършен  е  съпоставителен  анализ  на  невербалните  средства  на 

българската и руската комуникативни системи в диадата „обслужващ”-

гост в сферата на чуждестранния туризъм.

5. Разработена е и практически реализирана технология на обучението 

по  невербално  делово  общуване  на  руски  език  на  студентите  от 

професионално ориентирано ВУ - Колеж по туризъм.

 Получените  резултати  подпомагат  по-нататъшното  развитие  на 

теорията и практиката на невербаликата, обогатяват дисциплината „Руски 

език” и целия учебен процес в професионално ориентирано ВУ.
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