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Специалността „Консултативна психология“ от професионално направление 3.2. 

„Психология“ в област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“ 

по образователната и научна степен „Доктор“ дава възможност да се провежда 

научноизследователска, преподавателска и приложна дейност в областта на 

психологическата наука и практика. 

 

І. НАУЧНА ОБЛАСТ  

 

Консултативната психология е сравнително младо научно направление, отразяващо 

ориентацията от „чисто научните“ изследвания към приложните сфери на 

психологическото знание. В различните страни консултативната психология има своя 

история на възникване и развитие. Трябва да се отбележи, че тя не се появява като социална  

разновидност на клиничната психология, а доста преди нея като форма на ръководство и 

напътстване в сферата на образованието и кариерното ориентиране. Първата асоциация по 

професионално консултиране е учредена в САЩ през 1913 г. В развитите западни общества 

и особено в американското в началото на миналия век консултирането е отговаряло на 

потребността от интегриране на потока от емигранти и на хората, търсещи работа в 

промишлените центрове. У нас до скоро консултативната и клиничната психология се 

разглеждаха като синоними и се включваха в понятието „медицинска психология“, 

привнесено от руската психология. Днес освен, че терминът „медицинска психология“ не се  

използва все по-ясно се разграничават и направленията клинична и консултативна 

психология. Необходимо е да се отбележи, че докато клиничната психология е ориентирана 

към сферата на здравеопазването и проблемите на психопатологията, консултативната 

психология има много по-широко приложение в различни сфери на социалната практика. В 

същото време тя не се свежда само до практиката на „психологичното консултиране“, а е 

самостоятелно научно направление със специфичен обект и методи на изследване, 

обединяващо приложната и академична психология.  

Това налага консултативната психология да бъде разглеждана като отделно 

направление, не в рамките на клиничната психология, а на психологията въобще, а 

психологичното консултиране да се разграничава от другите дисциплини, свързани с 

психичното здраве, в частност от клиничната психология и психотерапията.  

 Като главни сфери на приложение на психологичното консултиране и негови водещи 

направления се определят: психологично консултиране в сферата на образованието (в 

училища, колежи, ВУЗ); организационно психологично консултиране на ръководители и 

мениджъри (по въпросите на управлението на групи, колективи и институции); 

професионално психологично консултиране (по въпросите на кариерното развитие и 

трудовата заетост); семейно психологично консултиране (по въпросите на партньорските 

отношения,  успешното родителство и конфликтите между поколенията); психологично 

консултиране, свързано с детското развитие и възрастовите кризи; психологично 

консултиране по въпросите на психичното здраве; психологично консултиране на 

възрастни хора (геронтологично консултиране); рехабилитационно психологично 

консултиране и реинтеграция на лица в неравностойно положение; консултиране по 

въпроси на зависимостите и правонарушенията; мултикултурно психологично 

консултиране на етнически групи и имигранти. 

 



Консултативната психология като едно от най-новите научни направления в 

психологията се развива и утвърждава на базата на психологичната практика, но по своите 

цели и задачи е качествено  различно от нея. За съжаление дори в научните среди не винаги 

се прави ясно разграничение между консултативна психология и психологично 

консултиране или „практическата психология“. Последната може да се определи като 

внедряване на психологията в чужда територия, в която тя обособява свои подразделения, 

които обслужват главно вътрешно-ведомствени цели и проблеми.  

Ключ към разбирането на същността на консултативната психология като научно 

направление дава още Фройд, който показва, че психоанализата освен метод за лечение е и 

възможност за психологично изследване. По същия начин обект на консултативната 

психология се оказва не просто решаването на конкретен проблем, а разработването на 

методологията и инструментариума на практическата психологична наука. Това проличава и 

в определението на консултативната психология, прието от нейната европейска асоциация: 

консултативната психология обръща внимание на смисъла, идеологията, контекста и 

процесите, които протичат на интраиндивидуално, и на интериндивидуално ниво и се 

отразяват на  субективното психично благополучие. 

Акцент в научното направление „Консултативна психология“ и в подготовката на 

докторантите в програмата на ИИНЧ-БАН е изборът на теоретична база, върху която се 

градят моделите и хипотезите на изследванията, свързани с механизмите и ефектите от 

консултирането. Водещите парадигми в полето на съвременната консултативна психология 

са: психоаналитичната; когнитивно-поведенческата и екзистенциално-хуманистичната. ДП 

по „Консултативна психология“ към ИИНЧ-БАН се придържа към хуманистичната традиция 

и перспектива. Аргументите за това са, че в България в университетските програми по 

психология доминира психоаналитичната и когнитивно-поведенческа ориентация в областта 

на консултативната практика, а хуманистичната парадигма е почти непозната, въпреки 

очевидната необходимост от хуманизиране на тази сфера. В същото време в ДП на ИИНЧ 

работят двама от малкото (общо шест за България) сертифицирани специалисти по 

личностно-центриран подход на Карл Роджърс, основател на хуманистичното направление в 

научната психология и консултативна практика, което прави програмата уникална по своя 

профил. Тематичното направление на програмата отговоря на един от главните приоритети 

на ИИНЧ-БАН – „Личностен потенциал за развитие, учене и адаптация през целия живот и 

създаване на практически подходи за подобряване на качеството на живот.“ 

 

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА  

 

Програмата е ангажирана с подготовката на научни кадри в областта на 

„Консултативната психология“. Тя има за цел да осигури обучение на докторанти по 

посочената научна специалност, съответстващо на високите изисквания към провеждането 

на научните изследвания и психологическата практика.  

 

Целите и задачите на обучението съответстват на: 

1. Държавните нормативни документи за обучение на докторанти. 

2. Обществените потребности от създаването и развитието на научен потенциал в 

областта на научната специалност „Консултативна психология“; 

3. Профила и приоритетите на ИИНЧ-БАН. 

 

 



Основни цели на обучението в ДП по специалността  „Консултативна психология“ са: 

o Разработване на дисертационен труд, който има ясно формулиран проблем в 

областта на психологията, съдържащ научни или научно-приложни резултати, 

представляващи приноси в науката и практиката; 

o Обучение на висококвалифицирани изследователи, които да могат да планират, 

провеждат и оценяват научни изследвания върху психичните процеси и поведението на 

човека, да получават научни и научно-приложни резултати чрез провеждане на 

самостоятелни научни изследвания и да публикуват своите резултати в реномирани 

международни и български издания. 

o Обучение на висококвалифицирани преподавателски кадри за нуждите на ИИНЧ- 

БАН и други образователни институции. 

o Обучение на специалисти с експертни знания и практически умения в сферата на 

психологичното консултиране. 

 

Основните задачи на докторската програма по „Консултативна психология” в 

Департамент „Психология” на ИИНЧ включват:  

o Разширяване на компетентността на докторанта в областта на  теорията на 

консултативната психология и връзката й с други клонове на психологията и области на 

социалните и хуманитарните науки. 

o Придобиване на умения за изучаване на личностните регулативни механизми на 

поведението, развитие на способността за продуциране на оригинални концепции и подходи 

на изследване. 

o Придобиване на знания за методологията на научните изследвания и реализиране 

на научни и приложни изследвания.  

o Повишаване на компетентността в областта но психометрията, адаптиране, 

продуциране и прилагане на изследователски методи в областта на консултативната 

психология. 

o Развиване на способност за интерпретация на изследователски резултати и 

извеждане на тяхната научна и приложна стойност.  

o Развитие на способност за екипна изследователска работа в рамките на 

национални и международни проекти. 

o Усъвършенстване на способността за публично представяне на резултати от 

научни изследвания. 

o Задълбочаване на специализираната езикова подготовка на докторантите, 

предпоставка за задълбочаване на компетентността им в областта и за разширяване  на 

възможностите за участие в работата на международни екипи и научни форуми. 

 

ІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА И КОМПЕТЕНЦИИ  
 

Завършилите докторанти трябва да притежават следните професионални качества и 

компетентности: 

o изследователски умения – добро ориентиране в теоретичните основания на 

основните психологични парадигми и умения за критичен анализ;  

o умение за формулиране на научен проблем и провеждане на научни изследвания в 

областта на консултативната психология;  

o самостоятелност и творческа активност в научноизследователската практика; 

o компетенции за писане и анализ на научен текст и подготвяне на научни 



публикации в различен формат; 

o компетенции в общата теоретична и методична база на основните направления в 

психологичното консултирате и психотерапевтична практика; 

o компетенции в провеждане на психологично консултиране, тренинг и обучение в 

областта на тясната специализация по консултативна психология. 

o  провеждане на експертна консултативна дейност, свързана с изследователския 

опит по темата на дисертацията;   

o умение за работа в международна и мултикултурна среда; 

 

ІV. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДОКТОРАНТИТЕ  

 

o С придобитите знания и умения от докторската програма притежателят на 

образователната и научна степен „доктор“ по специалността „Консултативна психология“ 

може да продължи професионалното си развитие като:  

o изследовател в научни институти и изследователски центрове (към университети 

или самостоятелни), извършващи теоретични и приложни психологични изследвания;  

o преподавател в колежи, университети и други висши училища по съответната 

специалност;  

o експерт или специалист на всички равнища на държавно управление – от местните 

органи на властта (общински или областни) до националните органи на управление 

(министерства, държавни ведомства, национални институти, държавни агенции и др.), както 

и в международни организации;  

o експерт или консултант в психологични центрове и организации от частния сектор 

или неправителствени организации.  

 

V. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ И ОБУЧЕНИЕ  

 

Приемът и обучението на докторанти се извършват в съответствие с изискванията на 

Закона за висше образование, Закона за развитие на академичния състав на Република 

България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, Правилника за дейността на Центъра за 

обучение и Академичния съвет при БАН и вътрешно-нормативните документи на ИИНЧ-

БАН.   

За прием за обучение по докторската програма „Консултативна психология“ могат да 

кандидатстват лица, завършили образователната квалификационна степен „Магистър“ в 

областта на психологията и други социални, хуманитарни и медицински науки.  

Срокът на обучение в докторската програма е:  

o 3 години за редовна докторантура;  

o 4 години за задочна докторантура;  

o 3 години за докторантура на самостоятелна подготовка.  

 

Придобиването на образователната и научна степен „доктор“ по специалността 

„Консултативна психология“ става след:  

o Успешно изпълнение на всички етапи от индивидуалния план на докторанта;  

o Изпълнение на законовите изисквания за придобиване на образователната и 

научна степен „доктор“;  

o Успешна защита на дисертационен труд.  


