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Специалността „Психология на развитието и образованието“ от професионално 

направление 3.2. Психология по образователната и научна степен „Доктор“ дава 

възможност да се провежда научноизследователска, преподавателска, организационно-

управленска, експертна и приложна дейност в областта на психологията на развитието и 

образованието през целия живот. 

 

I. НАУЧНА ОБЛАСТ 

 

Психология на развитието и образованието е отдавна утвърдена и ясно дефинирана 

научна област, която се отнася до развитието и образованието на човека през целия му 

живот. Психология на развитието изучава когнитивните, емоционалните, социалните, 

перцептивните и биологичните промени у човека в периодите на пренатално развитие, 

детство, юношество, младежка възраст, зряла възраст и старост. Психология на 

образованието изучава процесите на обучение, възпитание и социализация в образователна 

среда на всички образователни равнища през целия живот. Психология на развитието и 

образованието е както теоретична, така и приложна област, която предполага работа с 

индивиди, семейства, групи, организации и системи. Изследванията и практико-

приложната работа се отнасят както до лица с типично психично развитие и 

функциониране, така и до лица с особености в развитието (напр. деца с емоционални, 

поведенчески, социални затруднения, обучителни трудности и др.). В различните 

възрастови етапи специалистите по психология на развитието и образованието се занимават 

също с проблеми на адаптация към училището, взаимоотношения в семейството и с 

връстниците, ниска самооценка и влошено психично здраве, тормоз и насилие, злоупотреба 

с вещества, развитие на сексуалността, формиране на идентичността, професионална 

реализация и промени в кариерата, проблеми на двойката, отглеждане на деца, криза в 

средата на живота, здравословно остаряване и др. 

Научната област Психология на развитието и образованието е основна област на 

изследване (също и на обучение на докторанти) в Департамент „Психология“ на Института 

за изследване на населението и човека – БАН и неговия предшественик Институт по 

психология – БАН. Тя се намира в центъра на приоритетите в научноизследователската 

дейност на Департамент „Психология“ при ИИНЧ – утвърждаване на личностния 



потенциал за развитие, учене и адаптация през целия живот и създаване на практически 

подходи за подобряване на качеството на живот. Обучението по ДП „Психология на 

развитието и образованието“ е сред основните приоритети на ИИНЧ-БАН. Разработваните 

от докторантите по тази специалност теми са в научни области, значими за образователната 

и социалната практика в страната в контекста на европейската интеграция и на актуалните 

тенденции в развитието на съвременните общества, и съответстват на ключови направления 

в развитието на съвременната психология на развитието и образованието. 

 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА 

 

Докторската програма по „Психология на развитието и образованието” е насочена 

към подготовката на специалисти по психология за извършване на научноизследователска, 

преподавателска, експертна, приложна, организационна и управленска дейност в различни 

институти, университети, институции, организации, услуги. Основна цел на обучението е 

изграждане на висококвалифицирани специалисти по психология със задълбочена 

теоретична и практико-приложна професионална компетентност в областта на 

изследванията на развитието и образованието на човека през целия му живот.  

Основните задачи на докторската програма по „Психология на развитието и 

образованието” в Департамент „Психология” на ИИНЧ-БАН включват: 

 комплексно обучение за получаване на стабилни теоретични, методологически и 

практически знания в областта на психология на развитието и образованието; 

 усвояване на разнообразни количествени и качествени аналитични методи и 

формиране на умения за психологически анализи;  

 създаване на умения за прилагане на интердисциплинарен подход при анализа на 

съвременните социални проблеми и проблеми на психологичното развитие; 

 изграждане на умения за работа по научноизследователски проблеми и проекти; 

 изграждане на умения за практико-приложна работа (диагностика, консултиране, 

превенция, интервенция, обучения и тренинги) в областта на развитието и 

образованието на човека през целия му живот; 



 развиване на умения за създаване на експертни оценки в областта на развитието 

и образованието на човека за нуждите на държавни, частни и международни 

институции и организации; 

 изграждане на умения за работа в национални и международни научни мрежи. 

 

 

III. ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА И КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Завършилият докторската програма по „Психология на развитието и образованието“ 

от професионално направление 3.2. Психология придобива следните професионални 

качества и компетенции:  

 притежава задълбочени теоретични и практически знания в областта на 

психологията на развитието и образованието, включително за най-новите 

тенденции, проблеми и постижения в нейното изследване;  

 владее най-новите постижения на методологията и инструментариума в областта 

на психологията на развитието и образованието; 

 може да формулира нови проблеми (теоретични и практически) и да създава ясна 

концепция за решаването им;  

 умее да ползва теоретичните знания и интердисциплинарните и причинно-

следствените връзки за задълбочен научен анализ и за решаване на конкретни 

теоретични и приложни задачи;  

 умее да планира, организира, ръководи и изпълнява научната си дейност, както 

и да публикува резултатите от изследователската си работа в специализирани 

научни издания;  

 умее да събира, систематизира и анализира информация и да интерпретира 

получените знания в контекста на психологически концепции и теории;  

 умее да ползва специализирани програмни продукти и съвременни 

информационни технологии;  

 умее да работи в международна и мултикултурна среда; 

 има висока чуждоезикова култура;  



 притежава творчески умения,  лидерски качества, компетентности за учене и 

личностно развитие, умения за комуникация на научното познание сред 

професионалната общност, потребителите на услуги и сред обществото; 

 може да извършва самостоятелна и екипна научноизследователска, 

преподавателска, организационно-управленска, експертна и приложна дейност в 

областта на психологията на развитието и образованието през целия живот;  

 способен е да изработва мнения и препоръки за формиране на националните и 

местни политики, насочени към  решаването на проблеми на образованието и 

психологичното и социално развитие на гражданите и общността;  

 спазва академичната научна етика и професионалната етика на психолога.  

 

 

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДОКТОРАНТИТЕ 

 

С придобитите знания и умения от докторската програма притежателят на 

образователната и научна степен „доктор“ по специалността „Психология на развитието и 

образованието“ може да продължи професионалното си развитие като: 

 изследовател в научни институти и изследователски центрове (към университети 

или самостоятелни), извършващи теоретични и приложни изследвания в 

областта на психологията на развитието и образованието; 

 преподавател в колежи, университети и други висши училища по психология на 

развитието и психология на образованието; 

 ръководител или експерт в държавни, общински или международни институции 

и организации с дейност в областта на развитието, образованието и 

приобщаването на деца, юноши, младежи, хора в зряла възраст и стари хора; 

 експерт или консултант в системата на образованието, в социалните институции 

и услуги за общността, в клиники и консултативни кабинети; 

 ръководител, експерт или консултант на проекти с психологическа, социална или 

образователна насоченост, насочени към деца, юноши или възрастни, в 

неправителствения сектор; 



 ръководител, експерт или консултант по изследователска и развойна дейност или 

професионално и личностно развитие, обучение, преквалификация през целия 

живот в частни компании; 

 специалист в частна практика, предоставящ индивидуални или семейни 

психологически и социални услуги. 

 

 

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 вътрешнонормативните документи на ИИНЧ-

БАН.  

За прием за обучение по докторската програма „Психология на развитието и 

образованието“ могат да кандидатстват лица, завършили образователната 

квалификационна степен „Магистър“ в областта на психологията или на педагогическите, 

медицинските и други социални науки.  

Срокът на обучение в докторската програма е:  

 3 години за редовна докторантура;  

 4 години за задочна докторантура;  

 3 години за докторантура на самостоятелна подготовка.  

Придобиването на образователната и научна степен „доктор“ по специалността 

„Психология на развитието и образованието“ става след:  

 Успешно изпълнение на всички етапи от индивидуалния план на докторанта;  

 Изпълнение на законовите изисквания за придобиване на образователната и 

научна степен „доктор“;  

 Успешна защита на дисертационен труд.  

 


