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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PSY 1057
2. Наименование на учебната дисциплина: Консултативна психология
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър, в който се изучава: 7
7. Брой кредити: 7,5
8. Име на лектора: доц. д-р Красимир Иванов
9. Резултати от обучението: базови знания и разбиране за уменията за работата на
психолога консултант в полето на психичното развитие, проблемите на социалното
функциониране, кризите на жизнените цикли, последиците от преживени травми,
медицински интервенции, соматични заболявания с инвалидизиране, разстройства на
поведението. Да се изградят системни знания и разбиране за провеждане на
диагностични оценки със специализирани методики и изграждане на стратегически
подходи за консултиране.
10. Начин на осъществяване: лице в лице
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: „Психология на личността”,
„Възрастова психология ”, „Психопатология”, „Клинична психология”
12. Съдържание на курса: системни знания и разбиране за организацията и
провеждането на  психодиагностична оценка с интервю и специализирани тестове,
анализ на резултатите и формулировка по случай, съдържаща конкретни предписания
към консултирането. Изграждане на  знания и базови умения за работа с въпросници за
оценка на невротични разстройства и техники за консултиране. Да се изградят знания,
изграждане на нагласа и основни умения за създаване на позитивна взаимовръзка с
клиента, обсъждане на неговите проблеми и прилагане на релаксиращи техники.
Изграждане на нагласа за работа в мултидисциплинарен екип и колаборативна
коммуникация с други специалисти от помагащите профессии.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
Иванов, Кр., Куков, К. (2012) „Психологично консултиране и психофизиологични
основи на психосоматиката”. Част I. Универистетско издателство на ВСУ „Черноризец
Храбър”
Кори, Д.  (2015). Теория и практика на консултирането и психотерапията, изд. Изток -
Запад
Петкова, П.  Н. Цонева, Г. Кирилов, И. Иванов, Н. Малинова, Психологичното
консултиране в клиничната практика, Сп. “Клинична и консултативна психология,
Варна, “Стено”, 2009, І, (2) 2, 3 – 9
Петкова, П., Иванов, Кр., (2012) Психологично консултиране. Универистетско
издателство на ВСУ „Черноризец Храбър”
Петкова, П., Иванов, Кр., Куков, К. (2012) „Диагностика на нарушенията на
нарушенията на паметта”. Универистетско издателство на ВСУ „Черноризец Храбър”
Стоянов, В., (2009), Посттравматично стресово разстройство, Варна, Изд. Псидо
Стоянов,В. (2011) Психичен стрес в организацията. Системен модел за изследване.
Варна, ВСУ „Черноризец Храбър”



Хаджийски, М., Основи на психотерапията, Фабер, В.Търново, 2007
Altmaier, E., C. Hansen, J. (2012). The Oxford Handbook of Counseling Psychology, Oxford
University Press
Corey, G. (2017). Theory and practice of counseling and psychotherapy (10 th ed.). Boston,
MA: Cengage Learning
Cormier, S & Hackney, H. (2014). Counseling Strategies and Interventions (8th Edition).
Pearson
Geldard, D., & Geldard, K.  (2012). Basic personal counselling: A training manual for
counsellors (7 th ed.) . Frenchs Forest, NSW:  Pearson
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, дискусии,
тренингови форми, презентации
15. Методи за оценка и критерии: Крайната оценка е средноаритметична от
оценката на писмен и устен изпит. Писменият изпит е реферат, който се защитава пред
група; устния изпит е по конспект и участието по време на семинарни занятия.
Оценяването на студента се формира от оценките в две основни области: степента на
изградените системни знания по тематичните области и разбирането за същността на
професионалните умения на психолога консултант
16. Език на преподаване: български, английски


