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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 
 
1. Наименование на курса: Консултативна психология 
2. Код на курса: PSY1057 
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: бакалавър  
5. Година на изучаване: четвърта 
6. Семестър: седми 
7. Брой кредити: 7,5 
8. Име на лектора: доц. д-р Павлина Петкова Дамянова 
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции:  
Целта на курса е да се усвоят базовите 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 преподаване: директно 
11. Предварителни изисквания: Учебният курс е интердисциплинарен и е пряко свързан с 
основните курсове  в структурата на магистърската програма Психолия на личността”, „Възрастова 
психология ”, „Психопатология”, „Клинична психология”. 
12. Съдържание на курса: Курсът съдържа  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. Библиография:  
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Охридски”, С., 2010 
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: в процеса на обучение се 
използват мултимедийни средства и техники.  
15. Методи и критерии на оценяване: писмен реферат, който се защитава пред група и 
устен изпит по конспект. Оценяването на студента се формира от оценките в две основни 
области:  
степента на изградените системни знания по тематичните области, които представя в 
писмения реферат и защитата му  пред група, участието по време на семинарни занятия и 
устния изпит по конспект. Оценката за знания е средноаритметична от две оценки:  
-писмен реферат и защита; участие в семинарни занятия 
-устен изпит по конспект разбирането за същността на професионалните умения на 
психолога консултант, които показва по време на практическите семинарни занятия. 
Оценката за разбиране за същността умения е една и се формира през целия етап на 
семинарните занятия 
Крайната оценка е средноаритметична от оценката на писмен и устен изпит. 
16. Език на преподаване: български, английски  
17. Практика: работа в тренинг група върху „симулирана криза” с оценка на разстройство 
и определяне на основните задачи  на психолога 
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