
 
 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 

на магистърска програма 

ПЕДАГОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ В УЧИЛИЩЕ 

  

Област на висше образование:                1. Педагогически науки,  

Професионално направление:                1.2. Педагогика  

Образователно-квалификационна степен:    Магистър   

Професионална квалификация:      педагог 

  

Квалификационната характеристика на магистъра-педагог «педагогически съветник в училище», 

придобил висше образование в Педагогически факултет на ШУ "Епископ Константин Преславски", както и 

учебният план, осигуряващ неговата подготовка, са съобразени с Наредбата за държавните образователни 

изисквания за придобиване на висше образование за образователно-квалификационна степен “бакалавър”, 

“магистър” и “специалист”, ДВ бр. 79 от 05.09.2003 г.  и  с Националният класификатор на професиите. 

  

І.  ЦЕЛИ НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА 

Програмата подготвя педагогически съветници за различни видове образователно-възпитателни 

институции. Тя обезпечава на теоретическо и на практическо равнище разнообразните дейности на 

педагогическия съветник в училище в сътрудничество с класните ръководители, педагогическата общност, 

семейството и извънучилищните институции.  

Програмата съчетава теоретични знания с професионална практика в реални условия. Тя подготвя 

високо квалифицирани  професионалисти, които могат да работят самостоятелно и в екип в сферата на 

педагогическото консултиране; компетентни в областта на изследването и диагностиката; които уважават 

разнообразието и имат интеркултурна компетентност; които се ръководят етически и професионални 

стандарти в областта на училищното консултиране и които служат като еталон за подражание на хората, които 

консултират.   

Магистърската програма е ориентирана към задълбочаване и надграждане на базисните знания и 

умения, свързани с професионалната компетентност на бакалаври от област на висше образование 1. 

Педагогически науки (всички специалности от образователни направления 1.1. Теория и управление на 

образованието, 1.2. Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по...).   

                                                                                                                                                                                               

ІІ. КВАЛИФИКАЦИОНЕН СТАНДАРТ – КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ СТУДЕНТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” 

  

1. Област и обхват на знанията    

Студентът, изучаващ магистърската програма трябва да усвои комплекс от интердисциплинарни 

знания:  

• знания за теориите за възрастовото развитие;  

• знания за влиянието на социалната ситуация върху поведенческите модели;  

• знания за основните теории и техники, свързани с различните подходи на консултативна дейност;   

• знания за целите, етапите и същността на консултирането;  

 

2. Област и обхват на уменията  

• Умения за разпознаване на факторите, действащи в училищна среда;   

• Умения за съставяне на консултативен план и прогноза на консултирането;  



• Умения за определяне проблемите на личността, отключващите стресогенни фактори, критичните 

области в индивидуалното развитие;  

• Умения за съставяне на характеристика на консултираните и реализиране на професионално и 

кариерно интервю;   

• Умения за прилагане на диагностични методики и анализ на резултатите; 

• Умения за търсене и обработка на информация;   

• Умения за работа със специфични контингенти ученици в зависимост от тяхната училищна ситуация, 

професионалната им ориентация и реализация.  

  

3. Лични компетенции  

• Поддържане на широка осведоменост за новостите в областта на педагогиката и педагогическото 

консултиране.  

• Изграждане на умения за по-нататъшно самоусъвършенстване.  

• Създаване на умения за поддържане на професионални взаимоотношения, изградени на основа на 

общи интереси за работа в екип и професионални мрежи.  

• Развиване на аналитично, конструктивно мислене и критична наблюдателност, изявена в бързо 

ориентиране, констатиране и оценяване и вземане на решения.  

• Формиране на култура на общуване и спазване на общочовешки ценности и етични норми.  

  

4. Професионални компетенции    

В резултат  на усвоените знания и формираните умения, студентите, завършили магистърската 

програма трябва да придобият професионални компетентности:  

• Да извършва педагогическо консултиране сред учащите се, учителите, родителите и възрастните в 

рамките на локалната среда.  

• Компетенции в областта на прилагания вид консултиране, произтичащ от тежестта на проблемите на 

консултирания.   

• Да осъществяват професионална педагогическа дейност в институции в държавния, публичния, 

частния и неправителствения сектор.  

• Да интегрират теоретичните знания с практическия опит, като  гаранция за ефективна помощ.  

• Да осъществяват профилактика, активно взаимодействане, посредничене и подпомагане на ученици, 

семейства, групи и общности от населението със специфични потребности.  

• Да умеят да провеждат аналитико-диагностични, прогностични, социално-профилактични, 

корекционни,  организационни и други дейности в областта на образованието.  

• Да провеждат анкети, подготвят доклади, да представят комплексни оценки, да работят с документи.  

• Да усъвършенстват организацията на собствената си дейност и условия на труд, да разширяват 

възможностите за обмен на опит в рамките на професията и професионалната рефлексия.  

• Да осигуряват спазването на професионалните и етични стандарти.  

  

ІІІ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ  

След дипломиране студентите могат да работят като педагогически съветници за различни видове 

образователно-възпитателни институции в структурите и системата на управление на образованието, да 

заемат административни длъжности в различните видове училища, извънучилищни учебно-възпитателни 

учреждения, неправителствени образователни организации и органите на местната и държавната 

образователна администрация.  

 

ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА 

СТЕПЕН “МАГИСТЪР” ПО ПЕДАГОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ В УЧИЛИЩЕ  

Магистърска степен се придобива след едногодишен курс (2 семестъра и 75 кредита) в редовна и 

задочна форма на обучение съгласно приложения учебен план.  

Дипломирането се осъществява в два варианта по избор: чрез писмен държавен изпит или защита на 

дипломна работа.  



V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ  

Завършилите курса на обучение могат да продължат обучението си в научно-образователна степен 

“доктор“.  


