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Резюме: Статията представя фрагментарно факти, аргументи и
решения за една авторитетна образователна институция, ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“, свързани с провеждане на изследвания в обществен интерес и за
собствени нужди в неприсъщи на пръв поглед области и професионално
направление. Посредством метода на историзма са разкрити развитието и
актуалното състояние на докторската програма по „военна психология“,
публикационната активност и някои творчески решения на учените, които
продължават да я развиват.
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solutions for an authoritative educational institution, Naval Acad. "N.
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own needs in the seemingly insightful areas and professional Direction. Through

1

the method of Istorizma have been revealed the development and state of play of
the doctoral program in military psychology, publikacionnata activity and some
original decisions of the scientists who continue to develop it.
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Нестандартното решение, на което е посветена тази обзорна
статията, е фактът, че зад стените на Морското училище интегрирано с
други

социални

науки

присъства

и

професионалното направление

„психология“. Предвид характера на учебното заведение, тук традиционно
се акредитира и поддържа докторска програма по „военна психология“,
която може да бъде проследена далеч в миналото, когато съвременната
система за оценяване и акредитация на научната работа във висшите
училища още не е съществувала.
1. Военната психология като учебна дисциплина
в програмите за обучение на морски лица
В университетските звена у нас няма практика да се води обучение по
специалност „военна психология“ на ниво „бакалавър“ и „магистър“. Един
от центровете, заедно с ВА „Г. С. Раковски“ и Националния военен
университет във Велико Търново, които развиват такава докторска
програма, е Висшето военноморско училище.
Основоположник на обучението по военна психология и военна
педагогика на съвременно научно ниво е доцент Иван Александров Урумов,
випускник на ВНВМУ и на СУ „Климент Охридски“, доктор по педагогика,
ръководил училищната катедра „Обществени науки. Той преподава на
курсантите съответните учебни дисциплини в периода 1965 – 1990 г.
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Дисертационният му труд, който защитава през 1976 г., е на тема
“Психологически

проблеми

на

военно-професионалния

подбор

на

командните кадри за флота”. По негова идея и с активното му участие във
ВВМУ

“Н.

Й.

Вапцаров”

се

формира

изследователско

звено,

психофизиологична лаборатория, която основно решава проблема с
психологичния подбор на курсантите и студентите за обучение в
училището, а в допълнение и специфични научни задачи,.
Доцент Урумов ръководи двама докторанти, които успешно
получават образователно-научни степени: настоящите проф. д.пс.н. Валери
Ст. Стоянов и доц. д-р Янчо М. Бакалов.
Приносът на доцент д-р Урумов за даване предимство на
изследователския подход към военната психология и педагогика във ВВМУ
е отбелязан от редица изследователи. Между тях е професор д.пс.н. Илия П.
Пеев, също бивш преподавал в Морското училище, със статията, която му
посвещава: „Галантен педагог и душевед – горещ радетел на морската идея
и наука” (сп. “Педагогика”, бр. 11/2004).
Принос за създаване на изследователска среда в Морското училище
по отношение на военната

психология имат и д-р Васил Узунов, с

медицинска специалност „Психиатрия”, дългогодишен ръководител на
научно-изследователската

психофизиологична

лаборатория,

и

д-р

Светлозар Попов, клиничен психолог. Те набавят набор от съвременна
тогава апаратура за психофизиологични изследвания, като адаптират и
системно

прилагат

апаратни

методики

за

психофизиологически

изследвания. Заедно с други колеги от училището съумяват да изведат
базата на лабораторията „на терен”. Д-р Светлозар Попов е участник в
научната експедиция до Антарктида (м. януари 1991 г. - м. май 1991 г.),
финансирана и организира под егидата на Арктическия и Антарктическия
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научноизследователски институт (ААНИИ) в Санкт-Петербург. С голяма
част от материалната база на лабораторията на ВВМУ д-р Попов плава на
изследователския

кораб

“Академик

Визе”

и

обследва

психофизиологическите характеристики на участниците в експедициите с 46 месечен престой на полярните станции.
И професор Илия Пеев използва изследователската апаратура на
лабораторията „на море“, в интерес на изследването си, проведено с
екипажи на подводници при носене на бойна служба, с което аргументира
изводи, заявени в дисертационния труд „Психическа подготовка на личния
състав на подводниците”. Опитът му се разширява с използването на
лабораторни апарати по време на плавателната практика на курсантите и
студентите на Учебно-производствения кораб „Никола Вапцаров” в
Атлантическия океан и Учебно-ветроходния кораб „Калиакра”, по време на
една от регатите „Къти Сарк” в Северно море. Резултатите от изследванията
си той представя на няколко научни форума.
2. Възникване на благоприятна среда за научни изследвания
по военна психология
В периода след 1990 г., когато социалните науки видимо се
освобождават от идеологическите клишета, научните изследвания и
преподавателската работа по психология и педагогика в Морско училище
правят възможно акредитирането на докторска програма и в това научно
направление. Без да се спазва хронологията на събитията, отбелязваме
успешната работа, публикационната активност и академичното развитие на
неколцина от преподавателите и изследователите по това време.
Като един от най-успешните докторанти по военна психология тук се
очертава професор, д.пс.н. Иван Александров, понастоящем ръководител на
основно звено в Медицински университет – Варна. В докторантския си
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период, под научното ръководство на професорите Ил. Пеев и В. Стоянов,
той

изяснява

същностните

аспекти

на

социалнопсихологическата

диагностика на лидерската подготовка на курсантите и в серия публикации
сочи параметри на военната среда, които стимулират оптималното им
лидерско изграждане.
Под ръководството на проф. Ил. Пеев

доктор Мая Рогашка

разработва поредица тренинги, приложими в психологическата подготовка
на морски лица в гражданския и във военния флот от всички нива на
отговорности. Приносен момент за военнопсихологическото познание е
нейната публикация, в съавторство, за ролята на психологическия тренинг
при адаптацията на курсантите от първи курс към условията във ВВМУ „Н.
И. Вапцаров.
Професор д. пс. Н. Валери Стоянов, един от учениците на доц. Ив.
Урумов, в годините, когато готви първата си хабилитация, се посвещава на
военнопсихологическите аспекти на лидерството и ръководството, и на
управлението на стреса в организацията. Още в „асистентския“ му период
този интерес води до публикуването на монографията „Управление на
стреса в организацията. Социалнопсихологически аспекти“. В интерес на
подготовката на курсантите в училището публикува в съавторство още
„Практикум по психология“ и „Очерци по военна психология“. По-късните
му творчески изяви излизат извън тази рамка, като реализира впечатляващи
проекти в областта на организационната психология.
Другият „ученик“ на доц. Урумов, доц д-р Янчо Бакалов, разработва
паралелно военно-психологическата и педагогическата теми, в интерес на
преподаваната на курсантите учебна дисциплина „Военна психология и
педагогика“.

Монографията

му

„Воинското

възпитание.

Теория,

организация, управление“ е представена като хабилитационен труд. Заедно
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с нея, в кратък период от време публикува две книги, отразяващи резултати
от изследвания при подготовката на дисертационния му труд: „Студия по
военна дидактика“ и „Въведение във военнопсихологическите знания“.
Опасенията си от появата на определена тенденция на профанизиране на
военнопсихологическата тема той изразява със статия в Морски научен
форум:

„Изследователският

подход

към

подготовката

на

научни

публикации по военна психология“.
Преподаващите военна психология и педагогика учени от Морското
училище са привличани да разработват специализирани курсове, свързани с
безопасността на корабоплаването, за подготовка на екипажи за работа на
пътнически кораби, за управление ресурсите на корабния екипаж, за морски
инструктори, и одитори-оценители, като издават нарочни учебници, и
учебни пособия: „Човешки отношения и социални отговорности“, „Тестът в
морската

квалификационна

дейност“,

„Passenger

ship

training

implementation. Collection of courses“ и др.
Днес обучението по докторска програма „Военна психология“ е
отговорност на катедра „Мениджмънт и логистика“ във Факултет
„Навигационен“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. То се осъществява предимно в
задочна и самостоятелна форма на обучение. От зачислените в последния
акредитационен период докторанти трима са отчислени „с право на
защита“, а една защита предстои в близките месеци.
Целите

на

обучението

включват

подготовка

на

висококвалифицирани научни кадри, които да са способни да провеждат
фундаментални и приложни научни изследвания в различни сфери от
областта на военната психология, и да осъществяват преподавателска
практика във военни учебни формирования. Осигурява се също така
подготовка на експертни кадри за потребностите на специализираните

6

структурни звена в системата на въоръжените сили в областта на
психологическото осигуряване на присъщите им дейности. С успешното
завършване на програмата възникват възможности за научно развитие и на
научно-преподавателски състав от ВВМУ, ангажиран с решаването на
сходни проблеми от професионалната област, напр. в системата на
безопасност и сигурност на корабоплаването.
В процеса на обучение докторантите придобиват знания и развиват
способности за самостоятелно изследване и разрешаване на проблеми,
свързани с психологическата подготовка на воините във военните
формирования, психологията на бойната подготовка, военната дисциплина,
влиянието на съвременния бой върху психиката на военнослужещия,
управлението на риска във военно-управленската дейност, управлението на
стреса и посттравматичните стресови разстройства.
След защитата на дисертационния труд получават професионални
компетенции за участие в реализация на проекти за психологическото
осигуряване на дейности в системата на Въоръжените сили при
разнообразни обстоятелства в мирно и във военно време и за управление на
социалнопсихологически фактори, свързани със съвместната дейност на
военноморски, и други военни формирования.
Спецификата на докторска програма по „Военна психология“
съответства на създадената академична среда във ВВМУ. Обучението
кореспондира

с

мисията,

целите

надхвърлящи и най-смелите

и

приоритетите

на

училището,

мечти на първопроходците. Във връзка с

всичко това, развиващите докторската програма могат да допринесат за
нови компетентности на академичния състав, за квалифицирано научно
ръководство в съответната научна област и в подготовката на курсантите от
военноморските специалности.
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