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1. Терминът психология. Възникване на психологията като самостоятелна наука. 

Философски и естественонаучни предпоставки за възникване на психологията като самостоятелна 

наука. Обект и предмет на науката психология. Научно определение на понятието психика. 

Основни категории психични явления. 

2. Предмет и същност на историята на психологията. Персоналистичен и 

натуралистичен подход. Ролята на Zeitgeist за формиране на идеите. Психологически школи. 

3. Основни психични дейности и тяхното психо-физиологично разбиране. Когнитивен 

процес, афективен процес, памет, съзнание, волева активност, интегриране на психичните процеси 

и способността за самоопределение. Същност на когницията – възприятно-представна дейност, 

сензорен синтез, структура и функции на различните сетивни анализатори и централните им 

представителства в мозъка. 

4. Когнитивни процеси. Дефицити в развитието на когнитивните процеси – възприятие,  

внимание, памет, реч и език. 

5. Измерване и структури на интелигентността – модели на Ч. Спиърмън, Л. Търстоун, 

Дж. Гилфорд, Дж. Кател. Алтернативни подходи към интелигентността – културен контекст, 

множествена интелигентност, триархична теория. 

6. Метод на наблюдението. Видове наблюдение. Трудности и грешки при наблюдението. 

Записване и регистрация на данните от наблюдението. Самонаблюдението като метод – 

предимства и недостатъци.  

7. Психологически експеримент. Модели на емпирични изследвания. Фази на 

експеримента. Планиране на експеримента: основни планове(дизайни). Видове експерименти. 

Оценка на валидността на експерименталните изследвания: външна и вътрешна валидност. 

8. Метод на интервюто. Принципи за ефективното интервюиране. Видове интервюта. 

Надеждност и валидност на интервюто.  

9. Метод на тестовете. Видове тестове. Тестове според вида на изследваните свойства. 

Вербални и невербални. Според структурата на теста. Субективни  и обективни тестове. 

Интроспективни тестове. Екстроспективни тестове. Проективни тестове.  Тестове за постижения. 

Нормативни и критериално ориентирани тестове. Тестова батерия. Апробация на теста.  

10. Надеждност. Грешка на измерването. Класическа тестова теория. Теория за 

отговорите на тестове. Методи за изчисляване надеждността на теста. Валидност. Типове 



валидност. Коефициент на валидност и коефициент на детерминация. Конвергентни и 

дискриминантни доказателства. 

11. Теории за психичното развитие. Проблемът за развитието в психодинамичните 

концепции - З. Фройд, неофройдисти. Когнитивни теории за развитието – Ж. Пиаже, Л.С. Виготски. 

Бихейвиористични концепции – Б.Ф. Скинър, А. Бандура. Теории, фокусирани върху контекста на 

развитието – етологична теория, екологична теория, идеята за психичното развитие на Л. Бърк. 

12. Периодизация на психичното развитие. Критерии за периодизация: развитието на 

интелекта /Ж. Пиаже/, връзката дете – възрастен /А. Валон/, водещият тип дейност /Д. Б. Елконин/, 

психичните новообразувания /Л. С. Виготски/. Периодизация на психичното развитие от Л. Бърк. 

Преходи /кризи/ в психичното развитие.  

13. Идеята за психичното развитие и периодизация на психичното развитие в 

теорията на Е. Ериксън. Епигенетичен закон за развитието. Базисни компоненти /чувства/ на 

развитието. Етапи на жизнения цикъл. Психосоциални кризи. 

14. Познавателно и психосоциално развитие в ранна зряла възраст: развитие на 

интелекта отвъд формалните операции (5-ти стадий в когнитивното развитие по К. Ригел); теория 

на Г. Лабоуви-Виф за прагматичното мислене и когнитивно-афективната комплексност; основни 

задачи на възрастовото развитие в ранна зряла възраст; интимнст срещу изолация в теорията на 

Е. Ериксън; теорията за периодите в мъжкото психосоциално развитие на Д. Левинсън; различия в 

развитието между мъже и жени; жизнен цикъл на семейството и кариерно развитие. 

15. Измерения и  цели на развитието в зрелостта и старостта. Търсенето на смисъл в 

живота и удовлетвореност от живота. Емоционално привързване, приятелство и любов. 

Професионално самоосъществяване. Удовлетвореност от работата. Конфликти работа-   

семейство.  

16. Психопатологични отклонения в основните сфери на психичен живот. Симптом, 

синдром, разстройство, психична криза, психична болест. Стресови разстройства: Стресът като 

общ адаптационен синдром, стрес и дисстрес, разстройства, свързани с дистреса. Разстройства в 

емоционалната сфера: депресивни и манийни състояния, суицидно поведение и суициден риск.  

17. Категорията „личност” в психологията. Теорията за личността – същност и основни 

аспекти. Обхват и фокус на теориите за личността. Основни проблеми, с които се занимава 

Психологията на личността като наука. Критерии за оценка на теорията за личността.   

18. Феноменологичната теория на К. Роджърс. Структура на Аз-концепцията. Методи за 

измерване на Аз-концепцията, техниката Q-сортировка. Самоактуализация на личността. Вътрешна 

съгласуваност на Аз-концепцията и конгруентност. Защитни процеси. Безусловно позитивното 

отношение към личността. Клиент-центрирана терапия.   

19. Личност и индивидуалност.   Понятие за индивидуалност. Представите на Б. Г. 

Ананиев за индивидуалността. Теорията на В. С.  Мерлин за интегралната индивидуалност. 

Индивидуалната психология на А. Адлер. Индивидуалността според Дж. Ройс и А. Пауъл. 

Индивидуален стил. Понятие за индивидуалност.  

20. Мотивацията на ученето. Мотивацията като процес. Мотивационна система- същност и 

функции на мотивите. Теорията на Е. Маслоу. Мотиви за учене. Социалното учене – А. Бандура, Р. 

Уолтърс. Трето поколение психолози представители на социалното учене – Дж. Аронфрид, У. 

Бронфенбренер. 



21. Комуникация. Елементи на комуникацията. Психически особености на комуникатора и 

реципиента. Канал за връзка, характеристики на съобщението. Комуникативни бариери. Вербална 

и невербална комуникация. Видове вербални и невербални знакови системи.  

22. Убеждаваща комуникация: същност и модели. Основни фактори на директното 

убеждаване. Форми на индиректна (непряка) убеждаваща комуникация. 

23. Междуличностното познание: основни закономерности при формиране на 

перцептивния образ в комуникационния процес. Ролята на стереотипите в междугруповото 

общуване. 

24. Ефектите на конформизма и подчинението: факторите на груповото влияние и 

силата на авторитета: експериментални изследвания и обяснителни модели. 

25. Структура на психичното функциониране. Степен на развитие на организацията на 

личността. Първични защитни процеси и вторични защитни механизми. 

26. Цели и задачи на клиничната психология. Клиничната психология като част от полето 

на психологията и професията „клиничен психолог“. Разлика между клиничната психология, 

невропсихологията, медицинската психология, психопатологията, психотерапията. 

27. Психология на здравето и позитивна психология. Дефиниции на здраве, болест, 

здравни грижи. Биомедицински и биопсихосоциален модел на здравето. Здравно поведение – 

измерване и фактори. Превенция и промоция на здраве. 

28. Консултативната ситуация и консултативния процес в психологичното консултиране. 

Първи прием и първо интервю в психологичното консултиране. 

29. Методи за научно изследване в психолингвистиката. Свободен асоциативен 

експеримент. Метод на семантичния диференциал на  Чарлз Осгуд. Условнорефлекторна 

методика. Методи за изучаване на трансформациите в границите на изреченията и на свързания 

текст. Методи за експериментално изучаване на построяването на свързан текст. 

30. Психология на трудовата мотивация. Екзистенциално-смислови детерминанти на 

труда. Психологически аспекти на удовлетвореността от труда. Качество на условията на труд.  

31. Положителни нагласи и поведения на служителите – ангажираност, 

производителност, лоялност. Отрицателни нагласи и поведения на служителите – стрес, 

конфликти, текучество. 

32. Организационна култура и организационна ефективност. Основни модели на 

организационната култура. Стратегии и интервенции за организационна промяна и развитие. 
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