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АНОТАЦИЯ 
Тази учебна дисциплина се изучава в магистърска програма по Социално консултиране 

и психология. Обучението в дисциплината е практическо и е насочено към овладяване на 
инструменти за диагностика, които осигуряват първична, експресна и надеждна ориентация в 
себевъзприятието на човека, в неговото възприятие на сложните му взаимоотношения с 
другите хора, в индивидуалните му и специфични личностни и интелектуални особености. 

 Предложени са психодиагностични инструменти за изследване на психическото 
развитие в детска и юношеска възраст и два основни теста за изследване на възрастни хора, 
приложими в професионалната психодиагностика – тест за изследване на структурата на 
личността и тест за изследване на интелекта. 

 

 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

1. Да се запознаят студентите със същността и организацията на провеждане на 
психодиагностичната процедура /как се организира и как протича психологическото 
изследване/. 

2. Да се усвоят от студентите начините за обработване и интерпретация на получените 
резултати /каква информация се получава за изследваното лице и индикатор за какво е тя/.  

3. Да получат начални знания за приложение на определени психодиагностични  
инструменти. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината изисква базови познания от областта на общата психология, психология 

на развитието, методи на социалната работа и изследователски методи. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

ЛЕКЦИИ 

1. Условия за възникване и развитие на психодиагностиката. Експериментална 

психология, диференциална психология, приложна психология, тестология. 

2. Предмет на психодиагностиката. Задачи и принципи на психодиагностиката. Области 

на приложение. 

3. Етапи на психодиагностичното изследване. Основни методи на психодиагностиката. 

4. Професионална психодиагностика. Професионална пригодност. Професионално 

ориентиране и професионален подбор. 

5. Тестовете като вид психодиагностика. Класификации. Социално-психологически и 

групови методи. Проективни техники. 

6. Рисувателни методики за деца – обща характеристика. Интерпретация на детските 

рисунки – разположение на рисунката, използвани цветове, размери на изобразените обекти, 

линии. 

7. Тест „Рисуване на човек” /по Ф. Гудинаф/, тест „Нарисувай човек” /по К. Маховер/, 

тест, „Нарисувай своето семейство”, методика „Нарисувай себе си”. 

8. Себепознанието – ядро на личността. Методи за изследване на Аза. Тест „Кой съм 

Аз?” при деца в средно детство. Контент анализ на детските самоописания. Самооценъчен 

въпросник в начална училищна възраст.  

9. Тест на Филипс за оценка нивото на училищна тревожност. 

10. Агресия при децата. Тест на Бъс-Дюрки за диагностика на агресивността. 

11. Личностови въпросници. Тест на Х. Айзенк за структура на личността. 

12. Тестове за интелект. Тест на RAVEN. 

 
 
  
 

           МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Дисциплината завършва със семестриален изпит, който представлява:  

Провеждане на изследване чрез предложените в програмата психодиагностични методи 

/два теста, 10 изследвани лица/, интерпретация на получените резултати и тяхната 

презентация. 
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