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АНОТАЦИЯ 

Тази учебна дисциплина се изучава в магистърска програма по Детска и юношеска 

психология. Обучението в дисциплината е практическо и е насочено към овладяване на 

инструменти за диагностика, които осигуряват първична, експресна и надеждна ориентация в 

психичното развитие в норма и патология в детството. Вниманието е насочено към изследване 

на готовността за обучение в училище, оценка на интелигентността и когнитивните процеси, на 

проблеми на развитието като: тревожност, страхове, депресия, агресия, деструктивно и рисково 

поведение.  както и на взаимоотношенията в семейството и училището (връстници, родителите 

и учители).  

Програмата е разделена на три модула.  

Първият модул представя моделите на развитието като основа за 

психодиагностичното изследване и запознава с принципите за оценка и идeнтифициране на 

проблема (методи на скринингово психологично проучване и диагностично интервю като метод 

на психологично оценяване).  

Вторият модул запознава студентите с различни методи за оценка на психичното 

развитие в норма и патология: директно наблюдение, оценъчни (рейтингови) скали, тестове, 

себеописателни скали.  

Третият модул запознава студентите с проективната методология и специфичните 

особености на различните групи проективни методи. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

1. Запознаване и работа с различен тип инструментариум, използван в процеса на 

психологичното оценяване на деца и юноши. 

2. Усвояване на начините за обработване и интерпретация на получените резултати 

/каква информация се получава за изследваното лице и индикатор за какво е тя/.  

3. Усвояване на практически умения за психологично оценяване на деца и юноши. 

 

 



ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината изисква базови познания от областта на психология на развитието в 

детска и юношеска възраст, психометрия и теория на тестовете. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

ЛЕКЦИИ 

 

Първи модул  

1. Моделите на психическото развитие като основа за психодиагностичното изследване. 

 

2. Общи принципи за оценка и идентифициране на проблема. Методи за скринингово 

психологично проучване - сензитивност, специфичност, позитивна/негативна предсказваща 

сила и ROC показатели на използвания инструмент.  

 

3. Диагностичното интервю в процеса на психичното оценяване. Структурирани, по-

луструктирани и неструктурирани форми на интервю. Преимущества и недостатъци.  

Правила и техники на задаване на въпроси.  

 

4. Диагностичното интервю с родителите и учителите. Опити за справяне с проблема. 

Планиране на сътрудничеството и възможна интервенция.  

 

 



 

 

5. Диагностично интервю с деца и юноши. Принципи и подходи за интервюиране на деца и 

юноши. Техники и правила за задаване на въпроси. Първият контакт. Структурирано интервю с 

деца и юноши.  

 

Втори модул 

1. Директното наблюдение в процеса на психологичното оценяване. Принципи и подходи. 

Форми и протоколи за регистрация на поведението.  

 

2. Оценъчни (рейтингови) скали. Преимущества и недостатъци на рейтинговите скали като 

психодиагностичен инструмент. Психометрични характеристики и оценка на поведението.  

 

3. Тестове за оценка на интелекта и когнитивното развитие. Съвременно състояние и 

тенденции в оценката на интелигентността. Оценка на интелигентността с помощта на 

стандартизирани тестове. 

 

4. Оценка на перцепцията и моториката.  

 

5. Диагностика на готовността за обучение в училище. Основни компоненти и методи за оценка.  

 

6. Себеописателни личностни скали (въпросници). Възможности и ограничения на 

себеописателния подход в процеса на психологичното оценяване.  

 

7. Многомерни личностни въпросници; личностни скали за оценка на депресия, тревожност, 

страхове, агресия, опозиционно и асоциално поведение.  

 

Трети модул 

1. Проективният подход в процеса на психологичното оценяване. Възможности и ограничения. 

Основни проективни методи, използвани за оценка в детска и юношеска възраст. Валидност и 

надеждност на проективните методи 

 

2. Рисувателни методики за деца – обща характеристика. Интерпретация на детските рисунки – 

разположение на рисунката, използвани цветове, размери на изобразените обекти, линии. 

 

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

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

 

4. Проективни методи, основани на използването на цвета (тест на Люшер, “Цветен 

пирамиден тест” и др.). Тест на Розенцвайг, тест на Сцонди, асоциативен тест на Юнг. 

 



 

 

 

           МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Дисциплината завършва със семестриален изпит, който представлява:  

Провеждане на изследване чрез предложените в програмата психодиагностични методи, 

интерпретация на получените резултати и тяхната презентация. 
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