
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”  
КАТЕДРА ПО ОБЩА, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА, РАЗВИТИЙНА И 

ЗДРАВНА ПСИХОЛОГИЯ 
КУРСОВЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

ПРОФ. Д.ПС.Н. ПЛАМЕН КАЛЧЕВ 

 

ТЕСТ ЗА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ (ТУГ) 
http://iztok-
zapad.eu/uploads/materials/Test_za_u4ilistna_gotovnost.pdf 
 
МНОГОМЕРНА СКАЛА ЗА ТРЕВОЖНОСТ В  
ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ (МСОТ) 
http://ntcbg.org/register_tests.php?id=10 
http://iztok-
zapad.eu/uploads/materials/Mnogomerna_skala.pdf 
 
МНОГОМЕРНА СКАЛА ЗА АГРЕСИВНОСТ В  
ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ (МСА)  
http://ntcbg.org/register_tests.php?id=31 
 
СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ И ВЗАИМООТ-
НОШЕНИЯ С РОДИТЕЛИТЕ И ВРЪСТНИЦИТЕ В 
ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ (ССБВО) 
http://ntcbg.org/register_tests.php?id=33 
 
ИНДИРЕКТНА СКАЛА ЗА УПОТРЕБА НА  
ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА (ИСУВ) 
http://ntcbg.org/register_tests.php?id=32 
 
СКАЛА ЗА ИЗПИТНА ТРЕВОЖНОСТ, ВЪЗПРИЕ-
МАНА УЧЕБНА КОМПЕТЕНТНОСТ И  
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВРЪСТНИЦИТЕ – НА-
ЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (СТКБ) 
http://ntcbg.org/register_tests.php?id=30 
 
СКАЛА ЗА АГРЕСИЯ И ВИКТИМИЗАЦИЯ ОТ  
ВРЪСТНИЦИТЕ (САВВ) 
http://ntcbg.org/register_tests.php?id=36 
http://iztok-
zapad.eu/uploads/materials/Skala_agresia_viktimizacia.pdf 
 
СКАЛА ЗА ЕКСТЕРНАЛИЗИРАНИ ПРОБЛЕМИ НА 
РАЗВИТИЕТО (СЕПР) 
http://ntcbg.org/register_tests.php?id=35 
 
СКАЛА ЗА ЕМПАТИЯ: ИНДЕКС НА  
МЕЖДУЛИЧНОСТНО РЕАГИРАНЕ (ИМР) 
http://ntcbg.org/register_tests.php?id=34 
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Скалите са регистрирани в Национален регис-

тър на психологическите тестове и са рецен-

зирани в съответствие с приетите от Национал-

ния тестов комитет на Дружеството на психо-

лозите в България критерии 

(http://ntcbg.org/criteria.php) 

Инструментите се отнасят към категория 

„B“ според приетите от Дружеството на психо-

лозите в Република България правила за кате-

горизиране на тестовете и работата с тях изиск-

ва бакалавърска или магистърска степен по 

психология. 

Тренингите представляват интерес за училищ-

ни, детско-юношески и клинични психолози, 

както и за други психолози с професионални 

интереси в областта на психодиагностиката и 

оценяването. 

 

ПРОГРАМАТА НА ВСЕКИ ОТ ТРЕНИНГИТЕ ВКЛЮЧВА ДВА МОДУЛА 
 
(1) В първия участниците се запознават с: 
 
 оценяваните конструкти и начина на тяхното операционализиране; 
 етапите на конструиране на инструмента и обосноваване на структурата; 
 критичен анализ на надеждността и валидността; 
 процеса на провеждане на изследването, изчисляване на суровия бал по 

компоненти и общи показатели и трансформация на данните в стандартни 
оценки; 

 интерпретацията на резултатите – първични скали, общи показатели и 
конфигурация от показатели. 

 
(2) Във втория модул участниците въвеждат, обработват и интерпретират про-
токоли на реални изследвани лица. 
 
  

 
 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 
КАТЕДРА ПО ОБЩА, ЕКСПЕРИ-
МЕНТАЛНА, РАЗВИТИЙНА И 

ЗДРАВНА ПСИХОЛОГИЯ 
България, София 1504 
Бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 
 
Тел. 029308476; 029308482 
Факс (+359-2) 9434447 
http://phls.uni-sofia.bg/display.php 

 

http://ntcbg.org/criteria.php


УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВСЕКИ ОТ ТРЕНИНГИТЕ ПОЛУЧАВАТ: 
 

 пълното съдържание на дадената скала (тестовите материали, необходими 
за провеждане на изследването) и ключовете към нея; 

 изпълним Excel-файл за компютърна обработка (автоматично изчисляване 
и трансформация на суровия бал в стандартни Т-оценки и графично предс-
тавяне на резултатите); 

 удостоверение за квалификация и персонално право да използват съответ-
ния инструмент, включително право да копират тестовите бланки за лична 
употреба. 

 

 

ИЛЮСТРАЦИЯ: на фигурата са представени резултатите на момиче на 16 години 

по Скалата за субективно благополучие и взаимоотношения (ССБВО). Компю-

търно генерираните от изпълнимия Excel-файл стандартни оценки показват нис-

ко равнище на субективно благополучие – ниска самооценка и високо равнище 

на депресивно настроение, асоциирани с проблеми в отношенията с връстниците 

(но не и с проблеми в другата основна социална мрежа – родителите). 
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Стандартни Т-оценки (X=50; SD=10) на общите показатели и компонентите на Скалата за  

субективно благополучие и взаимоотношения (ССБВО), 

момиче на 16 години 

 



 

Преминалите тренинга получават правото да се 

регистрират като квалифицирани потребители на 

дадената скала в Национален регистър на психо-

логическите тестове (http://ntcbg.org/).  

За всеки от инструментите са публикувани ръко-

водства, които могат да бъдат закупени в мрежата 

за книгоразпространение или по време на тренин-

га. Ръководствата представят в детайли провежда-

не на изследването и анализа на резултатите, но не 

съдържат пълното описание на инструментите и 

ключовете към тях. 

Забележка: За въвеждане и анализ на резултатите 

е препоръчително участниците да разполагат с 

преносим компютър с инсталиран MS Excel 

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГИТЕ 

 Тест за училищна готовност (ТУГ) – 85 лв. 

 Многомерната скала за тревожност в юношеска възраст (МСОТ) – 85 лв. 

 Многомерната скала за агресивност в юношеска възраст (МСА) – 75 лв. 

 Субективно благополучие и взаимоотношения в юношеска възраст (ССБВО) – 75 лв. 

 Индиректна скала за употреба на психоактивни вещества (ИСУВ) – 75 лв. 

 Скала за изпитна тревожност, възприемана учебна компетентност и взаимоотноше-
ния с връстниците – начална училищна възраст (СТКБ) – 75 лв. 

 Скала за агресия и виктимизация от връстниците (САВВ) – 55 лв. 

 Скала за екстернализирани проблеми на развитието (СЕПР) – 55 лв. 

 Скала за емпатия: Индекс на междуличностно реагиране (ИМР) – 55 лв. 

Заплащането може да се извърши: 
(1) в „Паричен салон” на Ректората на СУ 

(2) по банков път: 
Име на получателя – СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет – СДК 

IBAN на получателя – BG52 BNBG 9661 3100 1743 01 при БНБ ЦУ 
Основание за плащане: Обучение за работа със съответната скала 

Име на вносителя 

Кандидатите трябва да изпратят сканирани копия на: молба за участие в дадения тренинг 

(свободен текст), диплома за завършена бакалавърска или магистърска степен по психология и 

платежно нареждане по банковата сметка на СУ, до координатора на обучението Анелия Ге-

оргиева, имейл: amgeorgiev@phls.uni-sofia.bg  

 
Занятията се провеждат в 
събота, в аудитория 211, IV 
блок на Софийски универ-
ситет „Св. Климент Охрид-
ски” (спирка „Хотел Плис-
ка”), при предварително 
фиксирана дата или при 
наличие на минимален 
брой от 6–8 заявки за да-
дена скала. 
Карта: 
http://goo.gl/maps/cBVOs 
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ЗА ЗАПИСВАНЕ: 
Анелия Георгиева  
инспектор Продължаващо 
обучение 
телефон:  
9308 351; 987 10 46 
имейл:  
amgeorgiev@phls.uni-
sofia.bg 
 
ЗА ВЪПРОСИ ОТНОС-
НО ФОРМИТЕ НА 
ПРОВЕЖДАНЕ, ПЛА-
НИРАНИ ТРЕНИНГИ 
И ДР.: 
проф. Пламен Калчев 
телефон:  
029308 240 
имейл:  
pkalchev@phls.uni-sofia.bg 
plamen.kalchev@gmail.com 
 

 

 ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Обучителните курсове се предлагат и в дистанционна форма, която изисква  

по-активна роля на участниците. 

1. Кандидатът изпраща: (1) до координатора А. Георгиева 

(amgeorgiev@phls.uni-sofia.bg) сканирани копия на: молба за 

участие в дадения тренинг, диплома за завършена бакалавър-

ска или магистърска степен по психология и платежно на-

реждане по банковата сметка на СУ и (2) молба за участие в 

дистанционна форма на обучение до водещия тренинга П. 

Калчев: 

pkalchev@phls.uni-sofia.bg; plamen.kalchev@gmail.com. 

2. След това кандидатът получава Декларация за неразпрост-

ранение на теста, която трябва да върне подписана, по елект-

ронен път (сканирано копие). 

3. Кандидатът се запознава с Ръководството за използване на 

дадения инструмент. (Ръководството, описващо в детайли ра-

ботата с инструмента, може да бъде закупено в мрежата за 

книгоразпространение.) 

4. Възникналите въпроси относно конструирането и използ-

ването на теста се обсъждат по електронен път. 

5. Кандидатът получава тестовите материали, ключовете за 

обработка, изпълним Excel-файл и протоколи със сурови дан-

ни. 

6. След въвеждането на данните и изчисляване на резултати-

те (с помощта на изпълнимия Excel-файл), те се връщат с 

кратка интерпретация. 

7. При необходимост на кандидата се задават допълнителни 

въпроси относно интерпретацията на резултатите. 

На кандидатите, потвърдили по този начин компетентността 

си да работят с дадения инструмент, се издава удостоверение 

и те получават правото да се регистрират в Националния ре-

гистър на психологическите тестове като квалифицирани 

потребители. 

Таксата за участие в дистанционната форма на обучение е 

   същата, както за груповата форма. 
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