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Учебна заетост

Форма
Хорариум
Лекции
30
Семинарни упражнения
30
Обща аудиторна заетост
60
Извънаудиторна
Eсе
40
заетост
Доклад/Презентация
20
Практическа работа с тестови методики
30
Обща извънаудиторна заетост
90
ОБЩА ЗАЕТОСТ
150
Кредити аудиторна заетост
2
Кредити извънаудиторна заетост
3
ОБЩО ЕКСТ
5
№
Формиране на оценката по дисциплината
% от оценката
1.
Текуща семестриална работа
40%
2.
Тест
60%
Критерии на оценяване
За оценка „Отличен“
90 % верни отговори на теста
75% верни отговори на теста
За оценка „Много добър“
За оценка „Добър“
60% верни отговора на теста
45% верни отговори на теста
За оценка „Среден“
Анотация на учебната дисциплина:
Дисциплината има въвеждащ характер и ориентация. Съдържанието й детайлизира
различни методологически въпроси от областта на психологията на личността –
дефинирането на полето на психологията на личността, генезиса и взаимовръзките й
с други психологически дисциплини, както и по-общият контекст на нейното
позициониране в хуманитарните и здравни науки. Особено внимание е отделено на
методологията в личностово-психологическото измерване и оценяване. Разгледани са

основните парадигми и основаните на тях модели на личността преди всичко в
перспективата на теоретични рамки, позволяващи конкурентни интерпретации и
импликациите, които те имат в разбирането на психологическата реалност.
Семинарните занятия предвиждат индивидуалната подготовка на студентите по
определени теми. Стимулира се самостоятелната работа в подготовката на
презентации - от избора на източници по темата до начина, по който да бъде
представена. Предвиждат се и практически-ориентирани форми на работа –
дидактично запознаване с някои популярни методи за изследване на личността,
рефериране и обсъждане на класически изследвания, както и провеждането на
илюстративни мини-изследователски задания в рамките на семинарните групи.
Предварителни изисквания:
Няма
Очаквани резултати:
Цели на курса:
• формиране на базисна компетентност в областта на психологията на
личността;
• артикулация на основните парадигми и импликациите им в личностовопсихологическия дискурс;
• изграждане на умения за разпознаване и свързване на теоретични постановки
с тяхната практическо-приложна реализация;
• начална психометрична компетентност в основните методи за оценяване на
личността и личностово-психологически конструкти;
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1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Учебно съдържание
Хорариум
Тема:
Предметна област на психологията на личността.
Личността – модус на интегритет на човешката психика. Вътрешно2
дисциплинарно и интердисциплинарно дефиниране на личностовопсихологическото познание.
Източници и развитие на психологията на личността.
Ситуирането на личностово-психологическото познание в контекста
2
на хуманитарните и здравните науки – края на XIX и началото на XX
век.
Подходи в дефинирането на личността в психологията.
Класификацията на Г. Олпорт и доминиращите метафори на С. Мадди.
2
Измерване и оценяване в психологията на личността. Емпиричноизследователски и аналитично-интерпретативни подходи. Критерии
за обективност на данните. Класификации на инструменталните
6
подходи към личностово-психологическата информация.
Моделиране на личностовата система.
Типологични и дименсионални подходи. Метаморфозите на
4
диспозиционната идеология.
Моделиране на личностовата система.
Функционални и структурни подходи. Експлицитни и имплицитни
2
модели на личността.
Психолексикален подход в моделирането на личността. От Р. Кетъл
и психосемантичния диференциал на Ч. Осгуд до голямата петорка.
4

8.

9.

10.

Личност и поведение.
Консистентността като личностово-психологическо и поведенческо
измерение.
Диспозиционизъм и ситуационизъм – класически модели или
‘биполярният синдром’ в психологията на личността. Алтернативни
модели на личностово-психологическо функциониране –
интеракционизмът като синтезиращата обяснителна парадигма.
Личност и генетика.
Принципи в изследването на генетичната детерминация на личността
и емпирични дизайни на тяхното реализиране.

2

4

2

Методология на психологията на личността – семинарни занятия:
Класификации на методите за изследване на личността.
Проективни техники, оценъчни и самооценъчни формати, техники за
4
оценка на мисловно съдържание.
(Nunnally, 1970; Кокошкарова, 1984)
12.
Структуриране на информацията, получена чрез личностовопсихологическите техники. Клинично-идиографичен,
2
експериментален и квази-експериментални дизайни (Bernstein,
Nunnally, 1970)
13.
Типологични и дименсионални подходи в измерването на
личността (Качествени и количествени модели). Единици на анализ в
4
интерпретацията на данните. (Айзенк, 1990; Cattell, 1966)
14.
Номотетични и ипсативни психометрични модели. (Lamiell, 1989)
4
15.
Факторно-аналитичната парадигма в психологията на личността –
от Търстоун до МакРае & Коста.
2
16.
Черта и състояние – психометричното им диференциране в
измерването на личността (Cattell, 1966).
4
17.
Типологичните подходи. Изследване на групово-диференциални
характеристики в психологията на личността - методологията и
2
приложенията на клъстерния анализ.
18.
Предиктивното моделиране в психологията на личността –
симбиозата между диспозиционния подход и регресионния анализ.
4
19.
Психично здраве и личност – въведение в скрининговата
методология и рисково-контролирани класификации.
4
Addendum
по т 13:
EPQ-B: Личностова скала на Айзенк – EPQ, българска адаптация (Паспаланов & Щетински,
1985)
11.

по т 15:
5-факторен личностов въпросник (Тодоров, 2013) – самооценъчна и рейтингова форма.
по т 16:
STAI-Y-B: Въпросник за оценка на тревожност-черта и тревожност-състояние на
Спилбъргър (българска адаптация – Паспаланов & Щетински, 1989)

по т 19:
BDI-B2: Скала за депресия на Бек като скринингов инструмент за депресивна симптоматика
(българска адаптация – Балев, 1998)

Конспект за изпит
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Въпрос
Предметна област на психологията на личността.
Формиращи фактори и прематуритетно развитие на психологията на
личността.
Дефиниции на личност – общопсихологически и школово-парадигмални
формулировки.
Параметри на обективността на личностово-психологическата информация.
Класификации на психометричните техники в психологията на личността.
Типологични и дименсионални подходи в моделирането на личността.
Номотетични и ипсативни модели на интерпретация на психичното
функциониране на личността.
Психолексикалната линия в моделирането на личността.
Диспозиционни модели на личността.
Ситуационизмът в психологията на личността.
Личност и поведение.
Интеракционизмът като синтезиращ обяснителен и предиктивен модел.
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