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Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 30 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат 10 

Доклад/Презентация 10 

Курсов учебен проект 50 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 20 

Обща извънаудиторна заетост 90 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 150 

Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извънаудиторна заетост 3 

ОБЩО ЕКСТ 5 

 

№ Формиране на оценката по дисциплината
1
 % от оценката 

1.  Участие в тематични дискусии в часовете 10 

2.  Изследователска задача 50 

3.  Изпит (теоретичен тест, практически тест) 40 

 

                                                      
1
 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  
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Критерии за оценяване: 

Условията се обявяват в началото на всеки лекционен курс и се оформят както следва 

За оценка „Отличен“ 

задълбочено овладени и осмислени ключови и допълнителни знания и умения, 

познаване на информационните източници и дълбоко разбиране на материята, 

ясно изразено собствено мислене и аргументиране на решенията 

За оценка „Много добър“ 

много добре овладени и осмислени ключови и допълнителни знания и правилно 

разбиране на материята, както и умения да прилага наученото като решава 

сложни задачи 

За оценка „Добър“ 

овладени и осмислени ключови и допълнителни знания, умения да решава 

задачи, но без да може да ги развие до самостоятелно мислене и творческо 

приложение 

За оценка „Среден“ усвоени ключови знания и решения на прости задачи 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

 Курсът е задължителен и има за цел да подпомогне дизайна, провеждането, анализа и 

интерпретацията на данните и резултатите от психологическите изследвания.  

 Обучението е ориентирано към придобиването на теоретични знания и практически умения за 

обработка и анализ на данни, а също така и интерпретация на резултати от прилагането на количествени 

параметрични статистически методи, използвани в психологическите изследвания.  

 В рамките на семинарните занятия студените изучават статистически пакет – SPSS, като развиват 

уменията си за обработка на данни. Статистическата програма също така помага за допълване на знанията от 

лекциите. 

 В допълнение обучението е насочено към усвояване на умения за разработване на изследователски 

доклади, като на базата на реално психологическо изследване студентите могат да прилагат научените 

статистически методи. 

 Курсът приключва с писмен теоретичен, практически изпит и разработка на писмена задача с 

описание, анализ и интерпретация на резултати от емпирично психологическо изследване ИЛИ с разработване 

на курсов проект. 
 

Предварителни изисквания: 

 Желателно е студентите да имат базисни познания за описателните и непараметричните 

статистически методи и техники. 
 

Очаквани резултати: 

След завършване на курса студентите: 

- ще имат задълбочени познания за основните параметрични статистически техники и методи, 

които се използват в психологията; 

- ще развият уменията си за работа с програмата SPSS; 

- ще придобият умения за прилагане на коректни параметрични статистически методи при 

обработката на данни от психологически изследвания; 

- ще могат коректно да интерпретират данни от психологически изследвания 

- ще могат критично да оценяват резултати от психологически изследвания; 

- ще могат да изготвят писмени текстове, в които да интерпретират резултати от психологически 

изследвания. 
 

Учебно съдържание  
 

ЛЕКЦИ 

№ Тема: Хорариум 

1 Обикновена линейна регресия – определение, коефициент на регресия, интерпретация 

на резултатите. Оценка на адекватността на регресионния модел. 
2 

2 Въведение в параметричните статистически методи за проверка на хипотези. Същност, 

централна гранична теорема, стандартна грешка. Избор на коректен критерий. 
2 
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№ Тема: Хорариум 

3 Параметрични статистически методи за проверка на хипотези. Т-тест за една извадка. 

Сравнение на средната аритметична стойност и стандартното отклонение на извадката 

и популацията. Анализ и интерпретация на резултатите. 
2 

4. Т-критерий на Стюдънт за свързани извадки – вътрешногрупов дизайн. 2 

5. Т-критерий на Стюдънт за независими извадки – междугрупов дизайн. 2 

6. Свързани срещу независими извадки. Post Hoc тестове за множествени сравнения. 

Видове тестове - тест на Тюки, тест на Шефе. Сравнение на алтернативни процедури. 

Анализ и интерпретация на резултатите. 

2 

7. Статистическа мощност на критериите за проверка на хипотези. Определение. 

Компоненти на анализа за статистическа мощност. Начини за повишаване на 

мощността. Приложения. 

2 

8. Анализ на вариациите – логика, етимология. F-критерий на Фишер. Еднофакторен 

дисперсионен анализ (One Way ANOVA) - вътрешногрупов дизайн. 
2 

9. Анализ на вариациите – логика, етимология. F-критерий на Фишер. Еднофакторен 

дисперсионен анализ (One Way ANOVA) - междугрупов дизайн. Сравнения Post Hoc 

тестове за множествени сравнения. Размер на извадките. Значимост на 

експерименталните ефекти. Анализ и интерпретация на резултатите. 

4 

10. Двуфакторен диспеционен анализ (Two Way ANOVA). Множествени сравнения. 

Очаквана средна стойност на квадратите. Значимост на експерименталните ефекти. 

Анализ на размера на извадките. Анализ и интерпретация на резултатите. 

4 

11. Анализ на вариациите и ковариациите като общи линеарни модели. Общ линеарен 

модел. Факториален дизайн. Анализ и интерпретация на резултатите. Алтернативен 

експериментален дизайн. Анализ и интерпретация на резултатите. 

2 

12. Валидност – определение, видове. Методи за определяне на конструкт валидността. 

Фактор и факторен анализ – определения, методи за факторен анализ. Ротация и 

опростяване на структурата. Анализ и интерпретация на резултатите. 

2 

13. Надеждност. Систематична и случайна грешка. Фактори за намаляване и повишаване на 

надеждността. Значимост на надеждността. Айтем анализ – определение, приложение. 

Анализ и интерпретация на резултатите. 

2 

 

СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ 

№ Тема: Хорариум 

1 Регресионен анализ – приложение, видове. 2 

2 Разчитане на резултатите от регресионен анализ. Интерпретация. 2 

3 Методи за сравняване на групови средни. Т-тест при една извадка. Анализ и 

интерпретация на резултатите. 
2 

4. Т-тест за свързани извадки. Анализ и интерпретация на резултатите. 2 

5. Т-тест за независими извадки. Анализ и интерпретация на резултатите. Тест за 

множествени сравнения. 
2 

6. Еднофакторен дисперсионен анализ (One Way ANOVA) – вътрешногрупов дизайн. 

Анализ и интерпретация на резултатите. 
4 

7. Еднофакторен дисперсионен анализ (One Way ANOVA) – междугрупов дизайн. Анализ 

и интерпретация на резултатите. 
4 

8. Двуфакторен дисперсионен анализ (Two Way ANOVA). Анализ и интерпретация на 

резултатите. 
4 

9. Общи линеарни модели. Разчитане, анализ и интерпретация на резултатите от 

линеарните модели. 
2 

10. Класически факторен анализ – приложение, методи. Класически факторен анализ по 

метода на главните компоненти. Разчитане, анализ и интерпретация на резултатите. 
4 

11. Айтем анализ – приложение, коефициенти. Айтем анализ. Разчитане, анализ и 

интерпретация на резултатите. 
2 
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Конспект за изпит 
 

№ Въпрос 

1 Обикновена линейна регресия. 

2 Параметрични статистически методи за проверка на хипотези. 

3 Т-критерий на Стюдънт за свързани извадки – вътрешногрупов дизайн. 

4. Т-критерий на Стюдънт за независими извадки – междугрупов дизайн. 

5. Post Hoc тестове за множествени сравнения. Видове тестове - тест на Тюки, тест на Шефе. 

6. Еднофакторен дисперсионен анализ (One Way ANOVA) - вътрешногрупов дизайн. 

7. Еднофакторен дисперсионен анализ (One Way ANOVA) - междугрупов дизайн. 

8. Двуфакторен диспеционен анализ (Two Way ANOVA). Множествени сравнения. 

9. Фактор и факторен анализ. 

10. Айтем анализ. 
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