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КОНСПЕКТ 
 

 

на темите за провеждане на конкурсен изпит за прием на кандидат-докторанти 

по научно направление 3.2. ПСИХОЛОГИЯ (Педагогическа психология) 
 

 

1. Възникване на научните идеи за възпитанието и обучението на децата. Научен 

възход на педагогическата психология и разпространение на приложните 

изследвания в сферата на образованието. 

2. Естественонаучна и хуманистична парадигма в педагогическата психология. 

Предмет и съвременни научноизследователски задачи. 

3. Психологически аспекти в когнитивно-интелектуалното и психо-социалното 

функциониране на учениците. 

4. Многообразие на учениците. Психологическа преценка на състоянието на 

учениците със СОП (специални образователни потребности). 

5. Психологически особености в самосъзнанието, самооценката и Аз-концепцията 

през училищните години. 

6. Формиране на умения и навици на учениците. Психични състояния на учениците 

и фактори, които влияят на психичната им работоспособност и умора в учебния 

процес. 

7. Същност и развитие на способностите на учениците в учебно-възпитателния 

процес. Талантливи и надарени ученици и добри практики за работа с тях в 

училище. 

8. Съдържателни и процесуални характеристики на мотивацията в процеса на 

обучение. Мотиви за учене. Програми за повишаване на мотивацията за учене в 

училище. 

9. Емоции и емоционална интелигентност в процеса на израстване и личностно 

формиране в ученическа възраст. 

10. Специфични особености в професионалната дейност на психолозите в училище. 

11. Същност, методология и практически ползи от социалнопсихологическите 

обучения в училище. 

12. Психологическо съдържание на ефективното общуване в училище. Фактори, 

обуславящи педагогическото общуване и механизми за психично въздействие 

(психично заразяване, подражание, внушение, убеждение). 

13. Психология на класа - структура, динамика и специфика на взаимоотношенията в 

училище. Проблеми при управлението на класа и справяне със социално-

нежелателните прояви на учениците. 

14. Същност на конфликтите, агресивните прояви и тормоза в училище. Процедури 

за превенция и за успешното им управление и разрешаване. 

15. Класически постановки и съвременни възгледи за ученето през целия живот. 

Специфични когнитивно-личностни и поведенчески измерения на 

саморегулираното учене. 
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16. Психология на личността и дейността на учителя. Педагогически авторитет, 

педагогически такт и педагогическо майсторство. Техники за справяне с 

професионалния стрес и професионалното прегаряне (бърнаут) в учителската 

професия. 

17. Междуличностните отношения в педагогическия екип – групова сплотеност, 

конформизъм, лидерство, стилове на ръководство. Социалнопсихологически 

аспекти на управлението на педагогическия колектив. 
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