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№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно обсъж-
дане на доклади и реферати) 

10 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 10 

3.  Демонстрационни занятия  10 

4.  Посещения на обекти 10 

5.  Решаване на казуси 10 

6.  Изпит 50  

Критерии за оценяване 

Общият сбор от точки се формира от посочените компоненти на оценката, в съответствие с 
предварително дефинираната пропорция. Изпълнение на всеки от компонентите изисква 
специфични знания и умения. Въз основа на общия брой точки, оценката се определя в 
процент от максималния бал, при следните критерии:  

≥ 85% Отличен  

 ≥ 70%  –  < 85% Много добър 

≥ 55%  –  < 70% Добър 

≥ 40%  –  < 55% Среден 

 < 40% Слаб 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът Психодиагностика на развитието в детска и юношеска възраст. Част 2 си поста-
вя като основни цели запознаване и работа с различни методи за оценка на психичното 
развитие в норма и патология: (1) методи на директно наблюдение. (2) оценъч-
ни/рейтингови скали. (3) самооценъчни скали. (3) тестове за училищна готовност. (4) тесто-
ве за оценка на когнитивното развитие и интелигентността. (5) проективни методи. 

 

Предварителни изисквания: 

Базови знание по психологическо измерване, анализ на данни, психология на развитието в 
детска и юношеска възраст, психопатология на развитието в детска и юношеска възраст. 

 

Очаквани резултати: 

След завършване на курса студентите ще демонстрират: 

• разбиране и прилагане на основните принципи за оценка и идентификация на ос-
новни проблеми на развитието в детска и юношеска възраст; рефлексия върху соб-
ствената теоретична позиция и възможностите и ограниченията, които тя налага 
върху оценката на проблема. 

• способност за аналитично мислене и критична оценка на проведени психодиагнос-
тични изследвания и основаните на тях заключения 

• знания и практически умения за използване на методи за директно наблюдение на 
детето, оценъчни/рейтингови скали, самоописателни личностови скали, проектив-
ни методи за оценка, тестове за оценка на когнитивното развитие и интелигент-

 
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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ността. 

• умения за интегриране и интерпретация на резултати от психологичното оценяване 
и подготовка на психологичното заключение 

  

 
Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1 Директното наблюдение в процеса на психологичното оценяване 
Принципи и подходи на наблюдение. Видове структурирано наблю-
дение. Методи на наблюдение: самонаблюдение, наблюдение по 
аналогия, наблюдение в естествени условия; преимущества и не-
достатъци. Надеждност (съгласуваност на оценките). Форми и про-
токоли за регистрация на поведението. Регистрация на поведението 
с помощта на структурирани форми Директно наблюдение и функ-
ционален анализ на поведението. 

2 часа лек-
ции  
2 часа прак-
тически се-
минара 

2 Оценъчни (рейтингови) скали (1) 
Формат и съдържание на оценяваните признаци. Предназначение, 
преимущества и недостатъци на рейтинговите скали като инстру-
мент за психологично оценяване. Типове изкривявания на инфор-
мацията; съгласуваност на експертните оценки, източници на вари-
ация на данните; принцип на агрегиране на информацията. 

2 часа лек-
ции  
2 часа прак-
тически се-
минара 

3 Оценъчни (рейтингови) скали (2) 
Запознаване и работа с рейтингови скали с фокусирано съдържание 
за оценка на поведенчески проблеми: хиперактивност и дефицит на 
внимаине, опозиционно/предизвикателно поведение, агресия, раз-
стройство на поведението и др. (ADHD Rating Scale/IV, HSQ, SSQ и 
др.). Използване на рейтинговите скали: от оценката към интервен-
цията. 

2 часа лек-
ции  
2 часа прак-
тически се-
минара 

4 Мултиинформативни, мултиметодни системи за оценка: комби-
ниране на рейтингови и самоописателни скали: (а) Система на Т. 
Ахенбах за емпирично базирано оценяване (ASEBA); (б) Поведенчес-
ка система за оценка на. децата (BASC/BASC-2). Сравнителен ана-
лиз на компонентите и подходите за оценяване. Българска стандар-
тизация на ASEBA в предучилищна възраст (Preschool CBCL 1½-5-LDS 
and C-TRF Scales) (Станкова, 2012). 

2 часа лек-
ции  
2 часа прак-
тически се-
минара 

5 Оценка на интернализирани проблеми (1) 
Тревожност, безпокойства, страхове (RCMAS, SAS-A/B, PSWQ, МСОТ, 
СИТВК, FSSC-R/B) 

2 часа лек-
ции  
2 часа прак-
тически се-
минара 

6 Оценка на интернализирани проблеми (2) 
Обсесии и компулсии (WBSI, PI, OCI-R, FOCI, OBQ-27) 

2 часа лек-
ции  
2 часа прак-
тически се-
минара 

7 Оценка на интернализирани проблеми (3) 2 часа лек-
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Депресия, безнадеждност, суицидна идеация (BDI, SES-D/ SES-DR, 
BHS). 

ции  
2 часа прак-
тически се-
минара 

8 Оценка на рискови фактори за нарушаващо нормите поведение в 
юношеска възраст (1). Агресивност 
Видове и форми на агресия. Дихотомен или трихотомен модел на 
агресивността? Типология на агресорите. Скали за оценка (МСА, 
САВВ, ВПΠСС, RPQ). Оценка на екстернализирани проблеми, употре-
ба на психопактивни вещества (СЕПР, ИСУВ) 

2 часа лек-
ции  
2 часа прак-
тически се-
минара 

9 Оценка на рискови фактори за нарушаващо нормите поведение в 
юношеска възраст (2) Психопатни черти в юношеска възраст 
Съвременни модели на психопатната личност. Скали за оценка (YPI, 
TriPM, SD3). Ранна идентификация „проблемни“ личност черти (в 
предучилищна/начална училищна възраст): CPTI. 

2 часа лек-
ции  
2 часа прак-
тически се-
минара 

10 Рискови фактори за нарушаващо нормите поведение в юношеска 
възраст (3). Садистични наклонности 
Параметри на дефиниране и подходи за оценка. „Всекидне-
вен“ (субклиничен) садизъм в юношеска възраст. Скали за оценка 
(ССЛР, VAST, CAST, ASP, ЮСС-6). 

2 часа лек-
ции  
2 часа прак-
тически се-
минара 

11. Диагностика на готовността за обучение в училище 
Основни компоненти и подходи за оценка. Тестове за готовност: 
предназначение и функции: (1) Тест за училищна готовност (ТУГ). 
Субтестове и общи показатели. Сензитивност, специфичност, поло-
жителна и отрицателна прогностична ценност/сила. Провеждане на 
изследването и интерпретация на резултатите. (2) Стандартизиран 
тест за диагностика на готовността на децата за училище. 

2 часа лек-
ции  
2 часа прак-
тически се-
минара 

12. Оценка на когнитивното развитие (1). Перцепция, моторика и зри-
телно-моторна интеграция 
Тест за зрително-моторна интеграция (VMI, Beery & Buktenika, 
1997/2010). Психометрични показатели и етапи в интерпретацията 
на резултатите. 

2 часа лек-
ции  
2 часа прак-
тически се-
минара 

13. Оценка на когнитивното развитие (2). Тестове за оценка на интели-
гентността 
Етапи в развитието на IQ тестовете. Съвременно състояние и тен-
денции. CHC-теорията като теоретична база на съвременните тесто-
ве за интелигентност. Критична оценка и възможности на наличните 
у нас тестове за интелигентност. 

2 часа лек-
ции  
2 часа прак-
тически се-
минара 

14. Оценка на когнитивното развитие (3). Българска стандартизация 
на (WISC-IV) 
Структура: основни и допълнителни субтестове; интегративни ин-
декси (Вербално разбиране, Нагледно мислене, Работна памет, 
Скорост на преработка), общ показател за интелигентност (FSIQ); 
допълнителни процесуални показатели. CHC-теорията и WISC-IV. 
Профили на различни клинични групи по интегративните показате-
ли. 

2 часа лек-
ции  
2 часа прак-
тически се-
минара 

15. Интегриране и интерпретация на резултати от психологичното 
оценяване 

2 часа лек-
ции  
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Причини за насочването, обща информация, наблюдения върху 
поведението, проведени тестове, резултати и интерпретация, 
обобщение и диагностични изводи/заключения, препоръки  

2 часа прак-
тически се-
минара 

 
 

Конспект за изпит 
 

№ Въпрос 

1. Директното наблюдение в процеса на психологичното оценяване 

2. Оценъчни (рейтингови) скали (1). Възможности и ограничения  

3. Оценъчни (рейтингови) скали (2). Инструменти с фокусирано съдържание 

4. Мултиинформативни, мултиметодни системи за оценка: комбиниране на рейтинго-
ви и самоописателни скали 

5. Оценка на интернализирани проблеми (1). Тревожност, безпокойства, страхове 

6. Оценка на интернализирани проблеми (2). Обсесии и компулсии 

7. Оценка на интернализирани проблеми (3). Депресия, безнадеждност, суицидна 
идеация 

8. Оценка на рискови фактори за нарушаващо нормите поведение в юношеска възраст 
(1). Агресивност 

9. Оценка на рискови фактори за нарушаващо нормите поведение в юношеска възраст 
(1). Психопатни черти 

10. Оценка на рискови фактори за нарушаващо нормите поведение в юношеска възраст 
(1). Садистични наклонности 

11. Диагностика на готовността за обучение в училище 

12. Оценка на когнитивното развитие (1). Перцепция, моторика, зретелно-моторна ин-
теграция 

12. Оценка на когнитивното развитие (2). Тестове за интелигентност 

14. Оценка на когнитивното развитие (2). Българска стандартизация на WISC-IV. 

15. Интегриране и интерпретация на резултати от психологичното оценяване. 
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