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Анотация на учебната дисциплина: 

Научно-образователна дисциплина "ПСИХОЛОГИЯ НА ЕМОЦИОНАЛНИТЕ РУГУЛАЦИИ" е курс 

от понятия, теории и идеи фундаментални за областта, които изграждат у студентите 

системна представа и разбиране за възникването и развитието на психологията на 

емотивността, за нейното актуално състояние, постижения, проблеми и предизвикателства. 

По своята същност, съдържанието на курса има пряко отношение към развитието на 

теоретичната и методологична култура у студентите, както и към усъвършенстването на 

уменията им за анализ и оценка на съответните психологически идеи и подходи.  

 

 

    



Очаквани резултати: 

 В хода на обучението студентите изпълняват определен обем от самостоятелна 

работа върху основни литературни източници, съвместно обсъждат значими теми и автори, 

получават възможност да изложат собствени гледни точки и прозрения. В резултат, наред с 

усвояването на класически и иновативни подходи, ще се придобие също и опитност в някои 

приложни аспекти на адекватното за курса психологичното познание и увереност в тяхната 

ефикасност. 

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1 Към типологията на подходите в изследването на емотивността: 

асоциативно-хедонични и утилитарни, конативно-афективни, 

функционално-еволюционни, феноменологично-екзистенциални, 

психоаналитични и психодинамични, психобиологични и 

психофизиологични, психометрични, поведенчески, информационно-

афективни, интеракционистки; структурално-логически и моделиращи 

валентности. Сравнителен анализ, оценка на предимствата и/или 

допълнителност. 

3 

2 Основания и варианти за диференциация на системите на психичното. 

Обосноваване на разграничаването на пет базови системи: 

потребности (желания), познание (мислене), иканон-хедоничност, 

емоционалност, поведение. Извеждане на логическата и 

еволюционната необходимост на емотивността (на иканон-

хедоничността и на емоционалността). Емотивност и мотивация. 

3 

3 Систематика и системна организация на емоциите. Организационно-

регулативни принципи, интринсивни закономерности и вътрешно-

системни взаимодействия. Логически, фактически, експериментални и 

емпирични основания. Рефлексивни и нерефлексивни емоционални 

преживявания. Производни емоции. Емоция, настроение и афект. 

3 

4. Емоции и чувства. Надстроеност на системата на чувствата - към по-

висша организация на емоциалността. Разширяване на обхвата на 

емотивните системи и регулации; качествено различни 

новообразувания. Чувства и Аз-ови структури. Прогресираща 

диференциация на емоционалността; йерархичност. Чувства и строеж 

на характера и личността. Инволюционни рискове. Страсти. 

3 

5. Общо-психологични положения и динамика на трансформациите в 

емотивността: отношение към пространствено-времевия континуум 

(тук-и-сега-завинаги), необходимост-не/случайност, характерни 

особености на преобразуването на желанията и мисленето в 

състоянията на разгърната емоция, доминантност и предимство в 

контрола. Ситуационни и диспозиционни детерминанти. Интензивност 

на преживяването, интерпретация и проверка на реалността. Условия 

за синергетизъм и/или конфликт. 

3 

6. Изследване на общата логика, строежа, преживяването и тенденциите 

за действие на първичните емоции (страх, гняв, радост, скръб; 

отвращение, изненада). Сравнителен анализ. Конкретни форми и общ 

смисъл на ипресивно-експресивните им характеристики. 

Взаимоотношения с първични инстинктоидни потребности и 

желанията. Непосредственост и проспективност в пораждането на 

състоянията (емоциогенност). Превръщането на емоцията в чувство 

(на примера на любов и омраза, гордост-унижение, срам-вина; 

отвращение-противност, изненада-любопитство). Генерализация, 

3 



специализация, фиксация. 

7. Специфични емотивни преживявания генерирани в процесите на 

избор, взимане на решения и тяхното осъществяване. Очакване и 

ценност. Проспектна, процесуална и резултативна емотивност при 

степени на успех-неуспех, печалба-загуба (разочарование, съжаление - 

ликуване, веселие). Функция, динамика и смисъл - стабилизиране на 

хода и насочеността на избора, деривативност на съответните емоции 

и саморегулация. Форми на адекватност и отклонения от 

нормативността. Вариативност на аксиоматиката; модели. Модел на 

субективно очакваното удовлетворение. 

3 

8. Основни функции, динамика и работа на емоциите в кризисни 

ситуации. Разрешаване на емоционален ди- и консонанс, защитни 

механизми и форми на спонтанна гещалтна зъвършеност - възможни 

конфликти. Емоционален субсиндром на стреса - форми и фази на 

справяне; трансакционен подход. От заучена безпомощност към 

позитивна психология. Емоционална интелигентност.  

3 

9. Психопатология на емоциите и чувствата: теоретични подходи и 

психотерапевтични практики. Зависимости: обяснителни модели и 

форми на повлияване. Личностови и културни различия, основания за 

предразположеност и активиране. Превенция, профилактиката и 

рехабилитацията. 

3 

10. Емоционалните регулации и психични измерения на здравето. 

Преживяванията за благополучие и щастие. Личнстно-емоционална 

култура и култура на междуличностно взаимодействие; емпатичност, 

спонтанност и интимност, оптималност, потенциация на същности. 

Емотивност и разгръщане на синергетизъм между психичните 

инстанции; самодетерминация и себеактуализация. Междукултурни 

различия в преживяването на щастие и други диференциално-

психологични детерминанти. 

3 

 
 
Конспект за изпит - съответства на тематичния план 
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