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специалност 
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30 часа лекции + 60 часа семинарни/прак-

тически занятия 

Форма на обучение 

редовна 

Език на обучението 

Български 

Форми на контрол 

Писмен изпит 

 

Цели на курса 

 

  Запознаване с основни кризи на развитието в детско-юношеска възраст и 

подходи за превенция,интервенция и поственция 

 

Съдържание на дисциплината (анотация и теми) 

 

Понятието “криза” е едно от основните понятия в психологията на развитието, 

макар че се срещат различни и дори противоположни негови интерпретации. Целта на 

курса е да се проследят в хронологичен ред кризите в развитието през периода на 

детството и юношеството, като акцентът се постави върху тяхната детерминация, 

симптоматика и функции, както и върху ролята на средата за тяхното адекватно 

възприемане и разрешаване. 

 

Особено внимание се отделя на кризата на юношеството, често съпровождана 

със суицидно поведение. Тук акцентът се поставя върху влиянието на външни и 

вътрешни фактори върху суицидната идеация и нейната реализация, прави се опит за 

моделиране и типологизиране на самоубийственото поведение, както и психологически 

портрет на юноши със суицидна насоченост. Очертават се етапите на работа на 

практическия психолог с деца и юноши със суициден опит 

 

Посоченото съдържание се организира в два раздела на програмата, като всеки 

един от тях се конкретизира в отделни въпроси и кратка библиографска справка. При 

възможност биха могли да се добавят повече данни от конкретни емпирични 

изследвания на кризите и девиациите в детска и юношеска възраст, както и 

методически средства за провеждане на изследвания от страна на магистрантите. 

 

 

 

 

 



Тематичен план 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

 

Тема 1. Понятието “криза” в психичното развитие – теории, същност, функции. 

Тема 2. Кризи в развитието през ранното (яслено) детство. Кризата на 3-та година. 

Каузалност и симптоматика. 

Тема 3. Предучилищни кризи в психичното развитие. Едипова криза – причини, 

симптоматика, стратегии за справяне. Кризата на 7-та година. 

Тема 4. Кризи през пубертетна и юношеска възраст. Кризите през погледа на пола и 

темперамента. Психосоциални измерения на кризите и стратегии за справяне. 

Тема 5. Примерни теми за изследователска и практическа работа  

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

 

Тема 1. Теории за самоубийствено поведение (Фройд, Дюркем, Шнайдмън, Люинсън и 

др.). 

Тема 2. Теоретични обяснения на суицидното поведение  в детска и юношеска възраст 

(идеация, опит, рецидиви, смърт). 

Тема 3. Суицидното поведение като реакция на външни условия (травми, загуби, 

малтретиране, семейни кризи, неуспехи в училище и др.). 

Тема 4. Суицидното поведение като израз на вътрешни фактори ( психопатология, 

уязвено физическо здраве, ценности , самооценка, когнитивен стил, копинг-умения и 

др.). 

Тема 5. Модели на развитие на суицидното поведение и типология на децата и 

юношите с опит за самоубийство. 

Тема 6. Принципи и средства за психологическа помощ на деца и юноши – суициданти. 

Тема 7. Примерни теми за изследователска и практическа работа. 
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