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 30 

Извънаудиторна 
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№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката 

1.  Текуща оценка от работата по време на занятията 25 

2.  Оценка на домашни работи 25 

3.  Оценка от писмен изпит на края на курса 50 

4.    

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът предлага въведение в логиката, планирането и провеждането на 

емпиричното изследване в областта на детско-юношеската психология. 

Проследяват се основните етапи от процеса, от задаването на изследователския 

въпрос, до обработката, анализа и обсъждането получените резултати. Акцентът е 

върху разработването на изследователски проекти с практическа стойност.  

 

 

 

Предварителни изисквания: 

Няма. 

 

 

 

 

Очаквани резултати: 

 

След завършване на курса се очаква студентите  

 Да могат самостоятелно да планират и проведат емпирично изследване 

 Да са запознати с основните процедури за описание и анализ на резултатите 

 Да могат да въвеждат и обработват данни от собствени изследвания  

 Да четат коректно публикувани резултати 

 

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1.  
Процесът на научно изследване.  
Стъпки в процеса. Изследователски въпрос. Изследователска 
хипотеза. Операционализация. 

4 

2.  
Работа с източници.  
Събиране на източници. Търсене в достъпните база от данни. 
Описание на източниците.  

2 

                                                      
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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3.  
План и дизайн.  
Корелационно и експериментално изследване. Типове дизайн. 
Извадки и популации. Връзка между дизайн и обработка на 
резултатите. 

2 

4.  
Процедура на изследването.  
Изпълнение на последователността от планирани стъпки. Ролята 
на инструкцията. Стандартизация на процедурата. Източници на 
грешка. 

2 

5.  
Събиране на данните.  
Измерване. Типове променливи. Измервателни скали. 
Надеждност и валидност. Грешка на измерването.  

2 

6.  
Средата на SPSS.  
Типове документи в SPSS. Основни прозорци, настройки и 
команди.  

2 

7.  
Въвеждане и дефиниране на данни в SPSS.  
Импортиране на данни. Изчисляване на производни променливи. 
Прекодиране. Липсващи данни.  

2 

8.  
Основи на описателната статистика.  
Мерки на централната тенденция. Мерки на разсейване. 
Разпределение на данните. Хистограми. Наклон и ексцес. 
Нормално разпределение. Графично изобразяване. 

2 

9.  
Изследване на отношенията между метрични променливи. 
Корелация и регресия. 

2 

10.  
Логика на проверката на нулеви хипотези.  
Основни допускания. Проверка на допусканията. Силни и слаби 
страни на проверката на нулеви хипотези. Доверителни 
интервали.  

2 

11.  
Сравнение на средни стойности.  
Сравнение на две средни стойности: t-критерий на Стюдънт. 
Сравнение на повече от две средни стойности: въведение в 
дисперсионния анализ. Множествени сравнения.  

2 

12.  
Изследване на взаимоотношения между номинални 
променливи.  
Таблици на спрегнатост. Хи квадрат тест.  

2 

13.  
Описание на резултатите. 
Секцията „Резултати” в емпиричния доклад. Описание на 
резултатите в основния текст. Графично и таблично представяне 
на резултатите.  

2 

14.  
Обсъждане на резултатите.  
Силни страни и ограничения на проведеното изследване. 
Възможности за по-нататъшни изследвания. Теоретична и 
практическа значимост на получените резултати.  

2 
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Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1.  Процесът на научно изследване.  

2.  Работа с източници.  

3.  План и дизайн.  

4.  Процедура на изследването.  

5.  Събиране на данните.  

6.  Средата на SPSS.  

7.  Въвеждане и дефиниране на данни в SPSS.  

8.  Основи на описателната статистика.  

9.  Изследване на отношенията между метрични променливи. 

10.  Логика на проверката на нулеви хипотези.  

11.  Сравнение на средни стойности.  

12.  Изследване на взаимоотношения между номинални променливи.  

13.  Описание на резултатите. 

14.  Обсъждане на резултатите.  
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