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Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 30 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат  

Доклад/Презентация 20 

Курсов учебен проект 30 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 10 

Обща извънаудиторна заетост 60 
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Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извънаудиторна заетост 2 
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№ Формиране на оценката по дисциплината

1
 % от оценката 

1.  Участие в тематични дискусии в часовете 10 

2.  Разработване на практическа задача 30 

3.  Изпит (разработване и защита на курсов проект) 60 

                                                      
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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Анотация на учебната дисциплина: 

 Настоящият курс има за цел да запознае студентите с проблематиката, 

свързана с психологическите аспекти на здравословния начин на живот.  

Обучението е ориентирано към изчерпателно представяне на специфични 

теми в психология на здравето. Акцентът е поставен върху взаимовръзката между 

психологията и здравето, като е подчертана ролята на моделите на хранително 

поведение, физическата активност, дауншифтинга като форма на здравословен 

начин на живот и връзката им със здравето и благополучието. Представени са както 

теоретични модели, така и емпирични изследвания за взаимовръзките между 

отделните аспекти на хранителното поведение, формите на здравословен начин на 

живот и здравето и благополучието. Студентите могат да вземат участие в научно-

изследователски проект, свързан с темите, заложени в курса.  

 

 

Предварителни изисквания: 

 Психология здравето – културални аспекти, Клинична психология на 

здравето. 

 

Очаквани резултати: 

След завършване на курса студентите: 

- ще имат задълбочени познания за основни понятия и термини в областта 

на здравословното хранене и нагласите към храненето. Ще придобият по-

широки познания за корелационните връзки на човешкото благополучие 

с хранителното поведение, доброволната промяна към по-скромен начин 

на живот, вътрешните и външни аспирации и екологичната толерантност;  

- ще могат да оценяват разнообразни данни, получени от представените 

изследвания по темата. Ще овладеят уменията да интерпретират 

резултати от параметрите на конкретни изследвания и да ги сравняват с 

проучвания, проведени в съответната област; 

- ще могат да интерпретират данни от изследвания в областта на 

хранителното поведение и нагласите към храненето, доброволната 

промяна в начина на живот, аспирациите и нагласите към състоянието на 

околната среда; 

- ще могат да изготвят писмени текстове, в които да анализират данни от 

изследвания в областта на храненето, представено като част от областта 

на психологията на здравето, както в сферата на психологическото 

благополучие, пряко обвързано с екологичната насоченост, аспирациите 

и модела на поведение във всекидневния живот; 

- придобиват способности за критичен анализ на основните 

изследователски подходи в областта на хранителното поведение, 

различните типове аспирации и екологичната насоченост; 
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Учебно съдържание  

ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ 

№ Тема: Хорариум 

1 Съвременна концепция на здравословно хранене. Компоненти, 

приложение, емпирична верификация и критична оценка. 
3 ч.л. + 3 ч.у. 

2 Хранене и здраве. Роля на моделите на хранително поведение при 

здравето и благополучието. Методи на изследване. 

3 ч.л. + 3 ч.у. 

3 Модели на хранително поведение - структура, променливи и видове. 

Емпирични изследвания и сравнителни анализи. 

3 ч.л. + 3 ч.у. 

4. Нагласи към храненето. Дефиниране. Изследователски подходи и 

емпирични изследвания. Междукултурни сравнения. 

3 ч.л. + 3 ч.у. 

5. Връзка между храненето и начина на живот. Алтернативни начини на 

хранене и емпирични изследвания за тяхното здравословно влияние.  

3 ч.л. + 3 ч.у. 

6. Зависимост към здравословни храни и хранене. Същност. Емпирични 

изследвания. Междукултурни сравнения. 

3 ч.л. + 3 ч.у. 

7. Физическа активност. Културни различия. Психологическо значение на 

физическата активност. Съвременни изследвания на връзката между 

физическата активност и здравето. 

3 ч.л. + 3 ч.у. 

8. Дауншифтинг като форма на здравословен начин на живот. 

Дефиниране на термина, определяне на социалните предпоставки за 

неговото възникване. Причини за доброволната промяна. Етапи на 

процеса. 

3 ч.л. + 3 ч.у. 

9. Връзка с природата и благополучие. Идеята на новата екологична 

парадигма и свързаните с нея изследвания. Еволюция на теоретичната 

рамка. 

3 ч.л. + 3 ч.у. 

10. Вътрешни и външни аспирации като движещи фактори на 

здравословното поведение. Връзка с благополучието, материализма и 

пост-консуматорките възгледи. 

3 ч.л. + 3 ч.у. 

 

Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1 Емпирична верификация и критична оценка на съвременната концепция на 

здравословно хранене. 

2 Методи за изследване  на хранителното поведение. 

3 Емпирични изследвания и сравнителни анализи на нагласите към храненето. 

4 Алтернативни начини на хранене и емпирични изследвания за тяхното здравословно 

влияние. 

5 Зависимост към здравословни храни и хранене. 

6 Физическа активност и здраве. 
7 Дауншифтинг като форма на здравословен начин на живот. 

8 Причини за доброволната промяна на начина на живот. Етапи на процеса. 

9 Изследвания на връзката между нагласите към екологичния начин на живот и 

благополучието. 

10 Вътрешни и външни аспирации като движещи фактори на здравословното поведение. 
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