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1
 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  

И 3 0 1 
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Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът е фокусиран върху тематиката за влиянието на новите технологии и в 

частност – информационните технологии, върху различни аспекти от здравето и 

благополучието на хората. Ще се представят изследвания на връзките между 

усвояването на технологиите в живота и настъпващите промени във 

функционирането на хората във всекидневието им. Поставя се акцент върху 

разглеждане на актуални теми като Интернет зависимостите, кибернасилието, 

киберхондрията и здравната тревожност, породена от търсенето в Интернет. 

Разглеждат се връзките между благополучието и други психологически конструкти 

с използването на Интернет в различна степен и за различни цели. Курсът разисква 

и проблема с търсенето на здравна информация онлайн и засилващите се в резултат 

притеснения за здравето. Ще се представят, както теоретични модели, така и 

емпирични резултати за взаимовръзките между Интернет зависимост, здравна 

тревожност и киберхондрия. Обръща се внимание и на променящите се 

взаимоотношения между лекарите и пациентите, произтичащи от достъпа до 

здравна информация онлайн. Засягат се въпроси, свързани с положителните ефекти 

на високотехнологичните иновации за подобряване на качеството на живот и 

грижата за здравето. 

 

Предварителни изисквания: 

Базисни познания по психология на здравето. 

 

Очаквани резултати: 

Целта на курса е студентите да усвоят знания за взаимовръзките между 

информационните технологии и благополучието на хората по отношение на 

различни сфери от живота им. Ще се разглеждат нови и актуални теории, засягащи 

съвременните особености на живота под влияние на интегрирането на Интернет и 

новите технологии във всекидневието на хората. Всички тези особености на 

използването на технологии се разглеждат през призмата на последствията им за 

здравето, както положителните, така и отрицателните. Студентите ще задълбочат 

знанията си за най-новите тенденции в изследванията на здравето, свързани с 

използването на технологии и базирани на технологични интервенции. 

 

 

Учебно съдържание  

ЛЕКЦИИ 

№ Тема: Хорариум 

1 Информационни технологии и благополучие. Подходи към 

комуникациите и благополучието: историческа и социална 

перспектива. Етапи на развитие на комуникациите. Информация, 

иновация и общество. Какво е информация? Иновации и връзките им с 

благополучието. Тенденции в човешките фактори и технологиите – от 

ергономия към хедонизъм 

2 часа 

2 Интернет и благополучие. Психологически контекст на Интернет – 

отличителни характеристики. Изследвания на тенденциите за 
2 часа 
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използване на мрежата и връзки с психологически конструкти. 

Благополучие и индивидуалност онлайн. 

3 Онлайн комуникация и връзки с благополучието. Концептуализиране 

на стреса, свързан с комуникацията. Комуникацията като фактор за 

повишаване на благополучието. Различни обяснителни подходи към 

Интернет опосредстваната комуникация, изследващи положителните и 

отрицателните аспекти – хипотеза „богатите стават по-богати“ и 

хипотеза за социалната компенсация. Принадлежност към различни 

видове онлайн групи и благополучие. 

2 часа 

4. Социални мрежи в Интернет – типове и разпространение. Склонност за 

използване на социални мрежи и връзки с благополучието, стреса, 

депресията, тревожността и други психологически конструкти. 

2 часа 

5. Използване на Фейсбук – ползи и негативи за благополучието, 

социализацията и комуникацията на потребителите. Психологически 

детерминанти на предпочитанията към различните аспекти на 

социалната мрежа.  

2 часа 

6. Интернет зависимост – подходи, терминологични различия, дефиниции 

и диагностични критерии. Интернет зависимост -  теории и видове.  
2 часа 

7. Интернет зависимост и благополучие. Изследвания на връзките на 

феномена с личностните характеристики и други психологически 

конструкти. Демографски характеристики на рисковите групи. 

2 часа 

8. Зависимост към онлайн игри и видеоигри. Причини, симптоми, 

краткотрайни и дълготрайни ефектни. 
2 часа 

9. Работа от вкъщи – телеработа. При какви условия е свързана с 

повишаване на благополучието и подобряване на баланса между работа 

и семейство? Вариации в гъвкавостта – импликации за 

професионалните и семейни последици. Поставяне на границата 

работа-семейство.   

2 часа 

10. Технологии и медицина. Роля на Интернет във взаимоотношенията 

лекар-пациент. Променящите се изисквания към лекарите, 

продиктувани от неограничения достъп до информация от пациентите. 

Начини за интегриране на възможностите на информационните 

технологии в медицинската практика за подпомагане и овластяване на 

пациентите. Подпомагащи технологични устройства за мобилност и 

техните ефекти. 

2 часа 

11. Използване на Интернет за здравна информация – тенденции, 

особености, основни грешки и насоки за подобряване на стратегиите. 
2 часа 

12. Здравна тревожност и връзката й с Интернет съдържания и онлайн 

търсене на информация за болести и здравето. 
2 часа 

13. Връзка между грижа за здравето и Интернет. Използване на различни 

онлайн ресурси и приложения като източник на информация и 

мотивация за придържане към здравословен начин на живот, включващ 

усвояване на определени стилове на хранене и упражняване на редовна 

физическа активност. Ефекти на Интернет, мобилните приложения и 

технологичните устройства. 

2 часа 

14. Изследвания за промяна на здравните поведения с помощта на 2 часа 
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Интернет и мобилни приложения – е-здраве и м-здраве. Усвояване на 

новите технологии за провеждане на интервенции за промяна на 

поведението. 

15. Кибернасилие. Съвременни тенденции и дефиниции на проблема. 

Еволюция на Интернет и усложнения на взаимоотношенията. Влияние 

на киберпространството върху вътрешните преживявания на 

потребителите. Идентифициране и справяне с кибернасилието на 

различни нива. 

2 часа 

 

 

СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ 

№ Тема: Хорариум 

1 Информационни технологии и благополучие. Подходи към 

комуникациите и благополучието: историческа перспектива и социална 

перспектива. Етапи на развитие на комуникациите. Информация, 

иновация и общество. Какво е информация? Иновации и връзките им с 

благополучието. Тенденции в човешките фактори и технологиите – от 

функционалност към хедонистично удовлетворение. 

2 часа 

2 Интернет и благополучие. Изследвания на тенденциите за използване 

на мрежата и връзки с психологически конструкти. Благополучие и 

индивидуалност онлайн. 

2 часа 

3 Онлайн комуникация и връзки с благополучието. Различни 

обяснителни подходи към Интернет опосредстваната комуникация, 

изследващи положителните и отрицателните аспекти – хипотеза 

„богатите стават по-богати“ и хипотеза са социалната компенсация. 

Принадлежност към различни видове онлайн групи и благополучие. 

2 часа 

4. Социални мрежи в Интернет – типове и разпространение. Склонност за 

използване на социални мрежи и връзки с благополучието, стреса, 

депресията, тревожността и други психологически конструкти. 

2 часа 

5. Използване на Фейсбук – ползи и негативи за благополучието, 

социализацията и комуникацията на потребителите. Психологически 

детерминанти на предпочитанията към различните аспекти на 

социалната мрежа.  

2 часа 

6. Интернет зависимост – видове Интернет зависимост; теории за 

Интернет зависимост. Диагностични критерии. 
2 часа 

7. Интернет зависимост, благополучие и други психологически 

конструкти. Демографски характеристики на рисковите групи. 
2 часа 

8. Зависимост към онлайн игри и видеоигри. Причини, симптоми, 

краткотрайни и дълготрайни ефектни. 
2 часа 

9. Технологии и медицина. Роля на Интернет във взаимоотношенията 

лекар-пациент. Променящите се изисквания към лекарите. Начини за 

интегриране на възможностите на информационните технологии в 

медицинската практика за подпомагане и овластяване на пациентите. 

Подпомагащи технологични устройства за мобилност и техните ефекти. 

2 часа 

10. Използване на Интернет за здравна информация – тенденции, 

особености, основни грешки и насоки за подобряване на стратегиите. 
2 часа 
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11. Здравна тревожност и връзката й с Интернет съдържания и онлайн 

търсене на информация за болести и здравето. 
2 часа 

12. Използване на различни онлайн ресурси и приложения като източник 

на информация и мотивация за придържане към здравословен начин на 

живот, включващ усвояване на определени стилове на хранене и 

упражняване на редовна физическа активност. Ефекти на Интернет, 

мобилните приложения и технологичните устройства. 

3 часа 

13. Изследвания за промяна на здравните поведения с помощта на 

Интернет и мобилни приложения – е-здраве и м-здраве. Усвояване на 

новите технологии за провеждане на интервенции за промяна на 

поведението. 

3 часа 

14. Кибернасилие. Еволюция на Интернет и усложнения на 

взаимоотношенията. Влияние на киберпространството върху 

вътрешните преживявания на потребителите. Идентифициране и 

справяне с кибернасилието на различни нива. 

2 часа 

 

 

Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1 Подходи към комуникациите и благополучието: историческа перспектива и 

социална перспектива. 

2. Тенденции в човешките фактори и технологиите – от функционалност към 

хедонистично удовлетворение. 

3. Интернет и благополучие. Благополучие и индивидуалност онлайн. 

  4. Онлайн комуникация и връзки с благополучието. Различни обяснителни 

подходи към Интернет опосредстваната комуникация. 

5. Принадлежност към различни видове онлайн групи и благополучие. 

6. Социални мрежи в Интернет – типове и разпространение. Склонност за 

използване на социални мрежи и връзки с благополучието, стреса, 

депресията, тревожността и други психологически конструкти. 

7. Използване на Фейсбук – ползи и негативи за благополучието, 

социализацията и комуникацията на потребителите. Психологически 

детерминанти на предпочитанията към различните аспекти на социалната 

мрежа. 

8. Интернет зависимост – видове Интернет зависимост; теории за Интернет 

зависимост. 

9. Интернет зависимост – подходи, терминологични различия, дефиниции и 

диагностични критерии. 

10. Зависимост към онлайн игри и видеоигри. Причини, симптоми, краткотрайни 

и дълготрайни ефектни. 

11. Технологии и медицина. Роля на Интернет във взаимоотношенията лекар-

пациент. 

12. Използване на Интернет за здравна информация – тенденции, особености, 

основни грешки и насоки за подобряване на стратегиите. 

13. Здравна тревожност и връзката й с Интернет съдържания и онлайн търсене 
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на информация за болести и здравето. 

14. Връзка между грижа за здравето и Интернет. Ефекти на Интернет, мобилните 

приложения и технологичните устройства за подобряване на здравето. 

15. Промяна на здравните поведения с помощта на интервенции на базата на 

Интернет сайтове и мобилни приложения – е-здраве и м-здраве.  

16. Кибернасилие. Съвременни тенденции и дефиниции на проблема. 

Идентифициране и справяне с кибернасилието на различни нива. 
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