
 
 

Код. Наименование на учебната дисциплина 
Психология на агресивното поведение 

Титуляр на курса: 
доц. д-р Людмила Андреева 

Характер на дисциплината 
Задължителна дисциплина 

Образователно-квалификационна сте-
пен 
Магистърско ниво 

Година 
Първа 

Семестър 
Първи 

Кредити 
  

Часове 
45 часа лекции 

Характер на обучението 
Редовно обучение – лекции 

Методи на оценяване 
Писмени задачи, тестове за проверка на 
знанията 

Език на обучението 
Обучението се провежда на български 
език 

* Курсът е разработен в системата за електронни ресурси на СУ и представените там електрон-
ни ресурси са неразделна част от него (http://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1078).  

 
 
Предварителни изисквания 
Изслушан курс по социална психология  
 
Цели на курса 

Целта на курса е да представи историческото развитие на психологическата мисъл 
по въпросите на агресията и насилието, различните изследователски подходи и резул-
татите, постигнати чрез тях, както и новите направления в изучаването на агресията.  
 
Съдържание на дисциплината (анотация и теми) 
1. АГРЕСИЯТА: ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ. Работно определение: агресията като пове-

дение, агресия и намерение, агресията като вреда или нараняване, реципиент, 
враждебна срещу инструментална агресия, агресията като инстинктивно поведе-
ние: психоаналитичен подход, етологичен подход; агресията като драйв: фрустра-
ция и агресия, изместена агресия, Бърковиц и агресивните сигнали; агресията като 
заучено социално поведение: пряко учене и учене чрез съпреживяване, ролята на 
инструменталното учене, ролята на социалното моделиране. 

 
2. МЕТОДИ ЗА СИСТЕМНО ИЗСЛЕДВАНЕ. Лабораторни методи за изследване на агре-

сията: нанасяне на болка в контекста на контролирана психологическа среда: вер-
бални мерки, „игрови мерки“, „безопасни“ атаки срещу жива жертва, директна фи-
зическа агресия: „машина на агресията“ на А. Бъс, парадигмата на Л. Бърковиц, 
процедурата на С. Тейлър; полеви методи; натуралистично наблюдение; поведен-
чески самоотчети; изследване на архиви; номинации от равни по статус; личностни 
скàли и проективни техники.  

 

http://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1078


3. ТЕОРИИ ЗА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ. Биологични обяснения: етологичното стано-
вище, социобиологичната концепция, поведенческа генетика. Психологически 
обяснения: Фройдовата психоанализа, хипотезата за фрустрацията-агресията, ког-
нитивен неоасоциационизъм, теория за трансфер на възбудата, социално-
когнитивен подход: агресивни сценарии и преработка на социална информация, 
теорията за ученето и агресията, социално-интеракционистки модел.  

 
4. ИНДИВИДУАЛНИ РАЗЛИЧИЯ В АГРЕСИЯТА. Развитие на агресивното поведение: 

прояви на агресивно поведение от детството до ранната зряла възраст, стабилност 
на агресивното поведение от детството и юношеството до ранната зряла възраст, 
ескалация на агресивното поведение, емоционални и когнитивни предшественици 
на агресивното поведение, социални влияния върху развитието на агресията. Лич-
ност и агресия в зрялата възраст. Полови различия в агресивното поведение. Дока-
зателства за по-голямата агресивност на мъже в зряла възраст, обясняване на по-
ловите различия в агресивността.  

 
5. СИТУАЦИОННИ ВЛИЯНИЯ ВЪРХУ АГРЕСИЯТА. Агресивни сигнали. Алкохол. Опосред-

стващи звена на връзката алкохол–агресия. Обяснения на връзката алкохол–
агресия. Температура: доказателства за „дългото горещо лято“, обяснения на връз-
ката горещина–агресия. Други стресори от средата: стълпяване, шум.  

 
6. СОЦИАЛНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА АГРЕСИЯТА. Вербална и физическа атака: директна-

та провокация от другите като предшественик на агресията. Излагане на агресивни 
модели: влияние на наблюдаваното насилие. Преки заповеди като предшественик 
на агресията. Насърчаване към агресия от трета страна. Присъствието и видимите 
ценности на наблюдателите.  

 
7. НАСИЛИЕТО В МЕДИИТЕ И АГРЕСИЯТА. Краткосрочни ефекти на насилието в медии-

те: разпространение и консумация на насилието в медиите, доказателства за връз-
ката насилие в медиите – агресия, индивидуални различия в провокираната от ме-
диите агресия. Дългосрочни ефекти на насилието в медиите. Ефектите на порног-
рафията. Обясняване на връзката насилие в медиите–агресия: насилието в медиите 
и агресивните сценарии. Редуциране на отрицателните ефекти от насилието в ме-
диите.  

 
8. АГРЕСИЯТА В ПУБЛИЧНАТА СФЕРА.  Тормозът в училище и на работното място: тор-

мозът като проблем в училищата, тормозът на работното място. Етнически и поли-
тически мотивирано насилие. Колективно насилие: агресия в спорта, бунтове, бан-
ди. Убийство: мащаб на явлението, обясняване на убийството.  

 
9. ДОМАШНО НАСИЛИЕ. Малтретиране на деца: физическо, сексуално, психологически 

тормоз. Фактори, свързани с малтретирането на деца от мъжете в семейството. 
Малтретиране на брачния партньор и пребиване на жени: разпространение, пос-
ледствия. Власт и мъжко насилие срещу жените. Малтретиране на възрастни роди-
тели: форми и разпространение на малтретиране на лица от третата възраст, рис-
кови фактори, последствия. Обясняване на домашното насилие: теории на макро-
ниво, теории на микро-ниво, теории на индивидуално ниво.  



 
10. СЕКСУАЛНА АГРЕСИЯ. Дефиниция и разпространение на сексуалната агресия. Кау-

зални обяснения: на макро-ниво, на индивидуално равнище. Характеристики на 
типичните сексуални насилници: „склонност към изнасилване“, корелати на склон-
ността към изнасилване: корелати със сексуалната активност, личностови корелати, 
атитюдни корелати. Рискови фактори за сексуална виктимизация. Последствия от 
сексуалната виктимизация. Сексуално агресивни жени.  

 
11. КОНТРОЛИРАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ. Общи стра-

тегии за редуциране на агресията: мерки, насочени към индивида. Подходи на ни-
во общество. Правни санкции и контрол на оръжията. Справяне с тормоза и наси-
лието от улични банди. Предотвратяване на домашното насилие: интервенции на 
ниво общество. Интервенции на ниво семейство. Предотвратяване на сексуалната 
агресия. 

 
Стандарти за академична почтеност 

Минималното наказание за мамене/преписване на изпит е слаба оценка. Особено теж-
ки случаи на академична измама на изпит, например получаване на копие от теста предвари-
телно, водят до двойка, а дори и до по-сериозни административни наказания. Мамене-
то/преписването на домашни работи води до двойка. 

Плагиатството в писмени разработки води до двойка. Особено тежки академични на-
рушения, например предаване на материал, правен от друг (примерно купен доклад), води до 
двойка. Плагиатството се определя като: (a) предаване на материал, чийто автор е друг, но 
представен като лично дело и/или (б) неправилно/липсващо посочване на източниците в есета 
и доклади. Ако използвате думи или идеи на друг човек, трябва да обозначите това по приетия 
начин. Ако използвате пряк цитат, трябва да посочите източника и страницата. Дори ако па-
рафразирате нечии идеи, пак ТРЯБВА да отдадете дължимото на източника. 

Трябва да осъзнавате, че се смята за академично безчестие да използвате доклад или 
проект в повече от един курс без разрешение на преподавателя. Наказанието за това е двойка 
на курса. 

Това описание не е изчерпателно: от вас се очаква да сте запознати с правилата за ака-
демично поведение на студента. 
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