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Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 30 часа 

Семинарни упражнения 30 часа 

Практически упражнения (хоспетиране)  

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат 1  

Доклад/Презентация  

Научно есе 1 

Курсов учебен проект  

Учебна екскурзия  

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси  

  

  

   

Обща извънаудиторна заетост 30 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 90 

Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извънаудиторна заетост 1 

ОБЩО ЕКСТ 3 
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№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно 

обсъждане на доклади и реферати) 
20 процента 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете  

3.  Демонстрационни занятия   

4.  Посещения на обекти  

5.  Портфолио  

6.  Тестова проверка  

7.  Решаване на казуси  

8.  Текуша самостоятелна работа /контролно 20 процента 

9.    

10.    

11.    

12.  Изпит 60 процента 

Анотация на учебната дисциплина: 

В Етнопсихология II част през 8-ми семестър се извеждат присъщите за 

етническата общност регулатори на индивидуалното и общностното мислене и 

поведение. Подчертава се взаимността между етническите процеси и тяхното 

политическо значение относно ситуирането на етническата общност както на 

индивидуално, така и на колективно ниво. Особено внимание се отделя на 

характеристиките на инкултурацията, етническата идентичност, етноцентризма, 

предпоставките за възникване и развитие на етническите конфликти, както и на 

психологическите механизми за тяхното преодоляване. Изясняват се различията в 

общуването, светоусещането, жизнените стратегии и жизнените смисли, породени 

от различията в етническата принадлежност. Споделя се ролята на религията и 

историята по отношение на етноконсолидиращите и етнодиференциращите 

процеси.     

 

 

Предварителни изисквания: 

За студентите от IV-ти курс в бакалавърската програма на специалност психология 

няма предварителни изисквания към лекционния курс по етнопсихология. 

 

 

Очаквани резултати: 

Формиране на познание за действителните характеристики на историята и   

съвременното състояние на психологията в западната цивилизация. Натрупване на 

знания за различията между хората, базирани на тяхната различна етническа 

принадлежност, а също така и на тези различия в самото дефиниране на 

психологическото познание извън пределите на западната цивилизация. 

 

                                                      
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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Учебно съдържание  

 

 

№  Хорариум 

1 Безкрайната множественост на двойствеността на 

човешката природа. Универсално-човешко и етно-

специфично; индивидуално и общностно. 

2 часа лекции  

2 Етническото и политическото като регулатори на 

общностното и индивидуалното. Етническата структура и 

нейните регулативни функции. 

2 часа лекции  

3 Езикът като общностен психичен регулатор на мисленето 

и поведението. Индивидуални и общностни функции на 

езика. 

2 часа лекции  

4. Културата като общностен психичен регулатор на 

мисленето и поведението. Индивидуални и общностни 

функции на културата. 

2 часа лекции  

5. Етническото съзнание и етническото самосъзнание. 

Възникване и развитие. Индивидуални и общностни 

регулативни функции. 

2 часа лекции  

6. Типологизация на етническите общности. Фундаментален 

културен синдром. Универсални и специфични черти. 

2 часа лекции  

7. Личността в етническата общност. Инкултурация, 

културна трансмисия, социализация и детство. 

Етническата личност. 

2 часа лекции  

8. Психологически детерминанти на междуетническите 

отношения. Когнитивни и афективни компоненти на 

етническата идентичност. 

2 часа лекции  

9.  Етапи в развитието на етническата идентичност. Влияние 

на културния контекст при формирането на етническата 

идентичност. 

2 часа лекции  

10. Етноцентризмът като общностен психичен регулатор на 

мисленето и поведението. Етноцентризъм и 

междуетнически взаимодействия. Делегитимация. 

2 часа лекции  

11.  Основни свойства на етническите стереотипи. Проблемът 

за истинността и механизмите на етническата 

стереотипизация. Различия в каузалната атрибуция. 

2 часа лекции  

12. Психологически предпоставки за възникването на 

етническата конфликтност. Определение и класификация 

на етническите конфликти. 

2 часа лекции  

13. Протичане и изменение на етническата конфликтност. 

Регулация на етническите конфликти и психологически 

перспективи за тяхното преодоляване. 

2 часа лекции  

14. Междуетническата комуникация и проблемите на 

взаимното разбиране. Вербално и невербално общуване. 

Акултурацията и съвременния свят. 

2 часа лекции  

15. Етнически, исторически и религиозни предпоставки за 2 часа лекции  
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формиране и развитие на индивидуалното светоусещане. 

Екзистенциалните представи като общностни регулатори 

на мисленето и поведението. 

 

 

Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1 Възникване и развитие на психологическото познание в западната 

цивилизация. Културни и научни предпоставки. 

2 Народопсихологията на Вилхелм фон Хумболдт. Естетическо, политическо и 

народопсихологическо. 

3 Народопсихологията на Вилхелм Вундт. Езикът, митовете и обичаите като 

общностни регулатори на мисленето и поведението. 

4 Психологическите измерения на творчеството на Емил Дюркем. Религия и 

колективни представи. 

5 Психоаналитичното творчество на Зигмунд Фройд. „Табу-то” като 

общностен регулатор на мисленето и поведението. 

6 Теорията за колективните представи на Люсиен Леви-Брюл. „Примитивни” и 

„цивилизовани” общества. 

7 Аналитичната психология на Карл Густав Юнг. Архетипите на колективното 

несъзнателно. 

8 Теорията за социалните представи на Серж Московичи. Рационално и 

ирационално в регулацията на човешкото мислене и поведение. 

9 Културната антропология на Бронислав Малиновски. Функционална теория 

за културата. 

10 Етнопсихологически саморефлексии на психологическото познание. 

Психологията извън западната цивилизация. 

11 Философски основания на психологическото познание. Кантовата 

критическа философия и перспективите на психологията. 

12 Психологическата антропология. Възникване, развитие и методологически 

проблеми. 

13 Появата на между-културната психология. Новото в традиционната 

психологическа парадигма. 

14 Парадоксите на между-културната психология. Крос-културен подход, 

профилиращи дисциплини и общотеоретични проблеми. 

15 Етнопсихологията и преобръщането на традиционната психологическа 

парадигма. Етнопсихологията и бъдещето на психологическото познание. 

16 Безкрайната множественост на двойствеността на човешката природа. 

Универсално-човешко и етно-специфично; индивидуално и общностно. 

17 Етническото и политическото като регулатори на общностното и 

индивидуалното. Етническата структура и нейните регулативни функции. 

18 Езикът като общностен психичен регулатор на мисленето и поведението. 

Индивидуални и общностни функции на езика. 

19 Културата като общностен психичен регулатор на мисленето и поведението. 

Индивидуални и общностни функции на културата. 
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20 Етническото съзнание и етническото самосъзнание. Възникване и развитие. 

Индивидуални и общностни регулативни функции. 

21 Типологизация на етническите общности. Фундаментален културен синдром. 

Универсални и специфични черти. 

22 Личността в етническата общност. Инкултурация, културна трансмисия, 

социализация и детство. Етническата личност. 

23 Психологически детерминанти на междуетническите отношения. 

Когнитивни и афективни компоненти на етническата идентичност. 

24 Етапи в развитието на етническата идентичност. Влияние на културния 

контекст при формирането на етническата идентичност. 

25 Етноцентризмът като общностен психичен регулатор на мисленето 

поведението. Етноцентризъм и междуетнически взаимодействия. 

Делегитимация. 

26 Основни свойства на етническите стереотипи. Проблемът за истинността и 

механизмите на етническата стереотипизация. Различия в каузалната 

атрибуция. 

27 Психологически предпоставки за възникването на етническата 

конфликтност. Определение и класификация на етническите конфликти. 

28 Протичане и изменение на етническата конфликтност. Регулация на 

етническите конфликти и психологически перспективи за тяхното 

преодоляване. 

29 Междуетническата комуникация и проблемите на взаимното разбиране. 

Вербално и невербално общуване. Акултурацията и съвременния свят. 

30 Етнически, исторически и религиозни предпоставки за формиране и развитие 

на индивидуалното светоусещане. Екзистенциалните представи като 

общностни регулатори на мисленето и поведението. 
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21. Уорд, Л. /2002/. Психические факторы цивилизации, Санкт-Петербург; 
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psychology, Boston;  
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26. Gadiner, H., Kosmitski, C. /2010/. Lives across cultures: cross-cultural human 

development, New York; 
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psychology, London; 
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