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Предварителни изисквания Завършен курс ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПСИХОЛОГИЯ -1 част

Цели на курса: Формиране на знания за особеностите при реализацията на експерименталните
психологически изследвания и изграждане на умения за практическо осъществяване на експериментално
изследване, събиране и кодиране на емпирични данни, анализ и интерпретация на експериментални
резултати

Съдържание на дисциплината (анотация и теми):
Лекционният курс по "ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПСИХОЛОГИЯ II ЧАСТ " запознава студентите с утвърдени, в
психологическото познание, ескпериментални техники и изследователски подходи. Специално внимание
е отделено на представянето на конкретни методики за изследване в редица частни изследователски
сфери; на запознаване с възможностите на многомерните статистически методи в анализа и
интерпретацията на експерименталните данни.Познанието на формите и начините на приложение на
тези методични средства, подходи и аналитични техники е от съществено значение за професионалното
изграждане на студентите от специалността и тяхната бъдеща психологическа практика.
При завършване на курса студентите ще са овладели базовите умения, които са необходими за
осъществяването на емпирични изследвания. В резултат те ще придобият компетентност за:

 Адекватно дефиниране, съобразно предпочетения ескпериментален дизайн, на задачите и
изследователските хипотези на реализираните изследвания;
 Събиране, кодиране на получаваните емпирични данни и тяхната обработка на ниво описателна
статистика.

Тематичен план

Хорариум
Структура и етапи на експерименталното изследване в психологията.
Характеристики на идеографичния и номотетичния подход в психологията. Напречно-срезови и
лонгитюден метод в постановката на експерименталното изследване.
3. Основни статистически понятия и тяхното приложение в анализа на психологически данни.
Определяне на необходимия брой изследвани лица за правомерност на статистическия извод.
Параметрични и непараметрични методи за статистически анализ.
4. Процедура скалиране на психологични променливи. Основни видове психологически скали.
Алгебрично (субективно) и експертно скалиране. Едномерно, многомерно и ипсативно скалиране.
Принципи на корелационното изследване.
5. Многомерни статистически методи: Същност и принципи на факторния анализ; Методът
за автоматична класификация, т.н. "кластерен анализ".
6. Определение на понятието "психологичен тест". Тестове ориентирани към норма и тестове
ориентирани към критерий. Сензитивност, специфичност, и прогностична сила на теста.
Разновидности от тестови задания.
7. Понятието "обективен тест". Принципи и етапи на стандартизация на тестови
инструментариум. Видове тестови норми.
8.
Видове психологични данни. Класификация на емпиричните процедури за събиране на
психометрични данни. Стимулно-инструктивна ситуация.
9. Изследване на усещанията чрез психофизични методи. Сензорни прагове-същност и
видове.Идентификация на стимули - метод на границите. Метод на константния стимул.
Изследване времето за реакция. Проста и изборна сензомоторна реакция на светлинни и звукови
1
0. сигнали.
Методи за изследване идентификацията на зрителни стимули. Стадии във визуалното
1 1. разпознаване на лингвистичен материал.
Методи за изследване на обема, избирателността, устойчивостта, концентрацията,
1
2. разпределеността и превключваемостта като характеристики на вниманието.
1
Методи за изследване на краткосрочната и оперативната памет.
3.
Изследване на семантични структури в съзнанието. Метод на семантичния
1
4. диференциал на Чарлз Осгуд. Разновидности асоциативни тестове.
1
Методи за изследване на емоционални характеристики. Изучаване вегетативните прояви на
5. емоциите: Електро-енцефало-графия, Кожно-галванична реакция и пулсова честота.
Разпознаване на емоционалните праживявания по лицевото изражение. Въпросник за
изследване на тревожността STAI ( State-Trait Axiety Inventory ) на Спилбъргър. Изследване на
функционални състояния. Методика САН. Методики за снемане на психично напрежение и
стрес - автогенен тренинг.
1
Методи за изследване на мисленето и интелигентността . Прогресивни матрици на Рейвън.
6. Батерия от субтестове за изследване на интелигентността на Уекслър. Свободен от културни
влияния тест за изследване на невербалната интелигентност на Р. Кетел. Съотношения между
интелигентност и креативност. Ефект на Флин.
1
Основни въпросници за проучване на личностни характеристики: MMPI (Minnesota
7. Multiphasic Personality Inventory ); GZTS ( Guilfod- Zimmerman Temperament Survey ) 16PF (
Sixteen Personality Factor Questionnaire ). Тест NEO-PI-R.
1
Методи за изследване характеристиките и динамиката на самооценките и Аз-Образа:
8. Методики Кой съм Аз; Дембо-Рубинщайн; Въпросник на Офър за изследване на Аз-образа
при юношите (OSIQ) Q-сорт.
1.
2.
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Лекционен курс "Експериментална психология - втора част
Проективни методи за изследване на личностни особености. Тематичен
Аперцептивен Тест. Тест на Роршах. Фрустрационен тест на Розенцвайг. Рисувателни
техники.

2 учебни часа

План на семинарните занятия
В хода на обучението студентите изпълняват определен обем от самостоятелна работа, като реферат върху
релевантни на тематиката на курса литературни източници.където получават възможност да изложат становищата
на реферираните автори, както и евентуалната собствена гледна точка. За придобиването на необходимите
практически умения за извършване на експериментална работа студентите осъществяват експериментално
изследване, с прилагане на определена методика, обработка и интерпретация на получените резултати.
Представянето на емпирично проучване, в което са ясно дефинирани теоретична постановка, цели, задачи,
операционални хипотези, представяне на резултатите и библиография по проучвания проблем се зачита за курсова
работа.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

1
0.
1
1.
1
2.
1
3.

Основни изследователски методи. Преглед на публикувани емпирични
изследвания и използваните изследователски методи.
Психологически интернет-ресурси. Събиране и обобщение на информацията за
наличните ресурси.
Основни статистически понятия. Изчисляване на параметри на описателната
статистика - средна стойност, стандартно отклонение
Методики за изследване обем, разпределеност и превключваемост на вниманието „Федер шайби" на Лантолд-Генкин. Методиката КрепелинПлатонов. „Червено-черна таблица на Шулте. Методики за изследване на
качествата на зрителното и слухово възприятие. Тест на Мюнстенберг. Тест
„Ротация на фигури".Събиране на данни. Обработка и интерпретация на
данните.
Методики за изследване на краткосрочната памет. Метод на Джейкъбс.
Събиране на данни. Обработка и интерпретация на данните.
Асоциативни тестове. Семантичен диференциал. Събиране на данни. Обработка и
интерпретация на данните.
Методики за изследване на логическото мислене: Тест „Сложни аналогии". Тест
„Силогизми". Задачата за тримата мъдреци на Лихтър. Събиране на данни.
Обработка и описание.
Тестове за изследване на интелигентност. Прогресивни матрици на Рейвън
Събиране на данни. Обработка и интерпретация на данните
Тестове за изследване на интелигентност: WAIS и „Свободният от културни
влияния тест" на Р. Кетел. Събиране на данни. Обработка и интерпретация на
данните
Методики за изследване на емоционални характеристики. Тест за ситуативна
тревожност и тревожност черта на Ч. Спилбъргър. Събиране на данни.
Обработка и интерпретация на данните.
Изследване на психични състояния. Методиката САН. Събиране на данни.
Обработка и описание.
Методи за изследване на самооценката: Методиката „Дембо-Рубинщайн.
„Кой съм аз?" Q-сорт. Събиране на данни. Обработка и описание.
Изследване на личностни характеристики. Тест „EPI" на Х. Айзенк.
Гисен-тест. Събиране на данни. Обработка и интерпретация на данните.
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1
4.
1
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Изследване на личностни характеристики. Принципно запознаване с основни
тестове за изследване на личността: MMPI, 16PF и NEO-PI-R.
Проективни методи за изследване на личността: Демострации на ТАТ, Роршах,
Фрустрационен тест на Розенцвайг. „Нарисувай несъществуващо животно"

1 учебен час
2 учебни часа
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Форми и методи на оценяване:
Оценяването на студентите се базира на съвкупната оценка от текущия контрол, под формата на тест,
самостоятелната извънаудиторна дейност, която може да е реферат върху литературен източник или
експериментално изследване, както от писмения изпит. В крайната оценка теглата на текущия контрол и
самостоятелната извънаудиторна дейност са по 25%, а оценката от писмения изпит, като финална форма на
оценяване, формира 50% от окончателната оценка. Критерии за оценката от писмения изпит са точността,
пълнотата и логичността в отговорите на студентите.
До изпит не се допускат студенти, които имат 2 оценки „слаб" (2) от текущия контрол - една от теста и от
извънаудиторната дейност. Неявяването на тест и непредставянето на продукт от извънаудиторни занимания се
оценява със „слаб" (2).

