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 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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Критерии за оценяване: 

Условията се обявяват в началото на всеки лекционен курс и се оформят както следва 

За оценка „Отличен“ 

задълбочено овладени и осмислени ключови и допълнителни знания и умения, 

познаване на информационните източници и дълбоко разбиране на материята, 

ясно изразено собствено мислене и аргументиране на решенията 

За оценка „Много добър“ 

много добре овладени и осмислени ключови и допълнителни знания и правилно 

разбиране на материята, както и умения да прилага наученото като решава 

сложни задачи 

За оценка „Добър“ 

овладени и осмислени ключови и допълнителни знания, умения да решава 

задачи, но без да може да ги развие до самостоятелно мислене и творческо 

приложение 

За оценка „Среден“ усвоени ключови знания и решения на прости задачи 
 

Анотация на учебната дисциплина: 

 Настоящият курс е задължителен и има за цел да запознае студентите с епистемологичните основи, 

ключовите теоретични и приложни направления в рамките на психологията на здравето като академична 

дисциплина и професионална област, която е интегративна по своя характер. 

 Обучението е ориентирано към изчерпателно представяне на главните теми в психология на здравето. 

Акцентът е поставен върху взаимовръзката между психологията и здравето, като е подчертана ролята на 

убежденията и моделите на поведение, които се асоциират с позитивното човешко здраве и благополучие. 

Проблемът за дефиницията на здравето се въвежда от историческа и социокултурна перспектива с акцент 

върху динамичната същност на конструкта. Различните модели на психологията на здравето се анализират 

критично от гледна точка на техните концептуални основания, приложение, емпирична верификация и 

предиктивни възможности. Курсът има за цел да подпомогне студентите при разбирането и приемането на 

културното многообразие и неговото влияние върху промоцията на здравето и превенцията на болестите. 
 

Предварителни изисквания: 

 Няма 
 

Очаквани резултати: 

След завършване на курса студентите: 

- ще имат задълбочени познания за основните понятия и термини в областта на психологията на 

здравето; 

- ще имат задълбочени познания за моделите на поведение, свързани с позитивното човешко 

функциониране; 

- ще могат да оценяват и интерпретират междукултурните различия за здравните убеждения и 

справянето; 

- ще могат да интерпретират данни от изследвания в областта на психологията на здравето; 

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

психологията на здравето. 

- придобиват способности за критичен анализ на основните изследователски подходи в областта.  
 

Учебно съдържание  

ЛЕКЦИИ 

№ Тема: Хорариум 

1 Увод в психологията на здравето: исторически и концептуални предпоставки. 

Биомедицински и биопсихосоциален модел. Историческа перспектива към възгледите за 

здравето и заболяванията. Основни допускания на биомедицинския модел за здравето и 

болестта. Разширяване на обяснителната перспективата към здравето: психосоматична 

медицина, поведенческа медицина, психология на здравето. Определение на здравето на 

Световната здравна организация. Основни допускания на биопсихосоциалния модел. 

3 

2 Психологията на здравето като научна и професионална област. Предмет, цели и 

перспективи. Характеристика на основните подходи: клинична, публична, обществена и 

критическа психология на здравето. 

3 
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№ Тема: Хорариум 

3 Здравно поведение. Определения и видове здравно поведение. Значение на 

изследванията на здравното поведение. Здравно поведение – определения. Видове 

здравно поведение. Защо е необходимо да изучаваме здравното поведение? Променящият 

се контекст на здравето и поведението. Тайните на дълголетието. 

3 

4. Прогнозиране на здравното поведение. Каузални атрибуции за здраве. Здравен локус на 

контрола и нереалистичен оптимизъм. Фактори, които прогнозират здравното поведение. 

Каузални атрибуции за здраве - определение и измерения. Здравен локус на контрола. 

Нереалистичният оптимизъм като обяснителен стил. Обяснителен стил и справяне в контекста 

на човешката възраст. 

3 

5. Когнитивни и социално-когнитивни модели за прогнозиране на здравното поведение. 

Компоненти, приложение, емпирична верификация и критична оценка. Модел на 

здравните убеждения и теорията за мотивацията за предпазване. Теория за планираното 

поведение. Стадиална теория за промяна на здравното поведение. 

3 

6. Всекидневно познание и здраве. Имплицитни концепции за здравето и тялото. 3 

7. Здравето в контекста на човешката възраст. 3 

8. Култура и здраве. Връзка между култура и здраве. Здравни убеждения и обяснения – 

каузален онтогенезис и морален дискурс на болката. Междукултурни различия в здравните 

убеждения и обяснения. Здраве при жените – културна перспектива. 

3 

9. Обяснителни модели на позитивното физическо и психологическо функциониране. 

Хедонистична традиция – структура и измерения на субективното благополучие, методи за 

изследване, междукултурни различия. Евдемонична традиция: теоретичен модел и 

измерения на психологическото благополучие, методи за изследване, междукултурни 

различия. 

3 

10. Технологии и психологическо благополучие. Исторически перспективи. 

Психологическо благополучие и междуличностно взаимодействие в киберпространството. 
3 

11. Развитие на теориите за стреса и концепциите за справяне: модел на У. Кенън – борба 

или бягство, общ адаптационен синдром на Х. Селие, жизнени събития. Влияние на 

емоционалните състояния върху физическото здраве и справянето със стреса. 

3 

12. Транзакционен модел за стреса. Роля на преценката и влиянието й върху отговора на 

стресора. Самоконтрол и стрес. Взаимовръзка между физиологическите и 

психологическите аспекти на стреса. 

3 

13. Стрес и болест. Може ли стресът да предизвика заболяване? Връзка между остри и 

хронични процеси. Стрес и промяна на поведението. Болестта като стресор. Индивидуална 

промяна на връзката стрес-болест. Психоневроимунология. Модератори на връзката стрес-

болест. 

3 

14. Хранене и външен вид. Здравословното хранене – „новата религия” на модерното 

общество. Развитиен, когнитивен и свързан с теглото модел на хранително поведение. 

Екологичен модел на здравословното хранене. 

3 

15. Психология на щастието. Постигане на истинско и трайно щастие – дейности и 

поведения, повишаващи чувството за щастие и съответстващи на индивидуалните 

интереси, ценности и потребности. Междукултурни различия в чувството за щастие: 

исторически промени, възрастови и полови различия. 

3 

 

СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ 

№ Тема: Хорариум 

1. Позитивна психология и психология на здравето. Позитивна психология, позитивна 

превенция и позитивна терапия. Позитивни емоции. Адаптивните механизми и тяхната 

роля в позитивната психология. 

3 

2. Личност, емоционални състояния, физическо здраве. Индивидуално-типологични 

аспекти на здравето. Ролята на личностните характеристики при сърдечно-съдовите 

заболявания. Емоционални състояния и физическо здраве. 

3 

3. Превенция и промоция на здраве. Теоретично обосновани програми за промяна на 

поведението – основни стъпки при разработването им. Изследователски и етични 

проблеми. 

3 
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№ Тема: Хорариум 

4. Социална подкрепа и здраве: същност, структура, измерения и изследователски 

подходи. Обяснителни модели за ролята на социалната подкрепа. Пол, култура и социална 

подкрепа.  Ролята на стратегиите за справяне и социалната подкрепа. 

3 

5. Оптимизъм и песимизъм: теория, изследвания и практика. Историческа перспектива 

към оптимизма и песимизма. Биологични основи. Връзка с обяснителните стилове. 

Оптимизъм, физическо и психологическо благополучие. 

3 

 

Конспект за изпит 
 

№ Въпрос 

1 Увод в психологията на здравето: исторически и концептуални предпоставки. Биомедицински и 

биопсихосоциален модел. 

2 Психологията на здравето като научна и професионална област. 

3 Здравно поведение. Определения и видове здравно поведение. Значение на изследванията на здравното 

поведение. 

4. Прогнозиране на здравното поведение. Каузални атрибуции за здраве. Здравен локус на контрола и 

нереалистичен оптимизъм. 

5. Когнитивни и социално-когнитивни модели за прогнозиране на здравното поведение. Компоненти, 

приложение, емпирична верификация и критична оценка. 

6. Всекидневно познание и здраве. Имплицитни концепции за здравето и тялото. 

7. Здравето в контекста на човешката възраст. 

8. Култура и здраве. 

9. Обяснителни модели на позитивното физическо и психологическо функциониране. 

10. Технологии и психологическо благополучие. 

11. Развитие на теориите за стреса и концепциите за справяне. 

12. Транзакционен модел за стреса. 

13. Стрес и болест. 

14. Хранене и външен вид. 

15. Психология на щастието. 

16. Позитивна психология и психология на здравето. 

17. Личност, емоционални състояния, физическо здраве. 

18. Превенция и промоция на здраве. 

19. Социална подкрепа и здраве: същност, структура, измерения и изследователски подходи. 

20. Оптимизъм и песимизъм: теория, изследвания и практика. 
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