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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  
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Преподавател: доц. д-р Владимир Тодоров Велинов, дм 
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Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 30 

Практически упражнения (хоспетиране)  

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат 10 

Доклад/Презентация  

Научно есе  

Курсов учебен проект  

Учебна екскурзия  

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 50 

  

  

   

Обща извънаудиторна заетост 90 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 150 

Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извънаудиторна заетост 3 

ОБЩО ЕКСТ 5 
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№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката 

1.  Участие в тематични дискусии в часовете 5% 

2.  Тестова проверка 85% 

3.  Решаване на казуси 5% 

4.  Текуша самостоятелна работа /контролно 5 % 

5.  Изпит 100 % 

   

Анотация на учебната дисциплина: 

     Курсът е продължение на курса „Психопатология І част Въведение“ за студенти 

по психология в базисното бакалавърско ниво.  

     Обучението предвижда представянето на основните клинични категории, 

тяхното изграждане и развитие от отделния симптом до крайната оценка. 

Представени са специфичните психопатологични смущения при различните 

болестни разстройства – органични, шизофренни, афективни, тревожни, 

невротични, при болестна зависимост от психоактивни вещества, при личностови 

разстройства, при умствена изостаналост, в логична клинико-психологична 

последователност от тяхната характерна синдромология до особеностите и 

спецификата на психосоциалната рехабилитация. Принципната схема на 

представянето на материала е съобразно сега действащата МКБ 10 ревизия. 

     Отделно внимание е посветено на комплексният (системен) подход при 

изследването и разпознаването на болестното поведение, при анализите на 

патологията и третирането на пациентите. 

     В края на модула в специфичен раздел са представени особеностите на 

професионалното поведение при различните психопатологични разстройства и 

свързаните с това етични правила и рискове. 

 

Предварителни изисквания: 

     Успешно завършен първи модул „Психопатология І част Въведение“. 

     Познаване на методологията и принципите на психологичната и клинична 

диагноза. 

     Базисни познания в областта на физиологичната психология и психологията на 

здравето.  

 

Очаквани резултати: 

    След приключване на курса студентите ще имат стабилна базисна и клинична 

подготовка и възможност за разпознаване на психопатологични прояви, клинични 

синдроми и болестни разстройства, ще могат да се ориентират в развитието и 

овладяването на болестните прояви, както и ще имат базисна ориентация относно 

спецификата на клиничната и психосоциалната рехабилитация на отделните 

психопатологични разстройства.  

 

 

 

                                                      
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  

 

№ Тема: Хорариум 

1 Понятие за симптом,  синдром и заболяване; Принципи на 
класификация в психопатологията и психиатрията 2 

2 
Области на изследване при психиатричния пациент – 
клинична, психологична, параклинична, социална; 
качество на живот 

2 

3 Формулировка по случай 2 

4 Специфична психопатология при Органични мозъчни 
разстройства 2 

5 
Специфична психопатология при Психични и 
поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на 
психоактивни вещества 

2 

6 Специфична психопатология при Шизофрения, 
шизотипни и налудни разстройства – І част 2 

7 Специфична психопатология при Шизофрения, 
шизотипни и налудни разстройства – ІІ част 2 

8 Специфична психопатология при Афективни 
разстройства 2 

9 Специфична психопатология при Невротични, свързани 
със стрес и соматоформни разстройства 2 

10 Специфична психопатология при Разстройства на 
личността и поведението в зряла възраст  2 

11 Специфична психопатология при Умствена изостаналост 2 

12 Специфична психопатология при нарушения на 
психичните функции в късната възраст 2 

13 Психиатрично консултиране и лиезон-психиатрия 2 

14 Водене на случай; Специфика на обслужването на 
психично болния, екип и роли; Етични правила и рискови 2 

15 Психиатрично лечение и права на пациента, съгласие за 
лечение, принуда в психиатрията 2 

  

Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1 Понятие за симптом,  синдром и заболяване 

2 Принципи на класификация в психиатрията 

3 Области на изследване при психиатричния пациент 

4 Качество на живот при психиатричния пациент 

5 Формулировка по случай в психиатрията 

6 Водене на случай в психиатрията 

7 Специфика на обслужването на психично болния, екип и роли 

8 Психопатология при Органични мозъчни разстройства 

9 Деменции и ядро на личността 

10 Психопатология при зависимост от ПАВ 

11 Разновидности и нива на употреба и злоупотреба с ПАВ 

12 Шизофренни разстройства – афективни и поведенчески прояви  

13 Шизофренни разстройства – мисловни и перцептивни синдроми 

14 Форми на шизофрения 

15 Типове протичане на шизофрения 

16 Личностова промяна при шизофрения 

17 Шизотипно разстройство 
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18 Персистиращо налудно разстройство 

19 Основни афективни синдроми 

20 Рекурентно афективно разстройство 

21 Биполярно афективно разстройство 

22 Основни синдроми при разстройства на личността и поведението в зряла 
възраст 

23 Умствена изостаналост, нива и възможности 

24 Понятие за комплексност на оценката (клинико-психологично-социална) 

25 Психопатология при стрес и нарушения на адаптацията 

26 Тревожни разстройства 

27 Геронтопсихология и геронтопсихиатрия  

28 Лиезон психиатрия 

29 Превенция на опасното поведение, принуда в психиатрията 

30 Професионални модели в психиатричното обслужване; етика и рискове 

Библиография  

Основна: 

1. Практическа психиатрия, т. 1, Обща и специална психиатрия, С., „Ася-Росен 

Младенов“, 2009, 390 с. 

2. Психиатрия, психология и психотерапия за общопрактикуващи лекари, под 

ред. на С. Николкова и П. Маринов, Второ преработено и допълнено издание, 

С., Унив. Издателство «Медицина», 2009, 398 с. 

3. Всеки учебник по психиатрия за студенти по медицина 

 

Допълнителна: 

1. Sadock B.J., V.A.Sadock, Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral 

Sciences/Clinical Psychiatry, 10th Edition 

2. Международна класификация на болестите, Глава V (F 00-F 99) 

3. Международна харта за правата на човека, София прес, 1989 

4. Закон за здравето, глава Пета „Психично здраве“, чл. чл. 145 – 165. 

 

 

 

 

Дата: 07.05.2013 г. съставил: доц. д-р Вл. Велинов, дм 

 


