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Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения  

Практически упражнения (хоспетиране)  

Обща аудиторна заетост 30 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат 5 

Доклад/Презентация 5 

Научно есе 5 

Курсов учебен проект  

Учебна екскурзия  

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 15 

  

  

   

Обща извънаудиторна заетост 30 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 60 

Кредити аудиторна заетост 1 

Кредити извънаудиторна заетост 1 

ОБЩО ЕКСТ 2 

 

 
№ Формиране на оценката по дисциплината

1
 % от оценката 

                                                      
1
 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно да се 

добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  

З 0 2 5 



 2 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно 

обсъждане на доклади и реферати) 
 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 10 

3.  Демонстрационни занятия   

4.  Посещения на обекти  

5.  Портфолио  

6.  Тестова проверка 10 

7.  Решаване на казуси 20 

8.  Текуша самостоятелна работа /контролно 10 

9.    

10.    

11.    

12.  Изпит 50% 

Анотация на учебната дисциплина: 

В предлагания курс предмет на обсъждане са опитите и самоубийствата при хората, зачестили 

напоследък и у нас. Целта на курса е да се запознаят студентите с различните теории, обсъждащи 

автодеструктивното поведение при хора от различни възрастови групи. Подробно се представят 

външните и вътрешните фактори на суицидната насоченост и нейната реализация.Разкриват се 

предупредителните знаци (вербални, поведенчески, ситуативни и синдроматични), предизвестяващи 

автодеструктивните намерения и позволяващи да бъдат използвани от практическите психолози и 

социалните работници, от учителите и родителите за оказване на превантивна помощ. Предлагат се 

типологии на автодеструктивното поведение, както и психологически портрети на лица със 

суицидна насоченост. Специално внимание се обръща на съдържанието, формите и средствата на 

работа  на етапа на превенцията, интервенцията и поственцията спрямо детско-юношеския суицид. 

 

 

Предварителни изисквания: 

Да са положени изпитите по общопсихологическите дисциплини 

 

 

 

Очаквани резултати: 

В края на курса студентите да са запознати с факторите и мотивите на суицидно поведение в детско-

юношеска възраст, а така също с принципите, формите и средствата за оказване на психологическа 

помощ на суициданти. 

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 
1 Теории за самоубийственото поведение – Дюркем, Фройд, 

Шнейдман, Люинсън и др. 

4 

2. Митове и факти спрямо парасуицида и суицида. 4 

3 Суицидното поведение като следствие на ендогенни  фактори / 

депресия и други психиатрични диагнози, уязвено физическо 

здраве, самосъзнание и ценности, когнитивен стил, копиращи 

умения и др./. 

4 

4 Суицидното поведение като реакция на екзогенна 

детерминация /травми, загуби, тормоз, малтретиране, 

пренебрегване, семейни кризи, училищни неуспехи, 

неблагополучни отношения с връстници и др./. 

4 

5. Модели на развитие на суицидното поведение и  типология на 4 
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лица със суицидна насоченост 

6 Предупредителни знаци за суицидна насоченост  и оценка на 

суицидния риск 

4 

7 Принципи, съдържание, форми и средства за работа по 

превенция, интервенция и поственция спрямо лица със 

суицидна насоченост 

4 

8 Примерни теми за изследователска и практическа работа 2 

 

Конспект за изпит 

 

№ Тема: 
1 Теории за самоубийственото поведение – Дюркем, Фройд, Шнейдман, Люинсън и 

др. 

2. Митове и факти спрямо парасуицида и суицида. 

3 Суицидното поведение като следствие на ендогенни  фактори / депресия и други 

психиатрични диагнози, уязвено физическо здраве, самосъзнание и ценности, 

когнитивен стил, копиращи умения и др./. 

4 Суицидното поведение като реакция на екзогенна детерминация /травми, загуби, 

тормоз, малтретиране, пренебрегване, семейни кризи, училищни неуспехи, 

неблагополучни отношения с връстници и др./. 

5. Модели на развитие на суицидното поведение и  типология на лица със суицидна 

насоченост 

6 Предупредителни знаци за суицидна насоченост  и оценка на суицидния риск 

7 Принципи, съдържание, форми и средства за работа по превенция, интервенция и 

поственция спрямо лица със суицидна насоченост 

8 Примерни теми за изследователска и практическа работа 
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