
КОНСПЕКТ 
ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПСИХОЛОГИЯ 

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН 
 

 
1. Категорията „психика“ и психологическата наука. Основни гледни точки за психичното. 

Гносеология и онтология на психичното. Място на психологията в системата на научното 
знание. 

2. Културноисторически подход към същността и анализа на съзнанието. Проблемът за 
трансформацията на натуралните психични функции във висши психични функции. Знакова 
природа на психиката у човека. 

3. Категорията „съзнание“ в психологията. Отношение между психика и съзнание. Основни 
структури и функции на съзнанието. 

4. Категорията „безсъзнателно“ в психологията: понятие, типове и основни функции на 
безсъзнателното. 

5. Психологическото изследване. Планиране и реализация на експерименталното изследване. 
Видове експериментални планове. Класификация на психологическите методи. 

6. Тестове в психологията: същност, типология, конструиране и приложения. 
7. Сензорно-перцептивен опит. Форми на сетивно познание. Закони на перцептивна 

организация. Влияние на културата върху сетивния опит. 
8. Памет: паметови процеси; трикомпонентен модел на паметта и равнища на преработка на 

информацията; репрезентация на знанията в паметта. 
9. Мисленето като решаване на проблеми; формиране на понятия; разсъждения; вземане на 

решения. 
10. Теории за вниманието: видове и свойства на вниманието; контролирани и автоматизирани 

процеси. 
11. Език, реч и познание. Лингвистична относителност и детерминизъм. Езикови универсалии. 
12. Проблемът за интелигентността в психологията: дефиниции; психологически модели на 

интелигентността. Проблемът за тестирането на интелигентността. 
13. Подходи към изучаването на индивидуалните различия и фактори, които ги пораждат и 

поддържат. 
14. Развитие на познавателната сфера. Стадии в развитието на познавателните процеси в детска 

и юношеска възраст 
15. Същност и развитие на самосъзнанието: теории за произхода и развитието на 

самосъзнанието в детска и юношеска възраст; структура, етапи и закономерности. 
16. Кризи на развитието в детска и юношеска възраст. Фактори и механизми на влияние. 

Симптоматика. Принципи, форми и средства за психологическа помощ. 
17. Модели за личността: подходи, школи и теории. 

18. Личност и поведение: диспозиционен, ситуационистки и интеракционистки подход. 
19. Психологически подходи към развитието на личността в детска и юношеска възраст: 

психодинамичен, етологичен и културно-исторически подход. 
20. Социално развитие и поведение в детска и юношеска възраст. Морално развитие. 
21. Психология на развитието в младостта, в ранната, средната и късната зрялост. Теоретични 

предпоставки и основни понятия в перспективата на жизнения път. Интердисциплинарен 
подход. Кризи на развитието. Модели и детерминанти на развитийните промени. 

22. Теории за адаптацията към пенсионирането и стареенето. Типология на остаряването. 
Социални роли и междуличностни отношения. Личностни промени и удовлетвореност от 
живота. 

23. Норма и патология на психичните функции. Принципи на класификация на психичните 
разстройства; основни групи психични разстройства. 

24. Норма и патология на психичното развитие. Основни психични разстройства в детска и 
юношеска възраст. 
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25. Социализация. Дефиниция за социализацията в социалната психология. Фактори и 
механизми на социализацията и ресоциализацията. Културен и етнически контекст на 
социализацията. 

26. Социални нагласи: дефиниция, възникване, структура, функции и промяна. Измерване на 
социалните нагласи. Социални нагласи и поведение. 

27. Социална власт и влияние: видове власт, малцинство и мнозинство; ефективни стратегии за 
влияние 

28. Агресия: определение, видове, теоретични подходи за обяснение. Стратегии за намаляване 
на агресивното поведение. 

29. Организации: възникване, компоненти, строеж, видове организационна структура, 
детерминанти, проектиране. 

30. Власт, властови отношения и властова структура на организацията. Авторитет, власт и 
влияние в организациите. Вземане на управленски решения. Фактори на организационната 
политика. Поведенчески тактики в организациите. 

31. Организационна ефективност (подходи и критерии) и комуникационен процес 
(взаимодействие, информация и деформирането ѝ, ефективна комуникация). 

32. Мотивация. Теории за мотивацията. Мотивация в процеса на учене:  подходи към 
изследването ѝ, теории за съдържанието на мотивите за учене. Мотивация в трудовата 
дейност: подходи към изследването ѝ, теории за съдържанието на мотивите за труд. 
Мотивация и поставяне на цели. Каузални атрибуции. 

33. Ценности и нагласи към труда: теории и схващания за ценностите. Ценности в труда. 
Индивидуализъм/колективизъм: същност и културни различия. Подходи за изследване на 
нагласите към труда. Включеност в трудовата дейност. Привързаност към организацията. 

34. Стрес и справяне. Теории за стреса. Стресът в трудовата дейност. Модели на 
професионалния стрес. Стресори в трудовата среда. Личностни детерминанти, прояви и 
последствия от стреса. Стратегии за справяне. Управление на стреса в трудовата среда. 

35. Здраве и оптималното психично функциониране. Подходи и методи за изследване на 
субективното и психологическото благополучие. 

36. Психология на потребителското поведение: подходи при изучаване на потребителското 
поведение; модели за вземане на решение за покупка; мотивация, потребителски нагласи и 
стратегии за промяна на потребителското поведение. Социални детерминанти на 
потребителското поведение. 

37. Пазарна комуникация и потребителско поведение. Канали на пазарна информация и 
информационно поведение на потребителите. Стратегии за справяне с когнитивния 
дисонанс на потребителите. Взаимодействието „купувач–продавач“. Вербално и 
невербално поведение в процеса на покупко-продажба. 
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