
Име: Евдокия Кънчева Христова-Славчева
Катедра: : “Обща експериментална и генетична психология”
Телефон (служебен) +359 2 9308 240
Е-mail: evdokiaslavcheva  @  yahoo  .  com  
Адрес: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 

Философски факултет, 
Катедра Обща експериментална и генетична психология, 
Бул. Цар Освободител 15, 
София 1504, България

 
Научна степен: доктор
Тема на дисертационния труд: Изследване психичната структура на речевите значения 
в процеса на възприемане на думи и изречения
Изследавателски интереси: обща психология, когнитивна психология, арттехники в 
детска и юношеска възраст, когнитивно-поведенческо консултиране при нарушения на 
съня
Преподавателска дейност: 

- Когнититивна психология I част- 30 часа лекции за студенти психолози от 
бакалавърската степен;

- Когнититивна психология II част- 30 часа лекции за студенти психолози от 
бакалавърската степен;

- Обща психология – 30 часа лекции за студенти  педагози от бакалавърската 
степен – редовно обучение и 40 часа – задочно обучение;

- Арттехники в детска и юношеска възраст – 30 часа лекции + 45 часа упражнения 
за студенти от магистърската програма по “Детска и юношеска психология” ;

- Развитие на идеите в когнитивната психология – 40 часа лекции за студенти от 
магистърската програма по “Език и съзнание”;

- Участие в СДК – 30 часа лекции по Когнитивна психология и 20 часа лекции 
“Универсалният език на детската рисунка;

Професионална кариера: 
- доцент – 1991
- Зам. Декан – 1995-1999
-  Ръководител на катедра – 1999-2006
Научно ръководство на докторанти:
Дияна Циркова, Изследване на метафоричното мислене на децата (защитила през  
1995)

Петър Нешев, Когнитивната психология – генезис и състояние (защитил през 2000)

Николета Бориславова, Социално конструиране на чувството за собственото тяло 
(защитила през 2005)
Николай Рачев, Измерения на музикалното преживяване (защитил 2007)
Добрина Василева,  Метафората като когнитивен инструмент за решаване на 
проблемни ситуации (защитила през2008)

Членство в професионални сдружения, научни съвети и др.:
Национално дружество по психология
Дружество по детска неврология, психиатрия и психология
Дружеств по медицина на съня
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СНС по психология (1995 – 2003; 2006-2010)
Факултетен съвет на Философски факултет  (1995 – 2006)

Участие в международни и национални прооекти: 
Ръководител на проект: 
“ Man and World in Children’s Drawings” (Japanese – Bulgarian project) 1991 – 1993
“Жизнени истории и времеви контекст”, 2006 – 07 (факултетен проект)

Списък на публикациите:
Монографии
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• За когнитивните революции и когнитивния ренесанс: първа част , Годишник на 
Софийския университет, Психология, 100, 2010, стр. 69 – 97,  http  ://  research  .  uni  -  
sofia  .  bg  /  bitstream  /10506/416/1/  Psych  1013_  Hristova  -  Slavcheva  .  pdf  

• За стария нов метод “Нарисувай човек”, Пети национален конгрес по 
психология. Сборник научни доклади, София, 31 - 2 ноември 2008 г., Българско 
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• За когнитивните революции и когнитивния ренесанс: втора част , Годишник на 
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http  ://  research  .  unisofia  .  bg  /  bitstream  /10506/475/1/1_  Hristova  -  Slavcheva  _  tom  101.  pdf  
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• Безнадзорните деца – едно от лицата на психопатологията на детството. 
Национална конференция по детска неврология, психиатрия и психология, 
Октомври 1995.

• Стари традиции и нови идеи в японската арт-терапия. Национална конференция 
по неврология и психиатрия, 1996.

• Когнитивен подход в арт-терапията. South-East European Conference of Cognitive 
Therapy in Clinical Practice, 19-22 May 1999

• Диагностични и терапевтични възможности на кинетичните рисувателни тестове 
в детска възраст. Национална конференция по детска неврология, психиатрия и 
психология, Октомври 2000
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рисунки. III Национален когрес по психология, София, 28-30 октомври,  2005

• Рисунка на човешка фигура – скринингов тест за оценка на емоционалния статус 
на деца и юноши, Национална конференция по детска неврология, психиатрия и 
психология на развитието, София, 26 - 28 октомври, 2006.

• За  стария  нов  метод  “Нарисувай  човек”,  Пети  национален  конгрес  по 
психология, София, 31 - 2 ноември 2008 г.

• Cognitive styles in children’s landscape drawings, South-East European Regional 
Conference of Psychology, Sofia, October 30–November 1, 2009

• Когнитивно-поведенчески подходи при инсомния. Училище по медицина на 
съня, Дружество по медицина на съня,  София, март 2010


