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КОНСПЕКТ
за
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
НА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПСИХОЛОГИЯ И
ПСИХОПАТОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО“
1. Психологически теории за развитието през жизнения път бихейвиористки, дейностни, символно-интеракционистки, културнопсихологически и когнитивни теории за развитието.
2. Когнитивно развитие в детска възраст и отклонения. Диагностика на
развитие на когнитивните процеси, на вниманието и когнитивните стилове.
3. Психодиагностика на училищната адаптация и социалнопсихическото
развитие на личността.
4. Психология на здравето. Модели на психичното здраве. Субективно
благосъстояние, представа за "здраве" и здравно поведение.
5. Промоция на здравето – същност, основни компоненти и стратегии.
6 Стрес, бърнаут, мобинг, лошо психично здраве и фрустрация – същност,
превенция и терапия.
7. Развитие на значимите взаимоотношения през детството и юношеството
– зараждане и развитие на взаимоотношения в семейството, с чужди
възрастни и с връстници.
8. Социални взаимоотношения през младостта – промяна на
съществуващите връзки и изграждане на нови социални взаимоотношения.
9. Същност и особености на половата социализация. Половата
социализация като процес. Научни теории за половата социализация.
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10. Половоролеви стереотипи и полова дискриминация. Определения за
половоролеви стереотипи и полова дискриминация. Видове полова
дискриминация. Възможности за намаляване на половата дискриминация.
11. Психологически характеристики на лидерството. Качества на успешния
лидер – индивидуални особености, емоционална регулация и контрол
върху поведението.
12. Аз-образ, типове самооценки и стратегии за себепредставяне на лидера.
13. Специфични разстройства в развитието на училищните умения –
интелектуални дефицити; разстройства на речта; дислексия.
14. Биполярно афективно разстройство в детско-юношеската възраст.
15. Поведенчески и емоционални разстройства в детството и юношеството
– аутистичен спектър; разстройство на поведението; емоционални
разстройства в детството; разстройства в социалното функциониране,
типични за детството.
16. Когнитивни аспекти на генерализираните разстройства на развитието.
17. Етика на семейните отношения. Същност и структура на семейството;
особености на нравствените отношения в него. Ролята на любовта и брака
за образуването и функционирането на семейството от морална гледна
точка.
18. Основни морални характеристики на съпружеството, родителството,
бащинството и майчинството. Етичните категории „добро“, „зло“, „грях“,
„съвест“, „прошка“, „дълг“, „свобода“ в контекста на семейните
отношения. Морални основи, морално съхраняване и морален просперитет
на семейство. Причини и последици от моралната разруха в съвременното
семейство.
19. Предвидимите кризи на развитието – съдържание, структура и
динамика на протичане. Феноменология и причини на възникване.
20. “Криза на отношенията” възрастен-дете през периода на ранното
детство. Психологически механизми на прехода към новата социална
ситуация в периода на предучилищна възраст и психическата готовност за
училище.
21. Психичната травма от домашното насилие - специфични реакции и
последици при децата. Оценка на ситуацията на насилие в семейството.
Идентифициране на пострадалите от домашно насилие деца и разпознаване
на техните потребности; Видове, форми и рискови фактори на влияние.
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22. Приложения на теорията за привързаността в поддържаните от
индивида отношения на насилие в интимната двойка. Четирикатегориален
модел на Bartholomew и Horowitz - стиловете на привързаност и техните
клинични прояви. Модели на клинична интервенция.
23. Основни характеристики на психодрамата като вид групова
психотерапия. Възможности за използване на комуникативни техники от
психодрамата в консултирането.
Конспектът за Държавен изпит е утвърден от катедра „Психология” с
Протокол № 15/ 20.06.2018 г.
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