
Факултет: Юридически
Катедра: Психология
Професионално направление: Психология
Специалност: Психология
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PSY 1200.
2. Наименование на учебната дисциплина: Психология на манипулацията и

социалното влияние.
3. Вид: избираема.
4. Цикъл: Първи.
5. Година от обучението: Трета.
6. Семестър: Шести.
7. Брой кредити: 4,5.
8. Име на лектора: Доц. д-р Петър Кирилов Нешев.
9. Резултати от обучението: Целта на курса е студентите да се запознаят със
същността, значението и функциите на манипулацията като
социалнопсихологическо явление. Представени са различни определения и теории
за манипулацията. Разгледана е връзката между социалното влияние, психичното
въздействие и манипулацията. Посочено е мястото на манипулацията в общуването,
груповите взаимодействия и масовото поведение. Курсът дава възможност на
студентите да усъвършенстват знанията и уменията си за анализ на събитията и
процесите в социалния живот.
10. Начин на осъществяване: Директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Няма.
12. Съдържание на курса: Курсът представя различни определения, теории и

подходи относно социалнопсихологическата страна на манипулацията. Разкрити
са психологическите компоненти на манипулацията и нейните прояви в
общуването, групата и масовото поведение. Разработени са темите социално
влияние и манипулация, манипулация и аудитория, слухове и манипулация,
манипулация и общуване, манипулация и масово поведение.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

Задължитеилна литература
1. Арънсън, Е.: Човекът – „социално животно”. София, 2009.
2. Бондиков, В.: Манипулация и социална комуникация. София, 2009.
3. Градев, Д.: Психология на масите. София, 2005.
4. Зорин, И.: Как да манипулираме хората. София, 2008.
5. Майерс, Д.: Социальная психология. Санкт-Петербург, 2007.
6. Нешев, П.: Социална психология. Варна, 2012.
7. Нешев, П.: Политическа психология. Велико Търново, 2013.
8. Нешев, П.: Социалнопсихологическото познание. Варна, 2014.
9. Чалдини, Р.: Влиянието. Психология на убеждаването. София, 2005.
10. Bardens, K.&Horowitz, I.: Social Psychology. New York, 2008.
11. Hogg, M.&Vanghan, G. Social Psychology. New York, 2004.
12. Miller, A.: The social psychology of good and evil. New York, 2004.
Препоръчителна литература
1. Жул, Робер-Вексан и Жан-Леон Бовоа: Кратко ръководство по манипулация в

услуга на почтените хора. София, 2008.



2. Нешев, П.: Социално влияние, психическо въздействие и масова психика.
Годишник на ВСУ „Черноризец Храбър”, Том ХII, Варна, 2006 (с. 26-41).
3. Хотън, К. и Спийкмън, Д.: Скрито убеждаване. София, 2008.
4. Христов, Ч.: Убеждаване и влияние. София, 2008.
5. Шейнов, В.: Психология влияния. Скрытое управление, манипулрование и

защита от них. Москва, 2008.
6. Brown, C.: Social psychology. London, 2006.
7. Rogers, W.: Social psychology: experimental and critical approaches. New York, 2003.
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: В процеса на

обучение се използват методи като системно изложение на учебния материал
(лекция) и дискусия.

15. Методи за оценка и критерии: Методите за оценяване се изразяват в поставяне
на задачи във формата на семинарни задачи и контролни работи в часовете и
индивидуални задачи за изпълнение извън аудиторията. След представянето им те
се подлагат на проверка и оценка от преподавателя. Критериите за оценка са по
отношение на точността, адекватността на анализа и коректността на направената
интерпретация. Още в първия час, при въвеждането на студентите в предметната
област те се информират, че изпълнените от тях задачи се оценяват по точкова
система и тази оценка, като текуща може да бъде окончателна за семестъра, в
случай на неудовлетвореност – студентът има възможност да се яви на писмен
изпит тест с отворени въпроси върху теми от конспекта. Оценка Отличен 6А се
поставя при общо получени 10 т.; Отличен 6В – при получени средно 9-8 т.; Много
добър 5В – при 7-6 т.; Много добър 5С – 5 т.; Добър 4D – 4 т.; Среден 3Е - 3 т.; под 3
т. – 2F слаба оценка.
16. Език на преподаване: Български.


