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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PSY 3037
2. Наименование на учебната дисциплина: Психология на здравето
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър / триместър, в който се изучава: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора (и): доц. д-р Бистра Ценова
9. Резултати от обучението:
o познаване на различни модели на психосоциалното здраве и стреса, на рискови и
протективни фактори, фази на промяна на поведението,
o познаване на същността и механизмите на действие и здравните ефекти на
психосоциалните фактори,
o знания за многостранните психосоциални аспекти на здравето и взаимовръзката
им и ефекта им върху психологията на развитието (при различни видове дейност и
етапи на развитие),
o практическо умение за определяне на личностните ресурси, прилагане на метода
на салутогенезата при планиране и оценка на мероприятия за структурни рамкови
условия  с насоченост върху здравето
o умение за наблюдение, изследване и етиологичен анализ на актуални хронични
заболявания и техните рискови фактори и структури
o умение за анализ на данни от здравни изследвания, представяне на резултати,
правене на изводи за установеното състояние и на тази база препоръки и програма за
промоция на здравето.
10. Начин на осъществяване: лице в лице
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: основи по психофизиология,
психодиагностика, диференциална психология, количествени методи в психологията
12. Съдържание на курса: Курсът има за цел да запознае с теоретичните основи на
здравната психология като интердисциплинарна област и приложението й за укрепване
и съхраняване на здравето чрез организирани усилия на обществото в най-широко
срещаните в ежедневието социални среди и общности и области на пресичането им
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: Академический проект,
1999. 240 с.
Минигалиева М.Р. Психологическое консультирование: теория и практика (учебное
пособие). Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.
Роджерс К.-Р. Клиентоцентрированная терапия. М.: Ваклер, REFL-book, 1997.
Флемминг Ф. Преобразующие диалоги. Киев: Ника-Центр, 1997.
Яковлева С.В. Психологическое консультирование. Екатеринбург: Изд-во
Гуманитарного университета, 1998.
Тимъти Трал, Клинична психология, С., 2016
Graham C. Davey, Psychopathology, 2ed - Research, Assessment and Treatment in Clinical
Psychology, 2014, 648 pp.©2014 ISBN: 978-1-118-65933-5



Robert Gifford, Research Methods for Environmental Psychology, Wiley-Blackwell, 2015,
438 pp., ISBN: 978-1-118-79533-0
Larry D. Rosen (Editor), Nancy Cheever (Editor), L. Mark Carrier (Editor), The Wiley
Handbook of Psychology, Technology and Society, 2015, Wiley-Blackwell, 592 pp.ISBN:
978-1-118-77202-7
Ho Law, The Psychology of Coaching, Mentoring and Learning, 2nd Edition, Wiley-
Blackwell, 2013, 282 pp., ISBN: 978-1-119-95466-8
Larry D. Rosen, Michelle M. Weil, The Mental Health Technology Bible, 1997, 256 pp.,
ISBN: 978-0-471-17618-3
Miles Hewstone, Wolfgang Stroebe, Klaus Jonas. An Introduction to Social Psychology, 6th
Edition. BPS Textbooks Wiley-Blackwell, ©2015, 672 pp. ISBN: 978-1-118-82353-8
Tomas Chamorro-Premuzic, Personality and Individual Differences, 3rd Edition, BPS
Textbooks Wiley-Blackwell, 2014, 480 pp., ISBN: 978-1-118-77303-1
Alan Slater (Editor), J. Gavin Bremner (Editor), An Introduction to Developmental
Psychology, 3rd Ed, 2016 BPS Textbooks Wiley-Blackwell, 640 pp, ISBN: 978-1-118-
76720-7
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции с дискусии
15. Методи за оценка и критерии: – възможни са няколко алтернативни форми при
ясно дефинирани изисквания за изпълнение и система за оценка:
1. Писмени и устни изпити – да:  писмено развитие на даден въпрос от предоставения
конспект, с последващо устно допълнение и разяснение или тест с предоставяне на
точковата система за самооценка с възможност за допълнителни въпроси за
уточняване/повишаване на оценката
2. Оценяване в процеса на обучение – да: присъствие, активно участие в задаване на
въпроси, поставяне на проблеми, обсъждане/предлагане на възможни решения
3. Проект - Курсова работа –емпирично изследване, поставяне на проблема, анализ и
представяне на резултатите, изводи и програма за промоция на здравето в различни
среди и възрастови групи – при предоставени изисквания и рамка за курсова работа, с
обратна връзка/рецензия за изпълнението на проекта
4. Есета по избрана тема – актуално състояние на проблема и съвременни подходи за
решаването му – при зададена схема/ изисквания за есе
При евентуално лошо представяне на студентите в края на семестъра оценката им може
да бъде повишена, ако са написали есе или са показали много добри знания и активно
участие в занятията през семестъра. С най-голяма относителна тежест е изпитът/тестът
или курсовата работа. При всеобхватно и детайлно развит писмен въпрос, устният
изпит може да отпадне.
16. Език на преподаване: български, английски
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