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Лекция 1 

ПОЛИТИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ КАТО ДИСЦИПЛИНА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

проф. д.н. Антоанета Христова, ИИНЧ-БАН 

 

Около 60-те години политическата психология се развива като област на знанието, която се опитва 

да свърже научната психология и политическите феномени. Социалните и изследователски условия са 

много различни днес. Все повече и повече политическата психология се превръща в точното 

интердисциплинарно знание, както във вътрешния контекст на психологията, така и във външния й 

контекст – отношенията в социалния свят. Така политическата психология вече може да се разглежда 

като ресурс, свързване на психологическото знание със социалната практика и свързване на 

психологически процеси със социално действие. 

Днес политическата психология може да прегърне социалните предизвикателства  и да се включи 

в работа на невропсихологията, когнитивните неврони, психиатрията, ендокринологията и скорошните 

постижения в генетиката. Така все по-дълбоко може да се постигне до точните отговори за  

психологическите основи на политическите предпочитания и поведение в бъдещето. 
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Лекция 2 

КАКВА Е ОСНОВНАТА ЛОГИКА НА КЛАСИЧЕСКИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОД ЗА 

ПРОВЕРКА НА ХИПОТЕЗИ ЧРЕЗ НУЛЕВА ХИПОТЕЗА И P-СТОЙНОСТ И СЪВМЕСТИМА 

ЛИ Е ТЯ С ЕСТЕСТВЕНИЯ НАЧИН НА РАЗСЪЖДЕНИЯ НА ХОРАТА? 

доц. д-р Георги Петков, ИИНЧ-БАН 

 

Значителна част от изследванията в областта на социалните науки използват за доказателство на 

тезите си различни форми на метода за статистическа проверка на хипотези. Този метод изисква 

конструирането на контрафактуална представа за света, базирана на някакви допускания (нулева 

хипотеза) и оценка на вероятността на някакви събития в рамките на тази представа. В най-изчистения 

си вариант методът предполага използването на реални емпирични данни чак на последната си стъпка – 

единствено за оценка на тяхната вероятност в рамките на конструираната контрафактуална представа. 

Методът е критикуван от различни страни. От една страна, под въпрос са някои от неговите 

приложения, т.е. спорно е дали често тежестта, давана на основния резултат от метода (p-стойността) 

не е прекалено голяма, в сравнение с тази, давана на директно видимите описателни характеристики на 

данните. От друга страна, атакувана е и базовата логика на метода, т.е. спорно е дали вероятността, 

която задава p-стойността действително е вероятността, от която се интересуваме. 

В презентацията ще се опишат накратко метода и някои критики към него в светлината на някои 

от познатите ни характеристики на начина, по който човешката когнитивна система взима решения – 

евристики, нагласи, системни измествания. Ще бъде поставен и въпроса защо за някои хора 

статистическата логика за проверка на хипотези изглежда трудна за възприемане и заучаване, а в 

същото време нейните изводи се приемат за силно убедителни. 

 

 

Лекция 3 

ТРУДНИЯТ УЧЕНИЧЕСКИ КЛАС – СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА      

И ПОДХОДИ ЗА СПРАВЯНЕ  

гл. ас. д-р Екатерина Димитрова, ИИНЧ-БАН 

 

Въпросът за трудния клас става все по-актуален, тъй като практиката в училищата всекидневно 

сблъсква педагозите и психолозите не само с единични случаи на юноши, които трудно се поддават на 

социален контрол и въздействие, но и с цели класове, проявяващи групово поведение извън 

установените норми. Проучването на социалнопсихологичните аспекти на трудния клас, на факторите, 

които го формират и определят неговата специфика, ще подпомогне навременната оценка и 

конструиране на подходи спрямо него - от страна както на експертите в областта, така и на 

преподаватели, родители и училищни психолози. Световната практика показва, че управлението на 

този тип класове преминава предимно през използване на разнообразни психологически техники за 

справяне, които е необходимо да се прилагат като стройна стъпкова система, за да се гарантира 

ефективността на процеса. 

 

 

 
 


