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1. Познанието като предмет на психологията и когнитивната психология 

като изследователска парадигма.  

 

2. Основни периоди в развитието на психологическите изследванията 

върху познанието: менталистки, бихейвиористичен, когнитивен, 

постмодерен. 

 

3. Внимание и съзнание. Природата на вниманието и съзнанието: основни 

парадигми в изследване на селективното внимание. Контролирани и 

автоматични процеси. Осъзнаване на сложните умствени процеси.   

 

4. Сетивен опит. Възприятие и перцептивна организация у човека. 

Основни теоретични подходи към изследване на свойствата на 

възприятието. Възприемане на пространството, времето и движението. 

Перцептивни илюзии.  
 

5. Анализ на паметта в рамките на асоциативната, гещалтистката, 

информационната и постмодерната психология. Паметови процеси и 

структури. Представяне и манипулация на знанието в паметта. 
 

6. Основни характеристики на мисленето като целенасочена символна 

дейност. Мисленето като процес на решаване на проблем. Преценки и 

вземане на решения. Дедуктивни и индуктивни разсъждения. 

Мисленето като процес на формиране на понятия.  
 

7. Когнитивно развитие и психометрични изследвания на познавателните 

способности. Цялостни и множествени модели на  интелигентността. 

Обяснителни възможности на модела на работната памет за изследване 

на различията между  езикова и простраствена способност. 

 

8. Език, реч и познавателна активност. Езикът в социален контекст: речеви 

актове; разговорни постулати; дискурс и четене с разбиране.  

     Лингвистични универсали. Лингвистична относителност и 

детерминизъм. 



 

9. Бихейвиористични и когнитивни теории на ученето. Класическо и 

оперантно обуславяне. Методи на поведенческа промяна. Когнитивни 

карти и латентно учене. Постмодерни изследвания на ученето като 

окултуряване.  
 

10. Когнитивен стил. Модели на когнитивно функциониране: холистичен – 

аналитичен; вербален – образен; импулсивен – рефлексивен. 

 

11. Приложна когнитивна психология. Когнитивната перспектива в 

диагностичната, консултативната и терапевтичната практика. 
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