
КОНСПЕКТ  

за изпит по „Медицинска Психология“ 

 

Въпроси за писмен изпит:   

1. Психологията като наука – определение, предмет, задачи и методи.  

2. Сравнителна психология – основни типологични модели. 

3. Стрес – определение, видове и механизми на влияние. 

4. Фобийни тревожни разстройства – видове, основни характеристики.  

5. Когнитивно-поведенческа психотерапия.  

6. Вербална комуникация – същност, основни принципи и особености в денталната практика.   

 

Въпроси за устен изпит: 

1. Медицинска психология – същност и приложение в денталната практика.  

2. Психоанализа, структура на личността, етапи на развитие и защитни механизми според 

Зигмунд Фройд.  

3. Бихевиоризъм – възникване и развитие, основни представители. 

4. Психология на личността. Психо-социална теория на Ерик Ериксон.  

5. Теория за типовете личности на Ханс Айзенк. 

6. Психология на развитието в детско-юношеската възраст: периодизация на развитието, основни 

психологични задачи. 

7. Психология на развитието на възрастните –  основни периоди и психологични задачи. Криза 

на средната възраст.  

8. Стрес – развитие на разбирането за стрес. Стресът като начин на живот. 

9. Общ адаптационен синдром – теория за стреса на Ханс Селие. 

10.  Когнитивна теория за стреса според Р. Лазарус. Първична и вторична оценка. Видове копинг.  

11.  Източници на стрес в ежедневната дентална практика и начини за справяне. 

12. Синдром на „прегарянето“(burnout syndrome) – същност, причини за възникване, основни 

симптоми, етапи и стратегии за справяне.  

13. Тревожни разстройства – основни видове, водещи симптоми. Генерализирана тревожност. 

14.  Тревожни разстройства - панически атаки, обсесивно-компулсивно разстройство. 

15.  Дентална фобия – основни характеристики, причини за възникване, подходи за справяне. 

16.  Депресивни разстройства – видове, симптоми и особености в протичането им.  

17.  Психични разстройства – шизофрения - видове, симптоми. 

18.  Психични разстройства – деменция  - видове, симптоми.   

19.  Комуникация – същност, основни принципи. Невербална комуникация. 

20.  Комуникация в денталната практика - етапи и основни принципи. 

21.  Междуличностни взаимоотношения в денталната практика - видове конфликти, подходи за 

справяне. 
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